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ค�ำน�ำ
แนวทางการรักษาโรคลมชัก ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปและทีมสหสาขาวิชาชีพเล่มนี้ เป็น
เครื่องมือส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขในด้าน
บุคลากร เครื่องมือการตรวจรักษา ยากันชัก รวมทั้งระบบการส่งต่อเพื่อการรักษาและการตรวจเพิ่ม
เติม ของสถานบริการด้านสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ที่มาของแนวทางการรักษาโรคลมชักเล่มนี้ เนื่องจากสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยได้
จัดท�ำแนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการรักษาโรคลมชักส�ำหรับแพทย์ขนึ้ ดังนัน้ เพือ่ ให้มแี นวทางในการปฏิบตั ิ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับสถานบริการด้านสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้
น�ำแนวทางฯของประเทศมาใช้เป็นแนวทางและปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทของสถานบริการ
ด้านสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ได้ด�ำเนินการระดมความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นความคิด
เห็นระหว่างแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านระบบประสาททีป่ ฏิบตั งิ านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุรแพทย์
กุมารแพทย์ จิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เภสัชกร พยาบาลและคณะกรรมการกลุ่มวิจัย
โรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยยึดหลักมาตรฐาน และการบริหารทรัพยากร
ทั้งทางด้านบุคลากร ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการรักษาโรคลมชักฯ ฉบับนี้จึงประกอบด้วยแนวทางการรักษาที่สามารถปฏิบัติได้
ในโรงพยาบาลแต่ละระดับตามความพร้อมของทีมสหสาขาวิชาชีพ และทรัพยากรด้านอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ รวมทัง้ ระบบการรักษา การส่งต่อ การปรึกษาระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพในแต่ละโรงพยาบาล
เป็นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาระบบการรักษาผูป้ ว่ ยโรคลมชักให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ
ดังนั้น แนวทางการรักษานี้ จึงมีลักษณะเฉพาะและมีความเหมาะสมกับสถานบริการด้าน
สุขภาพในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านัน้ ข้อแนะน�ำต่างๆ ในแนวทางการรักษานีไ้ ม่ใช่ขอ้
บังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะน�ำได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่าง
ออกไปหรือมีเหตุผลที่สมควรตามหลักการของความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety)
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สารบัญรูปภาพ
		
ภาพที่ 14.1 แพทย์ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา
ภาพที่ 14.2 พยาบาลเป็นผู้น�ำในการท�ำกลุ่ม epilepsy support group
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ภาพที่ 14.6 เภสัชกรให้การบริบาลผู้ป่วยโรคลมชัก
ภาพที่ 14.7 สมุดบันทึกอาการชัก
ภาพที่ 14.8 การบันทึกอาการชัก
ภาพที่ 14.9 สื่อวิดีโอให้ความรู้โรคลมชัก
ภาพที่ 14.10 เอกสารให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยโรคลมชัก
ภาพที่ 14.11 สื่อให้ความรู้โรคลมชัก
ภาพที่ 14.12 หนังสือประสบการณ์ผู้ป่วยโรคลมชัก
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ภาพที่ 14.18 Website ท�ำนายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการชัก
ภาพที่ 14.19 โปรแกรมการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคลมชัก
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กรอบการจัดระดับสถานบริการสาธารณสุข1

ระดับระบบบริการ
ระบบบริการระดับปฐมภูมิ (P)
ระบบบริการระดับทุติยภูมิ (S)

ระบบบริการระดับตติยภูมิ (T)
ระบบบริการสูงกว่าระดับตติยภูมิ

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.

สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองที่มีแพทย์ปฏิบัติเป็นประจ�ำ
รพช.แม่ข่าย (M2)
รพช.ขนาดใหญ่ (F1)
รพช. (F2)
รพช.ขนาดเล็ก (F3)
รพช.สร้างใหม่
รพศ. (A)
รพท.ระดับจังหวัด (S)
รพท.ขนาดเล็ก (M1)
โรงพยาบาลร่วมคณะแพทยศาสตร์
สถาบันเฉพาะทาง

หมายเหตุ : อ้างถึง ค�ำสัง่ กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๐๙ / ๒๕๕๕ เรือ่ ง การบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ
		 ส�ำนักการบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2555

ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพือ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ส่วนภูมิภาค วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
1
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ระดับความส�ำคัญของหลักฐาน

ระดับความส�ำคัญ
ค�ำอธิบาย
ของหลักฐาน
1
1-1 การทบทวนแบบมีระบบ (systematic review) จากการศึกษาแบบกลุ่ม สุ่ม
ตัวอย่าง-ควบคุม (randomize-controlled clinical trials) หรือ
1-2 การศึกษาแบบกลุ่มสุ่มตัวอย่าง-ควบคุมที่มีคุณภาพดีเยี่ยม อย่างน้อย 1 ฉบับ
(a well-designed, randomize-controlled, clinical trial)
2
2-1 การทบทวนแบบมีระบบของการศึกษาควบคุมแต่ไม่ได้สุ่มตัวอย่าง (non-randomized, controlled, clinical trials) หรือ
2-2 การศึกษาควบคุมแต่ไม่สุ่มตัวอย่างที่มีคุณภาพดีเยี่ยม (well-designed, non-randomized, controlled clinical trial) หรือ
2-3 หลักฐานจากรายงานการศึกษาตามแผนติดตามเหตุไปหาผล (cohort) หรือการ
ศึกษาวิเคราะห์ควบคุมกรณีย้อนหลัง (case control analytic studies) ที่ได้รับการ
ออกแบบวิจัยเป็นอย่างดี ซึ่งมาจากสถาบันหรือกลุ่มวิจัยมากกว่าหนึ่งแห่ง/กลุ่ม
หรือ
2-4 หลักฐานจากพหุกาลานุกรม (multiple time series) ซึง่ มีหรือไม่มมี าตรการด�ำเนิน
การ หรือหลักฐานที่ได้จากการวิจัยทางคลินิกรูปแบบอื่นหรือทดลองแบบไม่มี
การควบคุม ซึง่ มีผลประจักษ์ถงึ ประโยชน์หรือโทษจากการปฏิบตั มิ าตรการทีเ่ ด่น
ชัดมาก เช่น ผลของการน�ำยาเพ็นนิซิลินมาใช้ในราว พ.ศ.2480 จะได้รับการจัด
อยู่ในหลักฐานประเภทนี้
3
3-1 การศึกษาพรรณนา (descriptive studies) หรือ
3-2 การศึกษาควบคุมที่มีคุณภาพ พอใช้ (fair-designed, controlled clinical trial)
4
4-1 รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ประกอบกับความเห็นพ้องหรือฉันทา
มติ (consensus) ของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ บนพืน้ ฐานประสบการณ์ทางคลินกิ หรือ
4-2 รายงานอนุกรมผูป้ ว่ ยจากการศึกษาในประชากรต่างกลุม่ และคณะผูศ้ กึ ษาต่าง
คณะอย่างน้อย 2 ฉบับ
ที่มา : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ซ

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ

น�้ำหนักค�ำแนะน�ำ

ค�ำแนะน�ำ
++
+
+/-

--

ค�ำอธิบาย
ความมัน่ ใจของค�ำแนะน�ำให้ท�ำอยูใ่ นระดับสูง เพราะมาตรการดังกล่าวมีประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยและคุ้มค่า (cost effective) “ควรท�ำ” (strongly recommend)
ความมั่นใจของค�ำแนะน�ำให้ท�ำอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมาตรการดังกล่าว
อาจมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและอาจคุ้มค่าในภาวะจ�ำเพาะ “น่าท�ำ” (recommend)
ความมัน่ ใจยังไม่เพียงพอในการให้ค�ำแนะน�ำ เนือ่ งจากมาตรการดังกล่าวยังมีหลัก
ฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดค้านว่า อาจมีหรืออาจไม่มีประโยชน์ต่อผู้
ป่วย และอาจไม่คุ้มค่า แต่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้นการตัดสิน
ใจกระท�ำขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ “อาจท�ำหรือไม่ท�ำ” (neither recommend nor
against)
ความมัน่ ใจของค�ำแนะน�ำห้ามท�ำอยูใ่ นระดับปานกลาง เนือ่ งจากมาตรการดังกล่าว
ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและไม่คุ้มค่า หากไม่จ�ำเป็น “ไม่น่าท�ำ” (against)
ความมั่นใจของค�ำแนะน�ำห้ามท�ำอยู่ในระดับสูง เพราะมาตรการดังกล่าวอาจเกิด
โทษหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย “ไม่ควรท�ำ” (strongly against)
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ความหมายของสัญลักษณ์ในแผนภูมิ

1. กรอบรูปสี่เหลี่ยม
	
  

		

=

ข้อความภายในกรอบเป็นปัญหา : disease, syndrome

2. กรอบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
			
	
  
		
=
			

ข้อความภายในเป็นการตัดสินใจปฏิบัติหรือ action :
investigation, observation, treatment

3. กรอบรูปสี่เหลี่ยมมน
						
	
  
		
= ข้อความภายในเป็นค�ำอธิบาย/ข้อแนะน�ำ: health education
อนึง่ หากสถานพยาบาลใดไม่สามารถด�ำเนินการตามแนวทางฉบับนี้ ให้ใช้ดลุ ยพินจิ ของแพทย์
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ป่วยโดยตรง หรืออาจพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูง
กว่า
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รูปแบบของสื่อ

กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท�ำสื่อแนวทางการรักษา
โรคลมชัก ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพ
ของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขของสถานบริการด้านสุขภาพ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ประกอบด้วย
1. หนังสือแนวทางการรักษาโรคลมชัก ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขา
		 วิชาชีพ
2. สื่อรูปแบบสไลด์น�ำเสนอ
3. สื่อในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4. สื่อรูปแบบวีดิทัศน์ ประกอบการบรรยาย*
* พร้อมเผยแพร่ทาง You Tube ตุลาคม พ.ศ.2559 โดย search ค�ำว่า “ลมชักอีสาน 1, 2, 3, 4.......16”
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แผนภูมิแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคลมชัก
ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีอาการชัก

การวินิจฉัยอาการชัก การซักประวัติ
และตรวจร่างกาย (บทที่ 1)
- แบบคัดกรองอาการชักแบบ GTCs
ชัก

วินิจฉัยโรคได้

ไม่ใช่อาการชัก

วินิจฉัยโรคได้

แนวทางวินิจฉัยแยกอาการชัก
และโรคลมชักจากภาวะอื่น (บทที่ 3)
แนวทางการวินิจฉัยและรักษา
ภาวะชักต่อเนื่อง (บทที่ 8)

การจัดจ�ำแนกประเภทของอาการชักและโรคลมชัก (บทที่ 2)
แนวทางสืบค้นในผู้ป่วยที่มีอาการชักและโรคลมชัก (บทที่ 4)
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการชักครั้งแรกและชักซ�้ำ (บทที่ 5)
แนวทางการบริหารยากันชัก (บทที่ 6)
การดูแลต่อเนื่องและการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคลมชัก (บทที่ 13)

ชักในผู้หญิง

ชักไม่ตอบสนองต่อการรักษา

แนวทางการดูแลสตรีที่
เป็นโรคลมชัก (บทที่ 11)

วินิจฉัยโรคได้

ไม่แน่ใจ

ให้การรักษาตามแนว
เวชปฏิบัติเฉพาะโรค

ส่งผู้ป่วยต่อเพื่อ
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

ชักในเด็ก

แนวทางการดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้ (บทที่ 9)
แนวทางการดูแลรักษาอาการชักในทารกแรกเกิด (บทที่ 10)
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก
ชนิดดื้อต่อยากันชัก (บทที่ 7)
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บทที่ 1 การซักประวัติและตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัย

Seizure คือ อาการชักเกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมองชัว่ คราวก่อให้เกิดอาการ
ผิดปกติเป็นๆ หายๆ (recurrent, episodic) โดยแต่ละครั้งมีอาการคล้ายกัน (stereotyped) โดยอาการผิด
ปกติทแี่ สดงออกขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่งของสมองทีม่ คี วามผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมอง อาการผิดปกติ
ดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ convulsion และ non - convulsion โดย convulsion คือ อาการชักชนิดที่มี
การเกร็งหรือกระตุกของกล้ามเนือ้ เช่น การชักชนิด generalized tonic - clonic seizures ส่วน non- convulsion
คือ อาการชักชนิดที่ไม่มีการเกร็งหรือกระตุกของกล้ามเนื้อ เช่น การชักชนิด absence seizures
Epilepsy คือ การชักตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไปโดยไม่มปี จั จัยกระตุน้ (unprovoked seizures) หรือการ
ชักเพียง 1 ครั้ง แต่มีโอกาสในการชักซ�้ำสูง
กลไกการเกิดความผิดปกติดงั กล่าว เนือ่ งมาจากความไม่สมดุลระหว่างกระบวนการกระตุน้ และ
กระบวนการยับยัง้ โดยผ่านสารสือ่ ประสาท ได้แก่ glutamate, aspartate (กระตุน้ ) และ gamma-aminobutyric acid (GABA; ยับยั้ง) ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการกระตุ้นเพิ่มมากขึ้น หรือกระบวนการยับยั้งลดลง

การซักประวัติ
การวินิจฉัยอาการชักจะง่ายขึ้นถ้าแพทย์ได้เห็นผู้ป่วยในขณะชัก แต่เป็นไปได้ยากมากที่ผู้ป่วย
จะมีอาการชักต่อหน้าแพทย์ ดังนัน้ การซักประวัตจิ งึ เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญมาก แต่การซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยโรคลมชัก
ก็ไม่งา่ ยเช่นกัน กรณีชกั แบบหมดสติ เพราะผูป้ ว่ ยหมดสติไม่รสู้ กึ ตัว ผูเ้ ห็นเหตุการณ์หรือญาติกต็ กใจไม่
สามารถจ�ำรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ อาจกล่าวได้ว่าการซักประวัติผู้ป่วยโรคลมชักเป็นการ
ซักประวัตทิ ยี่ ากทีส่ ดุ ดังนัน้ การซักประวัตติ อ้ งมีความละเอียด ไม่ดว่ นสรุปว่าชักหรือไม่ชกั ควรได้ขอ้ มูล
ทัง้ จากผูป้ ว่ ยเอง ญาติหรือผูเ้ ห็นเหตุการณ์ บางครัง้ อาจต้องซักประวัตทิ างโทรศัพท์ เพราะผูเ้ ห็นเหตุการณ์
ไม่ได้มาพบแพทย์ ประวัติที่ต้องซักเพื่อการวินิจฉัยแยกอาการชักและอาการอื่นๆประกอบด้วย
ประวัตเิ พือ่ การวินจิ ฉัยแยกอาการชักและอาการอืน่ ๆ ดังนัน้ แพทย์ตอ้ งทราบลักษณะเฉพาะของ
อาการชัก ประกอบด้วย 1. อาการก่อนเกิดอาการชัก 2. อาการขณะมีอาการชัก 3. อาการหลังชัก ดังนี้
1. อาการก่อนเกิดอาการชัก (pre-ictal symptoms) ประกอบด้วย
1.1 อาการน�ำ  (prodromes) อาจเกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายนาทีถึงหลายชั่วโมงก่อนมี
อาการชัก และมักเป็นอาการที่ไม่มีลักษณะจ�ำเพาะ เช่น ความรู้สึกไม่ค่อยสบาย กระสับกระส่าย ปวด
ศีรษะ เป็นต้น
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1.2 อาการเตือน (aura) เป็นอาการแรกของอาการชัก ซึ่งผู้ป่วยสามารถบอกถึงอาการ
เหล่านี้ได้ (simple partial seizure) ลักษณะของอาการเตือนแตกต่างกันตามต�ำแหน่งของสมองที่ก่อ
ให้เกิดอาการชัก เช่น ที่ต�ำแหน่งรับความรู้สึก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหรือชาในบางส่วนของร่างกาย
อาการหลอนต่างๆ ได้แก่ ภาพ เสียง กลิน่ และรส อาการเวียนศีรษะ อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ
เช่น จุกแน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หน้าซีด หน้าแดง เหงื่อแตก ขนลุก ความผิดปกติทางอารมณ์ เช่น
รูส้ กึ กลัว อาการผิดปกติของ cognitive function เช่น หลงลืม หรือนึกค�ำพูดไม่ได้ รายละเอียดดังตาราง
ที่ 1.1 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมีอาการเหมือนเดิมทุกครั้ง ในบางคนอาจจะมีอาการเตือนได้หลายชนิด
บางคนไม่สามารถบรรยายลักษณะของอาการเตือนได้ชดั เจน ขณะทีเ่ กิดอาการเตือนผูป้ ว่ ยจะรูส้ กึ ตัวดี
บางครัง้ อาการชักอาจจะด�ำเนินต่อไปจนเกิดเป็นอาการชักทัง้ ตัวได้ หรือเปลีย่ นเป็นอาการชักแบบอืน่ ๆ
เช่น เหม่อลอย ท�ำอะไรไม่รู้ตัว (complex partial seizures)
ตารางที่ 1.1 อาการเตือน (aura) และต�ำแหน่งที่ก่อให้เกิดอาการเตือน
อาการเตือน
ลักษณะอาการเตือน
(aura)
Somatosensory อาการชาหรือรู้สึกคล้ายมีหนามทิ่มต�ำ
ในบางส่วนของร่างกาย
Visual
อาการมองเห็นที่ผิดปกติ เช่น เห็นแสง
ไฟกระพริบ

ต�ำแหน่งที่ก่อให้เกิดอาการ
(symptomatogenic zone)
Contralateral hemisphere/somatosensory

Olfactory
Gustatory
Abdominal

Amygdala
Insula
Insula, temporal lobe

Auditory
Psychic
Autonomic
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การได้กลิน่ ผิดปกติ เช่น กลิน่ เหม็นไหม้
การรับรสที่เปลี่ยนไป เช่น รสขม
มีอาการจุกแน่นท้อง บางครัง้ รูส้ กึ เหมือน
มีผีเสื้อบินว่อนอยู่ในท้อง
ได้ยินเสียงผิดปกติ เช่น
เสียงกระดิ่ง เสียงผึ้งบิน
ความผิดปกติทางอารมณ์ เช่น รูส้ กึ กลัว
déjà vu, jamais vu
ใจสั่น วิงเวียน ขนลุก
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Contralateral hemisphere/primary visual

Superior temporal gyrus
Amygdala , basal temporal lobe
Insula, basal frontal, anterior cingulate,
left temporal
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2. อาการขณะมีอาการชัก (seizure symptoms) แพทย์ควรซักประวัตโิ ดยละเอียดจากผูป้ ว่ ย
และผูเ้ ห็นเหตุการณ์ตงั้ แต่อาการแรกทีเ่ ห็นผูป้ ว่ ยชัก เช่น เริม่ ต้นจากใบหน้าด้านซ้าย ตามมาด้วยกระตุก
ทัง้ ตัว เป็นต้น การชักเกิดขึน้ ขณะท�ำกิจกรรมใดอยู่ ระยะเวลาของการชักเกิดช่วงไหนของวัน มีอาการ
ร่วม (associated symptom) เช่น ริมฝีปากเขียว กัดลิ้น ปัสสาวะ อุจจาระไม่รู้ตัว หรือการบาดเจ็บจาก
อาการชักหรือไม่ จ�ำนวนครัง้ และความถีข่ องอาการชัก เพือ่ จะได้จ�ำแนกประเภทของของการชัก เพราะ
มีความส�ำคัญในการวางแผนการรักษา ดังนั้นการซักประวัติขณะมีอาการชักควรประกอบด้วย
2.1 ระดับความรูส้ กึ ตัวขณะมีอาการชักว่าปกติดหี รือไม่ เช่น สามารถจดจ�ำเหตุการณ์ทเี่ กิด
ขึ้นได้ดีหรือไม่ หรือมีการสูญเสียความสามารถในการพูดหรือเข้าใจภาษา หรือจดจ�ำเหตุการณ์ไม่ได้เลย
2.2 การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น ศีรษะ ตา หรือ คอ เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่มีการ
กระตุก หรือเกร็งของแขนและขาข้างเดียวหรือสองข้างพร้อม ๆ กัน
2.3 การเคลือ่ นไหวซ�ำ ้ ๆ (automatism) มีหรือไม่ ผูป้ ว่ ยบางรายอาจจะมีอาการเคลือ่ นไหว
ซ�ำ้ ๆ เช่น กระพริบตาถี่ ๆ เคีย้ วปาก ถูมอื ไปมาหรือหยิบจับสิง่ ของโดยไม่รตู้ วั ถ้ามีอาการเหล่านีม้ กั พบ
ในผู้ป่วยที่มี complex partial seizures หรือ absence seizures
2.4 การเปลี่ยนแปลงทางการหายใจ เช่น หยุดหายใจ หายใจในลักษณะที่เปลี่ยนไป หรือ
มีอาการตัวเขียว
2.5 ความผิดปกติทางด้านการออกเสียง เช่น พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ หรือมีเสียงร้องผิดปกติ
2.6 ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system) เช่น เหงือ่
ออกมาก หายใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปัสสาวะ และหรืออุจจาระราด ซีด หรืออาเจียน
ตารางที่ 1.2 รายละเอียดของการซักประวัติอาการชัก
รายละเอียดของอาการชัก
1. ล�ำดับเหตุการณ์ของการเกิดอาการ
2. กิ จ กรรมที่ ก�ำลั ง กระท�ำก่ อ นเกิ ด
อาการชัก
3. ระยะเวลาของอาการชัก

ตัวอย่างของรายละเอียด
เริ่มตั้งแต่แรกที่เห็นเหตุการณ์จนกระทั่งสิ้นสุดอาการ
เกิดอาการชักขณะท�ำกิจกรรมใดอยู่ เช่น เกิดขณะนั่งรับ
ประทานอาหาร
โดยให้เน้นถามระยะเวลาที่ชัดเจนเนื่องจากโดยมากไม่มีผู้ใด
จับเวลาขณะเกิดอาการ โดยอาจถามว่านับหนึง่ ถึงเท่าไรอาการ
จึงหยุดซึ่งจะท�ำให้แพทย์สามารถประมาณได้ว่านานกี่นาที
4. ช่วงเวลาไหนของวันที่เกิดอาการ เช่น เกิดตอนกลางวัน หรือเกิดกลางคืน ขณะนอนหลับ
5. จ�ำนวนครั้งและความถี่ของอาการ ควรระบุให้ชดั เจนว่าเกิดกีค่ รัง้ ต่อวัน หรือต่อเดือน และระบุ
ชัก
ครั้งล่าสุดที่เกิดอาการคือวันที่เท่าไรก่อนมาพบแพทย์
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ตารางที่ 1.2 รายละเอียดของการซักประวัติอาการชัก (ต่อ)
รายละเอียดของอาการชัก
6. ระดับความรู้สึกตัว

ตัวอย่างของรายละเอียด
ขณะมี อ าการชั ก ยั ง รู ้ สึ ก ตั ว ดี อ ยู ่ ห รื อ ไม่ สามารถจดจ�ำ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหม และสามารถสื่อสารกับคนรอบ
ข้างได้หรือไม่
7. การเคลือ่ นไหวของร่างกายขณะเกิด การเคลือ่ นไหวของศีรษะและล�ำคอเอียงไปด้านใดด้านหนึง่
อาการและการเคลื่อนไหวซ�้ำๆ
พร้อมทัง้ การกลอกตาขึน้ หรือมองไปทางเดียวกัน (versive)
การกระตุกสั้นๆทั้งตัวเป็นวินาที (myoclonic) การกระตุก
เป็นจังหวะเป็นชุดๆ (clonic) อาการเกร็งของแขน และขา
ข้างเดียว หรือสองข้างพร้อมๆ กัน (asymmetric/ symmetric
tonic) การเกร็งกระตุกทั้งตัว (tonic-clonic) โดยมีอาการ
เกร็งแล้วจึงตามด้วยอาการกระตุก ผู้ป่วยบางราย อาจจะมี
อาการเคลื่อนไหวซ�้ำๆ เช่น กระพริบตาถี่ ๆ เคี้ยวปากหรือ
หยิบจับสิ่งของหรือเล่นชายเสื้อ (automotor)
8. ความผิดปกติทางด้านการออกเสียง ผู้ป่วยบางคนอาจมีความผิดปกติของการใช้ภาษา เช่น พูด
และการสื่อภาษา
ไม่ชัด พูดไม่ได้ หรือมีเสียงร้องผิดปกติ
9. การเปลี่ยนแปลงทางการหายใจ
เช่น หยุดหายใจ หายใจในลักษณะทีเ่ ปลีย่ นไป หรือมีอาการ
ตัวเขียว น�้ำลายฟูมปาก
10. ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น เหงื่อออกมากซีด อาเจียน หายใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิด
อัตโนมัติ
จังหวะ ปัสสาวะ และ/หรือ อุจจาระราด
11. การบาดเจ็บขณะเกิดอาการ
เช่น กัดลิน้ ศีรษะกระแทกพืน้ กระดูกหัก ฟกช�ำ้ ฟันหัก ฟัน
บิ่น กัดลิ้น (ด้านข้าง) กัดริมฝีปาก
โดยอาการชักมีลักษณะส�ำคัญ ดังนี้
ก. อาการชักมีลกั ษณะเป็นๆ หายๆ เกิดขึน้ เป็นครัง้ ๆ เมือ่ หยุดชักผูป้ ว่ ยก็จะกลับมาเป็นปกติ
เหมือนเดิมก่อนเกิดอาการชัก
ข. อาการชักจะเริ่มต้นอย่างเฉียบพลันและหยุดชักเองในเวลารวดเร็ว โดยเฉลี่ย 1-2 นาที
มักนานไม่เกิน 5 นาที
ค. อาการชักมักเกิดซ�้ำ (recurrent) ซึ่งแต่ละครั้งอาการจะคล้ายเดิม (stereotyped) แต่ผู้ป่วย
บางคนอาจมีอาการชักได้หลายแบบขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงหรือการกระจายของกระแสไฟฟ้าทีผ่ ดิ ปกติ
ง. ผู้ป่วยโรคลมชักมักมีสิ่งกระตุ้น เช่น การอดนอน ความเครียด รอบประจ�ำเดือน ผู้ป่วย
4
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บางรายอาจมีการชักซ�ำ้ เป็นชุดๆ หรือเป็นเฉพาะบางช่วงเวลา เช่น ขณะนอนหลับ หรือในช่วงทีม่ รี อบ
ประจ�ำเดือน
จ. อาการชักในผู้ป่วยบางรายท�ำให้เกิดอาการบาดเจ็บ เช่น แผลฟกช�ำ้ จากการล้ม น�้ำร้อน
ลวก กัดลิ้นหรือกัดกระพุ้งแก้ม
ฉ. อาการชักในแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะ และลักษณะการด�ำเนินของอาการชัก เช่น
aura, ictal period, postictal period หรือ Todd’s paralysis ดังนั้นแพทย์ต้องรู้จักการชักชนิดต่างๆ ตาม
International Classification of Epileptic Seizures โดย International League Against Epilepsy ปี ค.ศ.
1981 (รายละเอียดในบทที่ 2)
3. อาการหลังชัก (postictal symptoms)
ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยหมดสติหรืออาจดูเหมือนรูต้ วั แต่ไม่สามารถตอบสนองต่อค�ำถามได้เป็นปกติ
ใน complex partial และ generalized seizures ผูป้ ว่ ยมักจะมีอาการหลังชักดังต่อไปนี้ ได้แก่ ปวดศีรษะ
ซึม หลับ สับสน หรือมีอาการทางจิต เช่น หูแว่ว เห็นภาพหลอน ในผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการแขน
ขาอ่อนแรงเฉพาะส่วนหลังการชัก (Todd’s paralysis) ซึง่ ช่วยบ่งชีว้ า่ การชักนัน้ เริม่ ต้นจากสมองด้าน
ตรงข้าม อาการหลังชักจะเกิดเป็นระยะเวลานาน เป็นนาทีหรือชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

การวินิจฉัยแยกโรค
1. Syncope ผู้ป่วย syncope มักจะมีประวัติตาลาย ตาพร่ามัว วิงเวียนศีรษะแล้วจึงค่อยๆ
หมดสติ ล้มลงนอนกับพื้น ขณะที่หมดสติ อาจมีอาการเกร็ง กระตุกของแขนขาเป็นระยะเวลาสั้นๆ
ไม่กวี่ นิ าทีไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจนและไม่คอ่ ยสมมาตรกันทัง้ 2 ข้าง ผูป้ ว่ ยเมือ่ ล้มลงกับพืน้ ก็จะค่อยๆ ฟืน้
คืนสติ มักมีประวัติโรคหัวใจ การเต้นของหัวใจผิดปกติ รับประทานยาโรคหัวใจ ยาลดความดันโลหิต
ยืนนานๆ ตากแดด อดอาหาร หรือบางรายมีประวัติสัมพันธ์กับการเปลี่ยนท่า แล้วความดันลดโลหิต
ต�ำ่ ลง (postural hypotension) สัมพันธ์กบั การปัสสาวะในผูป้ ว่ ยชายวัยกลางคน (micturition syncope)
หรือสัมพันธ์กับการเบ่งถ่ายอุจจาระ (defecation syncope) หรือสัมพันธ์กับอาการปวดท้อง หรือเจ็บ
ปวดท้องแรง (vasovagal syncope)
2. Transient ischemic attack (TIA) ภาวะอัมพฤกษ์ เกิดจากสมองขาดเลือดมาเลีย้ งชัว่ คราว
กรณีระดับความรู้สึกตัวผิดปกติ เกิดจากสมองส่วนก้านสมอง (brainstem) ขาดเลือดมาเลี้ยง พบใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจ�ำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจเต้นผิดปกติ ผูป้ ว่ ยมีอาการ
หมดสติและอาจตรวจพบความผิดปกติของก้านสมอง เช่น การกลอกตา การตอบสนองต่อแสงของ
รูม่านตา (pupillary light reflex) doll’s eye sign ให้ผลลบ และแขนขาอ่อนแรง 2 ข้าง (quadriplegia)
3. Migraine headache (basilar migraine) ภาวะปวดศีรษะร่วมกับอาการหมดสติ กรณี
ผูป้ ว่ ยปวดศีรษะไมเกรนชนิดมีภาวะแทรกซ้อน เช่น basilar migraine ผูป้ ว่ ยจะมีอาการปวดศีรษะไมเกรน
มาก่อน และก่อนหมดสติส่วนใหญ่จะมีอาการปวดศีรษะไมเกรนน�ำมาก่อน ตามด้วยอาการหมดสติ
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4. Metabolic disturbances ภาวะผิดปกติของสารเกลือแร่ในเลือด ส่งผลต่อระดับความ
รูส้ กึ ตัว เช่น hypo-hyperglycemia, hypo-hypernatremia, hypercalcemia, hepatic – renal failure เป็นต้น
ดังนั้นผู้ป่วยที่มีสาเหตุจาก metabolic disturbances มักจะมีโรคประจ�ำตัว เช่น ตับวาย ไตวาย
โรคเบาหวาน ทานยาขับปัสสาวะ หรือ โรคมะเร็ง เป็นต้น
5. Sudden increase intracranial pressure ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
รวดเร็ว เช่น เกิดการอุดตันของรูระบายน�้ำหล่อเลี้ยงสมอง (cerebrospinal fluid: CSF) ผู้ป่วยมีอาการ
หมดสติทันที และฟื้นคืนสติ เมื่อการอุดตันของรูระบาย CSF หลุดออก
6. Sleep disorders ภาวะหมดสติที่เกิดจากภาวะการนอนผิดปกติ เช่น cataplexy ผู้ป่วยจะ
มีอาการหมดสติและสูญเสียความตึงตัวของกล้ามเนื้อร่วมด้วย
7. Psychogenic disorders หรือ non-epileptic seizures มักพบในผู้หญิงวัยกลางคน มี
ประวัตปิ ญ
ั หาครอบครัวหรือปัญญาด้านจิตใจ อาจถูกท�ำร้ายทางเพศมาก่อน มีอาการชักรูปแบบแปลกๆ
เป็นนานกว่าการชักทั่วๆ ไป ไม่หมดสติ และมักไม่เกิดอุบัติเหตุขณะมีอาการ มักมีอาการต่อหน้าคน
อื่นๆ ถ้าอยู่คนเดียวมักจะไม่มีอาการ ไม่เป็นตอนนอนกลางคืน ชอบหลับตาขณะมีอาการ ภาวะความ
ผิดปกติทางจิตใจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการแสดงออกทางกาย ด้วยอาการหมดสติ พฤติกรรมผิดปกติ
ความรู้สึกที่ผิดปกติอาจร่วมกับอาการเกร็ง กระตุกของแขนขาคล้ายกับอาการชัก
การวินิจฉัยโดยการใช้แบบประเมิน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1.3 แบบคัดกรองอาการชักแบบ GTCs
แบบคัดกรองอาการชักแบบ GTCs
ท่านเคยมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่
ข้อ 1. แขนทั้ง 2 ข้าง หรือขาทั้ง 2 ข้างกระตุกโดยควบคุมไม่ได้
ข้อ 2. ล้มลงพร้อมกับหน้าซีดหรือหน้าเซียว
ข้อ 3. หมดสติเรียกก็ไม่รู้สึกตัว
ข้อ 4. ล้มลงพร้อมกับหมดสติเรียกก็ไม่รู้สึกตัว
ข้อ 5. ล้มลงและกัดลิ้นหรือกัดฟันตัวเอง
ข้อ 6. ล้มลงและมีปัสสาวะราด
ข้อ 7. กระตุกของแขนหรือขาข้างใด ข้างหนึง่ หรือหน้าเป็นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
ข้อ 8. เหม่อลอย ตาลอย แน่นิ่ง หรือนิ่งเฉยไม่สามารถโต้ตอบกับคนรอบข้าง
ได้และได้กลิ่นผิดปกติ
ข้อ 9. มีคนบอกว่าท่านชัก หรือเป็นโรคลมชัก		

1. เคย
1. เคย
1. เคย
1. เคย
1. เคย
1. เคย
1. เคย
1. เคย

2. ไม่เคย
2. ไม่เคย
2. ไม่เคย
2. ไม่เคย
2. ไม่เคย
2. ไม่เคย
2. ไม่เคย
2. ไม่เคย

1. เคย 2. ไม่เคย

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้ดัดแปลงมาจากเอกสารอ้างอิงที่ 5 ผลบวกเมื่อมีข้อ 1,2 ร่วมกับอีก 1 ข้อ (ข้อ 3 ถึง 9)
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ผู้ป่วยที่มีประวัติในข้อ 1 และ 2 ร่วมกับประวัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 3 ถึง 9 อย่างน้อยหนึ่งข้อ
ถือว่า ให้ผลบวก (เฉพาะ generalized tonic –clonic seizures) ประโยชน์ของการใช้แบบประเมินคือ
ง่าย และบุคลากรทีมสุขภาพทุกคนสามารถใช้แบบประเมินนี้ได้โดยมีความแม่นย�ำที่ดี
นอกจากนีก้ ารซักประวัตทิ ดี่ ตี อ้ งซักประวัตเิ พือ่ หาสาเหตุของการชัก เนือ่ งจากอาการชักเป็น
เพียงอาการหนึง่ ซึง่ อาจเกิดจากสาเหตุตา่ งๆ ได้ ดังนัน้ แพทย์ตอ้ งซักประวัตติ งั้ แต่ชว่ งแม่ตงั้ ครรภ์ การ
คลอด พัฒนาการ อุบตั เิ หตุตอ่ ศีรษะ ภาวะติดเชือ้ ของสมอง โรคประจ�ำตัว ประวัตกิ ารใช้ยา ประวัตชิ กั
จากไข้สงู ในวัยเด็ก ประวัตโิ รคลมชักในครอบครัว เนือ่ งจากสาเหตุของการชักพบได้ตงั้ แต่ hereditary,
perinatal injury, central nervous system infection (CNS infection), head injury, stroke, brain tumor
และ metabolic disturbance เป็นต้น กรณีผปู้ ว่ ยหญิงให้ซกั ประวัตกิ ารใช้ฮอร์โมนคุมก�ำเนิดด้วย เพราะ
อาจเป็นสาเหตุจาก cerebral venous sinus thrombosis
กรณีผู้ป่วยเด็ก ควรซักประวัติเหล่านี้เพิ่มเติมเนื่องจากเป็นสาเหตุการชักได้
 การตั้งครรภ์: การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ เช่น cytomegalovirus, toxoplasma
 การคลอด: การขาดออกซิเจนขณะคลอด การได้รับบาดเจ็บขณะคลอด
 ระยะแรกเกิด: การมีน�้ำตาลในเลือดต�่ำ ตัวเหลือง
 การเจ็บป่วยในอดีต: การขาดออกซิเจน เช่น การจมน�้ำ การเป็นโรคปอดบวม การใส่ท่อ
ช่วยหายใจ โรคไข้สมองอักเสบ โรคเริม
 การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
 การรับประทานอาหาร เช่น อาหารสุกๆ ดิบๆ ผักสด อาจเป็นโรคพยาธิตัวตืดขึ้นสมอง
 ประวัติโรคลมชักในครอบครัว
การซักประวัตเิ พือ่ การวางแผนการรักษา เนือ่ งจากการรักษาโรคลมชักไม่มสี ตู รส�ำเร็จเหมือน
กับการรักษาโรคอื่นๆ เพราะการรักษานั้นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่างดังนี้
1. องค์ประกอบด้านตัวโรค เช่น ชนิดการชัก สาเหตุการชัก ความถี่บ่อยของการชัก ความ
รุนแรงของการชัก
2. องค์ประกอบด้านผูป้ ว่ ย เช่น อาชีพ ประวัตกิ ารรักษา ชนิดของยาทีใ่ ช้ในอดีตและปัจจุบนั
ประวัติแพ้ยา ความเข้าใจต่อโรคลมชัก ความต้องการของผู้ป่วย ความคาดหวังของผู้ป่วย
3. องค์ประกอบด้านครอบครัว เช่น ความต้องการของครอบครัว ความเข้าใจต่อโรคลมชัก
ความคาดหวังของครอบครัว

การตรวจร่างกาย
วัตถุประสงค์ของการตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคลมชัก ได้แก่
1. หาหลักฐานเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค
2. หาหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการชัก
บทที่ 1 การซักประวัติและตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัย
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1. การตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค
ภาวะหรือโรคที่ต้องแยกจากอาการชัก ได้แก่ syncope, TIA, sleep disorder, psychogenic
disorder ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่มีความผิดปกติดังกล่าว การตรวจร่างกายส่วนใหญ่จะไม่พบความผิด
ปกติทางระบบประสาท แต่อาจพบความผิดปกติของการตรวจร่างกายระบบอื่นๆ เช่น
		 1.1 ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตรวจพบการเต้นของหัวใจผิดปกติ heart murmur,
xanthelasma ผู้ป่วยก็จะมีโอกาสเป็น syncope หรือ TIA ได้มากกว่าการชัก
		 1.2 Body mass index ถ้าผู้ป่วยอ้วนก็มีโอกาสเกิดปัญหา sleep disorder ได้สูงกว่า
		 1.3 ตรวจพบแผลฟกช�ำ้ ตามร่างกาย ใบหน้า ฟันหัก แผลรอยกัดทีด่ า้ นข้างของลิน้ กระพุง้
แก้มก็มีโอกาสเป็นอาการชักทั้งตัว หมดสติ (generalized tonic - clonic seizures) ได้สูง
		 1.4 ตรวจพบรอยกรีดทีข่ อ้ มือ รอยเข็มฉีดยา ไม่รว่ มมือในการให้ประวัตหิ รือตรวจร่างกาย
ก็มีโอกาสเป็น psychiatric disorder ได้สูง
		 1.5 ถ้าตรวจพบความผิดปกติของระบบประสาท เช่น long tract sign, motor weakness
รวมทั้งรอยแผลผ่าตัดสมอง หรือแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุด้วย ก็มีโอกาสเป็นการชักได้สูง
		 1.6 ตรวจพบความผิดปกติของผิวหนัง เช่น Cafe-au lait spot, adenoma sebaceum, ash
leaf shagreen patch, Port-wein stain ก็จะสนับสนุนว่าผู้ป่วยเป็นโรคทาง neurocutaneous syndrome
ซึ่งก็จะมีโอกาสเป็นอาการชักได้สูง
		 1.7 ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น ตรวจพบภาวะซีด postural hypotension ก็มีโอกาสเป็น
syncope ได้สูง ถ้าตรวจพบ xanthelasma ก็มีโอกาสเป็น TIA ได้สูง
การตรวจร่างกายที่มีความส�ำคัญที่สุด คือ การเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งแพทย์จะมี
โอกาสเห็นน้อยมาก เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์เมื่อหายดีแล้ว ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยการวินิจฉัย
การชักได้ดี คือ การบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการโดยญาติ ผู้เห็นเหตุการณ์ใช้โทรศัพท์มือถือ
หรือกล้องดิจติ อลหรือ สมาร์ทโฟน ซึง่ ปัจจุบนั มีการใช้กนั อย่างแพร่หลาย แล้วน�ำมาให้แพทย์พจิ ารณา
ประกอบกับประวัติ ก็จะเป็นการช่วยให้การวินิจฉัยมีความแม่นย�ำและประหยัดในการตรวจเพิ่มเติม
ทางห้องปฏิบัติการ
2. การตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของการชัก
สาเหตุของโรคลมชักมีตั้งแต่เป็น congenital และ acquired diseases สาเหตุที่พบบ่อยขึ้นกับ
กลุม่ อายุ เช่น neurocutaneous syndrome ได้แก่ Tuberous sclerosis, Sturge Weber syndrome ถ้าแพทย์
ตรวจพบ skin lesion ก็สามารถให้การวินิจฉัยสาเหตุของการชักได้ง่าย การตรวจพบรอยแผลผ่าตัด
สมองหรือแผลจากอุบัติเหตุต่อศีรษะ ก็บอกสาเหตุว่าควรเกิดจาก post-head injury หรือ surgery ราย
ละเอียดดังตารางที่ 1.4
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ตารางที่ 1.4 ผลการตรวจร่างกายและสาเหตุการชัก
การตรวจร่างกาย
Café au lait spot, adenoma sebaceum, as leafshagreen patch, Port-wein stain
Surgical scar บริเวณศีรษะ
Neurological deficit
Sign of chronic liver disease, flapping tremor
Flapping tremor
Ecchymosis
Subcutaneons nodule
Vasculitis, malar rash
Papilledema
Mental retardation
Carpopedal spasms

สาเหตุ
Neurocutaneous syndrome
Post-head injury, surgery
Post-stroke, brain tumor, encephalitis
Hepatic encephalopathy
Metabolic encephalopathy
Intracranial bleeding
Cerebral cysticercosis
Systemic lupus erythematosus
Brain tumor, increased intracranial pressure
Post-hypoxia ตั้งแต่เกิด
Hypocalcemia

ตารางที่ 1.5 แนวทางการแยกอาการชักออกจากอาการเป็นลม
อาการ
ความสัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนท่า
สีหน้าของผู้ป่วย
อาการน�ำ

อาการเป็นลม
เกิดในท่ายืน

ปัสสาวะราด
อาการสับสนหลัง
การหมดสติ

พบได้น้อย
พบได้น้อย

อาการชัก
ไม่มีความสัมพันธ์

หน้าซีด
เกิดเป็นระยะเวลานานก่อน
การหมดสติ
อาการเกร็งกระตุก เกิดได้น้อย หากเกิดจะเป็นเพียง
ช่วงสั้นๆ เท่านั้น
การบาดเจ็บ
พบได้น้อย

หน้าแดงหรือเขียวคล�้ำ
เกิดเพียงสั้นๆ ก่อนการหมดสติ
(aura)
พบเสมอใน generalized tonic - clonic
seizure (GTC)
พบได้บ่อยกว่าจากการล้ม, ข้อเคลื่อนจาก
การชักที่รุนแรง,แผลจากการกัดลิ้น
พบได้บ่อย
พบได้บ่อย

บทที่ 1 การซักประวัติและตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัย
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ตารางที่ 1.5 แนวทางการแยกอาการชักออกจากอาการเป็นลม (ต่อ)
อาการ
อาการผิดปกติเฉพาะที่
(focal neurological deficits)
ความผิดปกติของ
ระบบหัวใจ
คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
ระดับ CK สูงขึ้น
ระดับ prolactin สูงขึ้น

อาการเป็นลม
พบได้น้อย

อาการชัก
พบได้ในกรณีชักแบบ partial seizure

อาจพบร่วมกับ cardiac
arrhythmia, bradycardia,
asystole
ผลปกติ
ไม่พบ
ไม่พบ

Tachycardia ขณะเกิดการชัก
อาจพบ epileptiform activity
พบได้กรณีชักแบบ GTC
พบได้กรณีชักแบบ GTC

กรณีผู้ป่วยเด็กควรตรวจทั้งทางระบบประสาทและตรวจร่างกายทั่วไปอย่างละเอียด เพื่อหา
ต�ำแหน่งของพยาธิสภาพและสาเหตุการชัก เช่น หากตรวจพบ hypopigmented macules (ash leaf) ใน
ทารกแรกเกิดมักจะสัมพันธ์กับการเป็นโรค tuberous sclerosis ซึ่งมักจะชักแบบ infantile spasms,
portwine stain hemangioma ที่ใบหน้า บ่งว่าผู้ป่วยเป็นโรค Sturge Weber ซึ่งมักจะมีอาการชักร่วม
ด้วย ถ้าตรวจพบ discoid lupus erythematosus ก็บ่งว่าผู้ป่วยเป็นโรค systemic lupus erythematosus
ซึ่งบางรายก็มีอาการชักได้
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กรณีศึกษา
ผู้ป่วยหญิงอายุ 16 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการหมดสติและเกร็งกระตุก 1 ครั้ง โดยมีประวัติว่า
ขณะลุกออกจากรถยนต์ส่วนตัว มีอาการหน้ามืดและค่อยๆ วูบลง หมดสติ แม่ผู้ป่วยสังเกตเห็นว่า
ผูป้ ว่ ยมีอาการเกร็งกระตุกทีแ่ ขน ขา 2 ข้าง ไม่แรงและเป็นเพียงประมาณ 2-3 ครัง้ หลังจากจับนอนลง
กับพื้นผู้ป่วยก็รู้สติดี ประวัติเพิ่มเติม 1 คืนก่อนหน้านี้อดนอนทั้งคืน และต้องเดินทางแต่เช้าไม่ได้รับ
ประทานอาหารเช้า ก่อนหน้านี้สบายดี ตอนเด็กไม่เคยชัก ไม่มีประวัติไข้ชัก ตรวจร่างกายระบบ
ประสาทและระบบทั่วไปไม่พบความผิดปกติ
จากประวัติผู้ป่วยรายนี้ชัดเจนว่าเข้าได้กับอาการเป็นลม เพราะมีปัจจัยน�ำคือ อดนอนและไม่
ได้รบั ประทานอาหารเช้า อาการทีเ่ กิดขึน้ เข้าได้กบั อาการเป็นลม คือ มีอาการหน้ามืดและค่อยๆ วูบลง
หมดสติ มีอาการเกร็งกระตุก 2-3 ครัง้ มีอาการรูส้ ติดขี นึ้ ทันทีหลังจากล้มลงนอนบนพืน้ ดังนัน้ จึงไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมใดๆ เพราะการส่งตรวจอาจมีผลบวกปลอมได้
และข้อมูลจากประวัติก็เพียงพอและชัดเจนว่าเป็นลม
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บทที่ 2 การจ�ำแนกประเภทของอาการชักและโรคลมชัก

Seizure คือ อาการชักเกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมองชัว่ คราวก่อให้เกิดอาการ
ผิดปกติเป็นๆ หายๆ (recurrent, episodic) โดยแต่ละครัง้ มีอาการคล้ายกัน (stereotyped) อาการผิดปกติ
ที่แสดงออกขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งของสมองที่มีความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า อาการผิดปกติแบ่งเป็น
2 ชนิด คือ convulsion และ non-convulsion
Convulsion คือ การชักชนิดที่มีการเกร็งหรือกระตุกของกล้ามเนื้อ เช่น การชักชนิด
generalized tonic - clonic seizures (GTCs)
Non- convulsion คือ การชักชนิดที่ไม่มีการเกร็งหรือกระตุกของกล้ามเนื้อ เช่น การชักชนิด
absence seizures
Epilepsy คือ การชักตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้น (unprovoked seizures)
Ictal phase คือ ช่วงระยะเวลาขณะที่ผู้ป่วยมีอาการชักโดยส่วนใหญ่นานประมาณ 1-2 นาที
Post - ictal phase คือ ช่วงระยะเวลาหลังจากผู้ป่วยหยุดชัก ผู้ป่วยจะมีอาการซึม มึนงง หนัก
ศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อยากนอนและอ่อนเพลีย
Inter - ictal phase คือ ช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยไม่มีอาการชัก
Todd’s paralysis คือ ความผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นตามหลังการชัก เช่น อาการ
แขนขาอ่อนแรง โดยอาจเกิดขึน้ ได้นานหลายชัว่ โมงถึงหลายวัน (ส่วนใหญ่ไม่นานเกิน 24 ชัว่ โมง และ
ไม่ควรเกิน 3 วัน)

การแบ่งชนิดการชัก
การแบ่งชนิดการชักมีหลายแบบ ในที่นี้แนะน�ำให้ใช้การแบ่งชนิดการชักตาม International
Classification of Epileptic Seizures โดย International League Against Epilepsy (ILAE) ปี ค.ศ. 1981
ซึ่งมีความสั้นกะทัดรัด จ�ำได้ง่าย เหมาะสมกับแพทย์ทั่วไป ซึ่งจ�ำแนกได้ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 การจ�ำแนกอาการชักตาม International League Against Epilepsy (ILAE) 1981
Partial Seizure
- Simple partial seizure
- Complex partial seizure
- Partial seizure evolving to secondarily
generalized tonic clonic seizure

Generalized Seizure
- Absence seizure
- Generalized tonic-clonic seizure
- Generalized clonic seizure
- Generalized tonic seizure
- Atonic seizure
- Myoclonic seizure
Unclassified seizure e.g. infantile spasms

1. อาการชักเฉพาะส่วน (partial seizure) คือ อาการชักทีแ่ สดงออกเนือ่ งจากไฟฟ้าของการ
ชักกระตุ้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ cerebral cortex ผู้ป่วยจะไม่มีการสูญเสียระดับความรู้สึกตัว
แบ่งย่อยเป็น
		 1.1 Simple partial seizure (SPS) คือ อาการชักเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ไม่มี
การสูญเสียระดับความรู้สึกตัว simple partial seizure ยังแบ่งตามอาการที่เกิดออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่
การเคลื่อนไหว (motor), การรับความรู้สึก (sensory) อาจเป็น somatosensory หรือ special sensory,
ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic) ได้แก่ ใจสั่น ปวดท้อง (epigastric sensation) และความรู้สึกที่
แปลกๆ (psychic) ได้แก่ อาการกลัว คลื่นไฟฟ้าสมองขณะชัก (ictal EEG) และระหว่างไม่มีการชัก
(interictal EEG) มักพบไฟฟ้าอยู่เฉพาะที่ในสมองข้างตรงข้ามกับบริเวณที่ควบคุมอาการนั้น
		 1.2 Complex partial seizure (CPS) คือ อาการชักเฉพาะส่วนที่มีการสูญเสียหรือลดลง
ของระดับความรูส้ กึ ตัว ได้แก่ การรับรู้ (awareness) กับการตอบสนองต่อสิง่ ภายนอก เช่น ค�ำสัง่ หรือ
ค�ำถาม (responsiveness) CPS แบ่งออกเป็นชนิดทีม่ ี SPS น�ำมาก่อน และชนิดทีไ่ ม่มกี ารสูญเสียระดับ
ความรูส้ กึ ตัวตัง้ แต่ตน้ ทัง้ สองแบบอาจมีหรือไม่มี automatism ร่วมด้วยก็ได้ คลืน่ ไฟฟ้าสมองขณะชัก
(ictal EEG) มักพบไฟฟ้าของการชักอยู่เฉพาะที่ข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง หรือ กระจายทั่วไปบริเวณ
frontotemporal คลื่นสมองระหว่างไม่มีการชัก (interictal EEG) จะพบไฟฟ้าอยู่ข้างเดียว หรือทั้งสอง
ข้างไม่พร้อมกัน (bilaterally asynchronous) บริเวณสมองส่วน temporal หรือ frontal
		 1.3 Partial seizure evolving to secondarily generalized seizure คือ อาการชักเฉพาะส่วน
ที่ลามไปทั่วทั้งสมอง ท�ำให้เกิดอาการชักทั้งตัวตามมา มักเป็นแบบเกร็งกระตุกทั้งตัว (generalized
tonic - clonic seizures หรือ GTCs)
		 Partial seizure evolving to secondarily generalized seizure การชักชนิด partial seizure
อาจเกิดโดยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบที่แรงกว่า อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น SPS เปลี่ยนแปลงไป
เป็น CPS แล้วตามด้วย secondary GTC หรือเริ่มด้วย SPS แล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็น secondary GTC
บทที่ 2 การจ�ำแนกประเภทของอาการชักและโรคลมชัก
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หรือเริม่ ด้วย SPS แล้วเปลีย่ นแปลงไปเป็น secondary GTC หรือเริม่ ด้วย CPS แล้วเปลีย่ นแปลงไปเป็น
secondary GTC ก็ได้ ดังแผนภูมิที่ 2.1
แผนภูมิที่ 2.1  การเปลี่ยนแปลงของ partial seizure
SPS
SPS
CPS
SPS
GTC
CPS
CPS
GTC
SPS
GTC
SPS = Simple partial seizures
CPS = Complex partial seizures
GTC = Partial seizure evolving to secondary generalized seizures

GTC

ถ้า SPS ชนิด sensory, autonomic หรือ psychic เกิดขึ้นก่อน CPS หรือ GTCs เราเรียกว่าเป็น
aura แต่บางครัง้ เกิดขึน้ เพียงอย่างเดียวก็ได้ (aura alone) คลืน่ ไฟฟ้าสมองขณะชัก จะพบลักษณะเหมือน
ใน SPS หรือ CPS แต่มีการกระจายต่อไปทั่วทั้งสมอง (secondarily generalized)
2. อาการชักทัว่ ทัง้ สมอง (generalized seizure) คือ อาการชักทีม่ กี ระแสไฟฟ้าเกิดขึน้ รบกวน
ทั่วทั้งสมองพร้อมกันตั้งแต่ต้น มักมีการสูญเสียความรู้สึกตัว การเคลื่อนไหวมักเป็นทั้งสองข้างและ
การเปลี่ยนแปลงในคลื่นไฟฟ้าสมองมักเห็นพร้อมกันทั้งสองข้าง แบ่งเป็นชนิดย่อยๆ ได้แก่
		 2.1 Absence seizure คือ อาการชักที่ไม่รับรู้สิ่งภายนอกไปเป็นเวลาหลายวินาที มักไม่
เกิน 1 นาที ผู้ป่วยจะนิ่งค้าง หรือตาลอยไปชั่วครู่ คลื่นไฟฟ้าสมองขณะชัก (ictal EEG) จะพบ spikeand-slow-wave complex ที่มีความถี่ 3 Hz สม�่ำเสมอและสมมาตรกันทั่วทั้งสมอง เกิดขึ้นและสิ้นสุด
ลงทันทีพร้อมกับอาการชัก คลื่นไฟฟ้าสมองระหว่างไม่มีการชัก (interictal EEG) จะพบ normal
background ซึ่งมี spike หรือ spike-and-slow-wave complex เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว (paroxysmal) ทั้ง
สองข้างพร้อมกัน
		 2.2 Myoclonic seizure คือ อาการชักที่มีการกระตุกอย่างแรงหนึ่งครั้งพร้อมกันทั้งตัว
หรือบางส่วนของร่างกายแล้วหายเป็นปกติทันที คลื่นไฟฟ้าสมองขณะชักและระหว่างไม่มีการชักจะ
พบ polyspike and wave หรือบางครั้งพบ spike หรือ sharp and slow wave ทั่วทั้งสมอง
		 2.3 Clonic seizure คือ อาการชักที่มีการกระตุกทั้งตัวต่อเนื่องกันเป็นจังหวะ บางครั้ง
อาจเกิด clonic แล้วตามด้วย tonic - clonic ได้ เป็น clonic – tonic - clonic คลื่นไฟฟ้าสมองขณะชัก
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พบ fast activity (มากกว่า 10 Hz) และ slow waves ทั่วทั้งสมอง
		 2.4 Tonic seizure คือ อาการชักที่มีการเกร็งทั้งตัวต่อเนื่องกัน คลื่นไฟฟ้าสมองขณะชัก
จะพบ low voltage fast activity เริ่มด้วยความถี่ 9-10 Hz แล้วค่อยๆ ช้าลง แต่ตัวใหญ่ขึ้น (decreasing
in frequency and increasing in amplitude) คลืน่ ไฟฟ้าสมองระหว่างไม่มกี ารชัก จะพบ sharp and slow
waves มาเป็นจังหวะ (rhythmic) ไม่ค่อยสม�่ำเสมอหรือไม่สมมาตรกันและมี abnormal background
		 2.5 Tonic - clonic seizure คือ อาการชักทีม่ กี ารเกร็งแล้วตามด้วยกระตุกทัง้ ตัวติดต่อกัน
คลื่นไฟฟ้าสมองขณะชักจะพบลักษณะ fast activity (มากกว่า 10 Hz) ซึ่งค่อยๆ ช้าลงแต่ตัวใหญ่ขึ้น
ใน tonic activity และมี spike ตามด้วย slow wave มาเป็นคู่ๆ ใน clonic phase
		 2.6 Atonic seizure คือ อาการชักที่ผู้ป่วยหมดความตึงตัวของกล้ามเนื้อทันที ท�ำให้ล้ม
ลงกับพื้น แล้วมักหายทันที คลื่นไฟฟ้าสมองขณะชัก จะพบ polyspike and wave ทั่วทั้งสมองหรือมี
flattening หรือ low voltage fast activity ทั่วทั้งสมอง
3. Unclassified seizure เป็นอาการชักทีไ่ ม่สามารถจ�ำแนกได้วา่ เป็น partial หรือ generalized
seizure เช่น infantile spasms
การแบ่งชนิดการชักตาม ILAE ข้างต้นนั้นถึงแม้จะเป็นที่นิยมกันและไม่ซับซ้อน อย่างไร
ก็ตามแพทย์และทีมสุขภาพส่วนใหญ่ทยี่ งั มีประสบการณ์ไม่มากก็ยงั ไม่คนุ้ เคยกับการแบ่งชนิดการชัก
ข้างต้น และท�ำให้ไม่สามารถให้การวินิจฉัยการชักชนิดต่างๆได้และให้การรักษาได้ การแบ่งชนิดการ
ชักเพือ่ ให้งา่ ยและไม่มผี ลต่อการรักษา เนือ่ งจากการชักทีพ่ บบ่อยๆ มีเพียงการชักชนิด absence seizures
เท่านั้นที่ต้องให้การรักษาด้วยยากันชัก sodium valproate การแบ่งชนิดการชักที่ง่ายและสะดวกต่อ
การน�ำไปใช้คือการแบ่งชนิดการชักว่าเป็นการชักชนิด absence seizures หรือการชักชนิดอื่นๆ ตาม
แผนภูมิที่ 2.2
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แผนภูมิที่ 2.2 แนวทางการแบ่งชนิดการชักตามวิธีการใช้ยากันชักส�ำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก
Epilepsy

Absence seizures *

Other type of seizures

Sodium valproate*

Standard AEDs
(Phenytoin, Carbamazepine,
Sodium valproate, Phenobarbital)

* หมายเหตุ : การแบ่งชนิดการชักแบบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการรักษาด้วยยากันชัก sodium
valproateหรือไม่ เนือ่ งจากการชักชนิด absence seizures จะตอบสนองดีเฉพาะยากันชักกลุม่ มาตรฐาน
คือ sodium valproate เท่านั้น ส่วนการชักชนิด myoclonic, tonic, atonic ที่ตอบสนองดีต่อยากันชัก
sodium valproate นั้น เป็นการชักที่พบได้น้อยมาก จึงไม่ได้แบ่งแยกการชักชนิดนี้ออกมา เพื่อให้ง่าย
ต่อการน�ำไปใช้ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสุขภาพ เพื่อความสะดวกในการน�ำไปใช้ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
: ข้อควรระวัง ในกลุ่ม special condition ได้แก่ เด็กอายุ < 2 ปี และในหญิงวัยเจริญพันธุ์
Classification ของ ILAE ในปี ค.ศ.1989 แบ่งสาเหตุของโรคลมชักได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. Idiopathic cause หมายถึง กลุ่มโรคลมชักที่ผู้ป่วยไม่ได้มีพยาธิสภาพในสมอง และน่า
จะมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม
2. Symptomatic cause หมายถึง กลุม่ โรคลมชักทีผ่ ปู้ ว่ ยมีพยาธิสภาพในสมองซึง่ ท�ำให้เกิด
อาการชักในผู้ป่วยรายนั้นเช่น เนื้องอกในสมอง
3. Cryptogenic cause หมายถึง กลุม่ โรคลมชักทีน่ า่ จะมีพยาธิสภาพในสมอง แต่การตรวจ
เพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการด้วยวิทยาการในปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจพบพยาธิสภาพได้
ต่อมาในปี ค.ศ.2010 Classification นี้ได้มีการปรับปรุงในแง่ค�ำนิยามของสาเหตุของ
โรคลมชัก โดยเปลี่ยนแปลงเป็น
1. Genetic cause ใช้แทนนิยามเดิมที่เรียก idiopathic cause
2. Structural/metabolic cause ใช้แทนนิยามเดิมที่เรียก symptomatic cause
3. Unknown cause ใช้แทนนิยามเดิมที่เรียก cryptogenic cause
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กรณีศึกษา
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 16 ปี พบแพทย์ดว้ ยอาการเหม่อ เดินไปเดินมาโดยไม่มจี ดุ มุง่ หมาย เพือ่ นสังเกต
เห็นว่าผูป้ ว่ ยถูมอื ไปมาร่วมด้วย พยายามเรียกแต่ผปู้ ว่ ยก็ไม่ตอบ หลังจากมีอาการนานประมาณ 1 นาที
อาการหายเป็นปกติ เพื่อนๆได้ถามผู้ป่วยว่าขณะที่มีอาการนั้นได้ยินเพื่อนเรียกหรือไม่ ผู้ป่วยบอกว่า
ได้ยนิ เพือ่ นเรียกแต่ตอบไม่ได้ เพือ่ นผูป้ ว่ ยบอกว่าเคยมีอาการแบบนีห้ ลายครัง้ ในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา
แพทย์ตรวจร่างกายระบบประสาทและระบบทั่วไปไม่พบความผิดปกติ
จากประวัติที่ผู้ป่วยและเพื่อนเล่าให้ฟังนั้นเข้าได้กับอาการชักแบบ complex partial seizure
(CPS) ด้วยเหตุผลคือ ผู้ป่วยมี automatism (ถูมือไปมา), loss of awareness (อาการเหม่อ เดินไปเดินมา
โดยไม่มีจุดมุ่งหมาย) และมีอาการแบบเดิมเป็นๆหายๆ (recurrent and stereotype)

บทที่ 2 การจ�ำแนกประเภทของอาการชักและโรคลมชัก
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การวินิจฉัยแยกอาการชักและโรคลมชักจากภาวะอื่นในเด็ก
1. ภาวะอื่นๆ ที่คล้ายอาการชักและโรคลมชักที่สัมพันธ์กับการนอนหลับ
ภาวะอื่นๆ ที่คล้ายอาการชักและโรคลมชักที่สัมพันธ์กับการนอนหลับนั้นจะเป็นกลุ่ม
โรคความผิดปกติของการนอนหลับ (sleep disorders) ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้แก่
1.1 การเคลือ่ นไหวผิดปกติขณะนอนหลับ (sleep related movement disorder) ซึง่ ได้แก่
periodic limb movement disorder ซึ่งมีอาการกระตุกหรือขยับขามากกว่าปกติขณะนอนหลับ ซึ่งโรค
นี้ สามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจการนอนหลับ (polysomnography) อีกภาวะหนึ่งคือ ภาวะ
physiologic sleep myoclonus ซึ่งเป็นภาวะกระตุกที่เกิดได้ปกติในคนทั่วไป โดยที่ขณะหลับผู้นอน
จะรู้สึกเหมือนก�ำลังจะตกจากหน้าผาแล้วมีขากระตุกได้ ซึ่งภาวะนี้สามารถเกิดได้ในเด็กทารกจนถึง
เด็กโต
1.2 โรคที่มีความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ (sleep disordered breathing)
โรคที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ obstructive sleep apnea (ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากมีการอุดกั้น) และ
ภาวะ central sleep apnea (ภาวะหยุดการหายใจจากระบบประสาทส่วนกลาง) ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มนี้เมื่อ
มีภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับท�ำให้เกิดอาการที่คล้ายอาการชักได้ โดยมีอาการเขียว เกร็งและ
กระตุกได้
1.3 Parasomnia แบ่งย่อยๆ เป็นตามช่วงระยะเวลาของการนอนหลับที่มีอาการ
โดยแบ่งเป็น NREM parasomnia และ REM parasomnia NREM parasomnia ประกอบด้วย เดินละเมอ
(sleep walking) ฝันผวา (night terror) และละเมอกินอาหาร (sleep eating) REM parasomnia ประกอบ
ด้วยฝันร้าย (night mares) และยังมีภาวะหนึ่งที่เกิดใน REM คือ REM behavior disorder ซึ่งผู้ป่วยจะ
ท�ำท่าทางพูดเหมือนในฝัน ภาวะนี้พบบ่อยในผู้สูงอายุ แต่ถ้าพบในเด็กจ�ำเป็นต้องได้รับการตรวจ
วินิจฉัยโรคลมหลับ (narcolepsy) ซึ่งภาวะ parasomnia นี้จะคล้าย และต้องแยกจาก nocturnal frontal
lobe epilepsy
2. ภาวะอื่นๆ ที่คล้ายอาการชักและโรคลมชักที่ไม่สัมพันธ์กับการนอนหลับ
2.1 Jitteriness พบในกลุ ่ ม วั ย ทารก (neonate) ลั ก ษณะมี อ าการสั่ น ของแขนขา
เมื่อมีปัจจัยกระตุ้น เช่น เสียงดัง อาการสั่นสามารถหยุดได้เมื่อจับให้หยุด พบได้ทั้งในทารกปกติ
หรือผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ภาวะ hypoxic-ischemic encephalopathy แคลเซียมหรือน�้ำตาล
ในเลือดต�่ำ เป็นต้น
2.2 Opsoclonus-myoclonus ผู้ป่วยที่มีภาวะนี้จะมีอาการของตากระตุกไปมาร่วมกับ
อาการสั่นหรือกระตุกของล�ำตัว แขน หรือขา (dancing eyes, dancing feet) ผู้ป่วยจะมีอาการเช่นนี้
ตลอดเวลาที่ตื่น และท�ำให้ทรงตัวหรือยืนไม่ได้ ภาวะนี้มีความเกี่ยวข้องกับ neuroblastoma หรือ
ganglioneuroblastoma นอกจากนี้อาจจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสบางอย่าง เช่น CMV, EBV
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2.3 Sandifer syndrome เป็นกลุ่มอาการที่ผู้ป่วยมีอาการเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณคอ
และล�ำตัว หรือบางครัง้ มีการเอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึง่ อาการเหล่านีม้ กั จะเกิดขึน้ ระหว่าง การรับ
ประทานนม หรืออาหาร อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการที่มีกรดไหลย้อนมาที่หลอดอาหาร ควร
บ�ำบัดภาวะกรดไหลย้อน
2.4 Self-gratification disorders เป็นภาวะทีพ่ บได้ในเด็กอายุ 3 เดือนถึง 5 ปี เกิดได้ทงั้
เด็กผู้ชายและหญิง อาการที่พามาพบแพทย์ คือ อาการบิดเกร็ง (dystonia) อาการร้องคราง (moaning,
grunting) ตาปรือ ร่วมกับการที่มีอาการเหงื่อออกทั้งตัว หัวใจเต้นเร็ว พบว่าเด็กมีการกระตุ้นบริเวณ
อวัยวะเพศ เช่น ถูอวัยวะเพศกับหมอน ยกขาสองขาถูกันขณะที่มีอาการผู้ป่วยจะรู้สึกตัว
2.5 Shuddering เป็นภาวะทีพ่ บได้ในเด็กอายุ 4 เดือนเป็นต้นไป และสามารถคงอยูห่ รือ
เป็นๆหายได้จนถึงอายุ 6-7 ปี เริ่มต้นด้วยอาการสั่นอย่างรวดเร็วประมาณ 8-10 ครั้ง/วินาที ในบริเวณ
ศีรษะ ล�ำตัวส่วนบน และแขน ขณะมีอาการจะรูส้ กึ ตัวดี ตอบสนองต่อการกระตุน้ ระยะเวลาทีม่ อี าการ
อยู่นานประมาณ 2-10 วินาที เด็กอาจมีอาการบ่อยครั้งในแต่ละวันท�ำให้ผู้ปกครองอาจกังวลว่าเป็น
อาการของโรคลมชักได้ ปัจจัยกระตุน้ ทีท่ �ำให้มอี าการเหล่านีข้ นึ้ มาคือ อาการกลัว ตกใจ โกรธ หรืออาจ
เกิดขึ้นเองก็ได้
2.6 Movement disorder เช่น โรคในกลุ่ม paroxysmal kinesigenic dyskinesia ซึ่งมี
อาการเกร็ง (dystonia) หรือกระตุกของแขนขาเมื่อเริ่มเคลื่อนไหว ผู้ป่วยไม่สูญเสียความรู้สึกตัวขณะ
มีอาการ นอกจากนี้ยังมีอาการ dystonia หรือ chorea จากสาเหตุอื่นที่อาการคล้ายชักได้
2.7 Non convulsive apnea มีอาการหายใจไม่สม�ำ่ เสมอ หยุดหายใจเป็นระยะ พบใน
ทารกคลอดก่อนก�ำหนดมากกว่าทารกทีค่ ลอดครบก�ำหนด เด็กมีการหยุดหายใจนาน 3-6 วินาที สลับ
กับ หายใจเร็ว 1-10 วินาที
2.8 Breath holding spell เกิดเมือ่ เด็กถูกขัดใจหรือเกิดตามหลังถูกดุหรือมีอารมณ์โกรธ
เด็กจะร้องไห้มาก และกลัน้ หายใจจนตัวเขียว เกร็ง อาจมีอาการกระตุกด้วย บางคนอาจหมดสติชวั่ ครู่
หลังจากนั้นจะกลับมาหายใจปกติ  
2.9 Syncope อาการเป็นลม ผู้ป่วยมักจะมีอาการเวียนศีรษะน�ำมาก่อน มักจะมีสาเหตุ
น�ำ เช่น ยืนตากแดดนานๆ หรือกลัวของบางอย่าง เมื่อตื่นฟื้นขึ้นมาจะรู้สึกตัวได้อย่างรวดเร็ว
2.10 Cataplexy เป็นอาการสูญเสียการท�ำงานของกล้ามเนือ้ อย่างกระทันหัน ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
ล้มลง ไปกับพื้นหรือไม่สามารถขยับตัวได้ ซึ่งพบในผู้ป่วยโรคลมหลับ (narcolepsy) อาการ cataplexy
จะถูกกระตุ้นโดย การหัวเราะหรือโกรธอย่างรุนแรง ซึ่งต้องแยกจาก atonic seizure
2.11 Migraine variant ซึง่ พบในเด็กอายุ 1-5 ปี คือ benign paroxysmal vertigo of childhood เด็กจะมีอาการเดินเซหรือหกล้มได้ แต่ไม่หมดสติ อาจตรวจพบว่ามีตากระตุกได้ (nystagmus) migraine variant ที่พบในเด็กโต คือ cyclic vomiting syndrome หรือ abdominal migraine

บทที่ 3 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยแยกอาการชักและโรคลมชักจากภาวะอื่นๆ
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2.12 Metabolic disorder ความผิดปกติทาง metabolic ที่มีอาการคล้ายชัก ได้แก่
hypoglycemia, hyponatremia, hypernatremia, hypocalcemia, hypomagnesemia

การวินิจฉัยแยกอาการชักและโรคลมชักจากภาวะอื่นในผู้ใหญ่
ขึน้ อยูก่ บั ประวัตแิ ละลักษณะอาการแสดงทางคลินกิ จากผูป้ ว่ ย ซึง่ ต้องแยกแยะจากอาการอืน่ ๆ
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายอาการชัก ซึง่ สามารถท�ำได้โดยการซักประวัตผิ ปู้ ว่ ย และผูเ้ ห็นเหตุการณ์ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ย
ก�ำลังมีอาการทีส่ งสัยว่าจะชัก โดยอาการแสดงทางคลินกิ ทีช่ ว่ ยแยกแยะภาวะอืน่ ๆ ออกจากอาการชัก
สามารถสรุปได้ ดังที่แสดงในตารางที่ 3.1

อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอาการชักที่พบบ่อย  
1. Convulsive syncope เป็นภาวะที่มีการสูญเสียการรู้สึกตัวชั่วขณะ (transient loss of
consciousness) ร่วมกับมีการหายไปของความตึงตัวของกล้ามเนือ้ (absence of postural tone) โดยส่วน
ใหญ่ ผูป้ ว่ ยจะสามารถฟืน้ ตัวกลับมารูส้ กึ ตัวตามปกติได้ภายในระยะเวลาไม่นาน อาการของ convulsive
syncope เป็นผลเนื่องมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ อาการแสดงทางคลินิก
อื่นๆ ของ convulsive syncope ได้แก่ tonic posturing, clonic motor activity และ myoclonus เป็นต้น
โดยประวัติที่ช่วยสนับสนุนภาวะ syncope ได้แก่ อาการสัมพันธ์กับการเปลี่ยนอิริยาบถ (position)
และอาการเกิดร่วมกันกับ อาการทาง autonomic nervous system ส่วนประวัตทิ บี่ ง่ ว่าไม่นา่ จะใช่ภาวะ
syncope แต่นา่ จะเป็นอาการชัก (seizure disorders) มากกว่า ได้แก่ postictal confusion, automatisms,
long duration of tonic-clonic movements
2. Psychogenic non-epileptic seizures (PNES) หรือ pseudo seizures มีอาการแสดง
ทางคลินิกคล้ายคลึงกับอาการชักได้ (clinical seizure-like events) โดยสาเหตุในการเกิด PNES ไม่ได้
เกิดจากการที่มีคลื่นชักในสมอง (abnormal paroxysmal electrical brain activity) PNES สามารถที่
จะพบได้ทงั้ ในผูป้ ว่ ยโรคลมชัก และในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคภาวะทางจิตเวช (psychological etiology) ประวัติ
ที่ช่วยสนับสนุนภาวะ PNES ได้แก่ pelvic thrusting, alternating side of arm and/or leg movements,
ictal eye closure, ictal crying, ability to induce a seizure/ spells, histrionic behavior, specific
nontraditional triggers เป็นต้น
3. Movement disorders สามารถที่จะท�ำให้เกิดอาการคล้ายคลึงอาการชักได้ การวินิจฉัย
อาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็นส�ำคัญ ยกตัวอย่างเช่น parkinson’ disease, hemifacial
spasm และ essential tremor เป็นต้น
4. Sleep disorders สามารถที่จะมีอาการแสดงทางคลินิกที่คล้ายคลึงกับอาการชักได้เช่น
กัน เช่น narcolepsy, excessive daytime sleepiness และ REM sleep Behavior Disorder (RBD) เป็นต้น
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5. Transient ischemic attack (TIA) / stroke อาการแสดงทางคลินกิ ของ TIA และ stroke
จะขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งของพยาธิสภาพของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (vascular territory) ท�ำให้เกิด
การขาดเลือด ไปเลี้ยงที่สมองและเกิดอาการแสดงของ TIA และ stroke ตามมา อาการของ TIA และ
stroke สามารถเป็นได้ทงั้ negative symptoms ซึง่ พบได้บอ่ ย เช่น hemiparesis และ speech and language
disturbance เป็นต้น และ positive symptoms ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก เช่น limb-shaking TIA เป็นต้น
6. Migraine เป็นโรคทีม่ อี าการทางคลินกิ คล้ายคลึงกันกับ seizure ได้ โดยในผูป้ ว่ ย migraine
ส่วนใหญ่จะมีได้ทั้งอาการแบบ positive symptoms เช่น visual symptoms เป็นต้น และ negative
symptoms ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก เช่น hemiplegia เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ migraine จะมีระยะเวลาของ
อาการที่นานกว่าโรคลมชัก คือ ชั่วโมง ถึง วัน
7. Transient global amnesia (TGA) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น TGA จะมาด้วยอาการ
สับสนแบบเฉียบพลันและมีปญ
ั หาด้านความจ�ำ (reversible anterograde amnesia) โดยส่วนใหญ่ระยะ
เวลาของอาการ TGA จะน้อยกว่า 24 ชัว่ โมง คนไข้ทมี่ อี าการของ TGA จะยังสามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วันได้ตามปกติ

บทที่ 3 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยแยกอาการชักและโรคลมชักจากภาวะอื่นๆ
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any

Age

Onset
Duration

acute
usually 1-5
minutes

Body position none
Diurnal
daytime/ night
pattern
time

Seizure

Variable

acute
seconds to minutes

acute
usually longer
duration than
seizure disorders

Convulsive syncope Psychogenic
non-epileptic
seizure
-vasovagal syncope: any age groups,
usually occur in
including
young and middle- young children
aged patients
and the elderly
-cardiac
arrhythmias: usually
occur in elderly
patients
usually upright
none
usually daytime
usually daytime

ตารางที่ 3.1 สรุปภาวะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอาการชักที่พบบ่อยในผู้ใหญ่  
Transient
ischemic
attack
any

Transient
global
amnesia
middle-aged
and elderly

none
none
daytime/night daytime,
time
usually in the
morning
acute or chronic acute
acute
variable
seconds to
hours
hours

any
daytime/ night
time

any

Movement
disorders

gradual
minutes to
days

none
daytime

any

Migraine
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yes or specific
aura

Aura

Sensory
yes
symptoms
Autonomic
uncommon
nervous system
symptoms
Automatisms complex partial
seizure
Tongue biting lateral tongue
biting
Urine inconti- common
nence

Seizure

Variable

none
tip of the
tongue
uncommon

none
rarely
rare

variable

none

common

none

none

none

none

uncommon

Movement
disorders

Convulsive syncope Psychogenic
non-epileptic
seizure
non-specific aura,
yes
may have nausea,
vomiting, dizziness,
pallor, and/or diaphoresis
uncommon
yes

ตารางที่ 3.1 สรุปภาวะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอาการชักที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ (ต่อ)

none

none

none

rarely

yes

Transient
ischemic
attack
yes

none

none

none

none

none

Transient
global
amnesia
none

none

none

none

none

yes

positive
symptoms

Migraine
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Event-related
injury

Postictal
confusion

Variable

Convulsive syncope Psychogenic
non-epileptic
seizure
complex partial uncommon
uncommon
seizure or
generalized
tonic-clonic
seizure
common
rare
uncommon

Seizure

ตารางที่ 3.1 สรุปภาวะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอาการชักที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ (ต่อ)

none

none

Movement
disorders

uncommon

Transient
ischemic
attack
none

none

Transient
global
amnesia
none

None

none

Migraine
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การวินิจฉัยอาการชักหรือโรคลมชักนั้นเป็นการวินิจฉัยทางคลินิก ถ้าแพทย์ได้เห็นอาการผิด
ปกติหรืออยู่ในเหตุการณ์ขณะที่ผู้ป่วยมีอาการชักนั้น ก็สามารถให้การวินิจฉัยการชักได้เลย แต่ส่วน
ใหญ่แล้วแพทย์มกั จะไม่มโี อกาสได้เห็นอาการผิดปกติของผูป้ ว่ ย ผูท้ เี่ ห็นเหตุการณ์สว่ นใหญ่กม็ กั จะมี
อาการตกใจ ไม่สามารถจ�ำรายละเอียดของเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้เนือ่ งจากตกใจ ดังนัน้ การวินจิ ฉัย
จึงต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการร่วมกับอาการทางคลินิก
การตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยโรคลมชักมี 2 วัตถุประสงค์ คือ
1. ยืนยันผลการวินิจฉัยอาการชัก
2. ตรวจหาสาเหตุของการชัก
1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการวินิจฉัยอาการชัก ได้แก่
		 1.1 การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองร่วมกับการบันทึกภาพผู้ป่วย (VDO-EEG)
		 การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมองเพียงครัง้ เดียวมีโอกาสพบ epileptiform discharges ได้ประมาณ
ร้อยละ 25 -56 (sensitivity) และมีความจ�ำเพาะในการวินิจฉัยร้อยละ 78-98 (specificity) หากตรวจ
3-4 ครั้งจะมีโอกาสพบความผิดปกติเพิ่มขึ้น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองหลังการชักไม่นาน โดยเฉพาะ
24 ชั่วโมงแรกหลังการชัก จะมีโอกาสพบความผิดปกติมากขึ้น และในคนปกติที่ไม่ได้มีอาการชักหรือ
เป็นโรคลมชักก็ยังสามารถตรวจพบ epileptiform discharges ได้ โดยในผู้ใหญ่พบได้ร้อยละ 0.5-1 และ
ในเด็กพบได้มากขึน้ ถึงร้อยละ 2-4 ดังนัน้ การวินจิ ฉัยโรคลมชักจึงอาศัยอาการทางคลินกิ เป็นส�ำคัญ ใน
ผู้ป่วยที่มีประวัติการชักซ�้ำโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจน สามารถให้การวินิจฉัยโรคลมชักจากอาการ
ทางคลินกิ ได้ ถึงแม้การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมองจะไม่พบความผิดปกติ และไม่ใช้การตรวจพบคลืน่ ไฟฟ้า
สมองที่ผิดปกติเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่มีอาการที่เข้าได้กับโรคลมชักส�ำหรับการวินิจฉัยโรคลมชัก
		 การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมองในปัจจุบนั (video-EEG monitoring) มีทงั้ การท�ำแบบระยะสัน้
(routine) ซึง่ ใช้ระยะเวลาในการท�ำประมาณ 0.5-1 ชัว่ โมง และแบบยาว (long-term) ซึง่ เป็นการบันทึก
ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 5-7 วัน ซึ่งมีประโยชน์เพิ่มขึ้นที่จะช่วยให้สามารถวินิจฉัย
อาการชัก หรือชักแบบ ไม่มีอาการแสดงให้เห็น (subclinical seizure) ได้มากขึ้น รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล
ส�ำหรับการผ่าตัดโรคลมชัก แต่ในบางกรณีที่ไม่สามารถท�ำได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อาจพิจารณา
ท�ำเป็นช่วงเวลา 3-8 ชั่วโมง ต่อเนื่องกันทุกวันแทนได้
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ซึ่งการตรวจดังกล่าวควรส่งตรวจเฉพาะผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติและ
การตรวจร่างกาย เพราะการตรวจดังกล่าวมีข้อจ�ำกัด ที่ส�ำคัญคือความพร้อมของเครื่องมือดังกล่าว
ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดไม่มีเครื่องมือดังกล่าวเลย ในเขตพื้นที่การให้บริการ
สปสช. เขต 7 ทัง้ 4 จังหวัดมีเพียงโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น (เฉพาะแผนกกุมาร)
และโรงพยาบาลจิตเวช (มีเฉพาะเครื่องมือ แต่ไม่มีแพทย์ผู้รับผิดชอบ) เท่านั้น นอกจากนี้การตรวจยัง
มีขอ้ จ�ำกัดด้านความไว ความจ�ำเพาะ และการตรวจส่วนใหญ่เป็นการตรวจในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่มอี าการ
ชัก ยิง่ ส่งผลท�ำให้ความไวของการตรวจลดลง ในกรณีผปู้ ว่ ยมีอาการสงสัยว่าชักและผลการตรวจ EEG
ให้ผลบวกก็สามารถยืนยันการวินจิ ฉัยได้แม่นย�ำขึน้ แต่ถา้ ผลการตรวจ EEG ให้ผลลบ ไม่สามารถสรุป
ได้ว่าไม่ใช่อาการชัก เพราะอาจมีโอกาสที่ผลตรวจให้ผลลบได้
เนื่องจากการส่งตรวจ EEG นั้นมีข้อจ�ำกัดหลายประการทั้งในด้านความพร้อมของเครื่องมือ
ความจ�ำเพาะและความไวของการแปรผลการตรวจ ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยทีจ่ �ำเป็นต้องได้รบั การตรวจคือ ผูป้ ว่ ย
ที่ไม่มั่นใจในการวินิจฉัยเท่านั้น (รายละเอียดขั้นตอนการวินิจฉัยในบทที่ 1) โดยอาจปรึกษาแพทย์
อายุรกรรมหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทแล้วยังไม่มั่นใจในการวินิจฉัย
1.2. การตรวจเลือดได้แก่ creatine kinase (CK) อาจพบมีระดับสูงขึ้นในผู้ป่วยชักชนิด
generalized tonic - clonic seizures (GTCs) รวมทั้งการตรวจระดับ prolactin ซึ่งอาจสูงขึ้นภายหลัง
การชักแบบ GTCs ภายใน 1-2 ชั่วโมง การตรวจวัดระดับ prolactin นั้นควรต้องตรวจระดับซ�้ำในวัน
ต่อมาเวลาเดียวกัน เนือ่ งจากระดับ prolactin มีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละช่วงเวลาของวัน อย่างไรก็ตาม
ระดับ prolactin ที่สูงขึ้นพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นลมเช่นเดียวกัน จึงเป็นการตรวจที่มีความไวและความ
จ�ำเพาะที่ต�่ำ
2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุการชัก ได้แก่
2.1 การตรวจเลือด blood sugar, renal function, liver function, calcium, phosphate และ
magnesium นัน้ ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องส่งตรวจผูป้ ว่ ยทุกราย ควรเลือกส่งในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจ�ำตัวและ
มีโอกาสเกิดความผิดปกติเท่านั้น จากการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการชักและมารับบริการรักษาที่แผนก
ฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบว่า ผูป้ ว่ ยทุกรายถูกส่งตรวจเลือดดังกล่าวข้างต้น พบว่าร้อยละ 98
ปกติ มี เ พี ย งร้ อ ยละ 2 ที่ พ บความผิ ด ปกติ ซึ่ ง ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง หมดที่ ผ ลการตรวจเลื อ ดผิ ด ปกติ นั้ น มี
โรคประจ�ำตัวที่ก่อให้เกิดความผิดปกติได้ง่าย
2.2 การตรวจภาพทางรังสีของสมอง ได้แก่ การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
(CT-scan brain) หรือ การตรวจสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI - brain) มีข้อบ่งชี้ ดังนี้
		 1. ผู้ป่วยที่มีการชักครั้งแรกหลังจากอายุ 25 ปี (late onset epilepsy)
		 2. ผู้ป่วยที่มีการชักชนิด partial seizures ที่ไม่ได้มีสาเหตุจาก hyperglycemic non ketotic induced seizures
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		 3. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท
		 4. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น และรูปแบบการชักเปลี่ยนแปลง
		 5. ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
		 6. ผู้ป่วยที่มีภาวะ Todd’s paralysis หลังการชัก
		 ข้อแตกต่างระหว่าง CT - scan brain และ MRI - brain คือ MRI - brain สามารถตรวจ
รอยโรคที่มีขนาดเล็กและรอยโรคบริเวณสมองส่วน temporal lobe, brainstem , cerebellar และรอย
โรคบางชนิดที่เป็นมาแต่ก�ำเนิด เช่น hippocampal sclerosis, cortical dysplasia, heterotropia เป็นต้น
การส่งตรวจ MRI นั้นควรเลือกเฉพาะผู้ป่วยที่แพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา
แล้วว่ามีความจ�ำเป็นในการส่งตรวจ
		 ดังนั้นอาจเลือกส่งตรวจ CT - scan brain ก่อน ยกเว้นผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ที่ไม่ได้มีสาเหตุจาก poor compliance และระดับยากันชักได้ระดับ (true intractable seizures) เพราะมี
โอกาสสูงที่จะมีสาเหตุจาก hippocampal sclerosis หรือ cortical dysplasia อย่างไรก็ตามการตรวจ CT
- scan brain ในผู้ป่วย late onset epilepsy และไม่มีข้อบ่งชี้อื่นๆ ข้างต้นนั้นอาจพิจารณาเฉพาะผู้ป่วย
ที่มีการชักชนิด partial seizures เท่านั้น รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 4.1
แผนภูมิที่ 4.1  แนวทางการตรวจทางรังสีผู้ป่วยโรคลมชักรายใหม่

# MRI - brain ควรส่งตรวจเมื่อส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วเท่านั้น
# Intractable seizure หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากันชักตั้งแต่ 2 ชนิด ขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสม
(3-6 เดือน) แต่ยังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้
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ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจภาพถ่ายกายภาพของสมองชนิด CT scan brain
- โรคลมชักเฉพาะที่ (focal epilepsy) (ยกเว้น BECTS)
- ตรวจร่างกายพบความผิดปกติเฉพาะที่ (focal neurological deficit) ทีพ่ บใหม่ (new lesion)
- อาการชักในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองมาก่อน
- โรคลมชักที่ดื้อต่อยา (drug resistant epilepsy)
- อาการชักเฉียบพลันในผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่ศีรษะ
- ผู้ใหญ่ที่ยังมีอาการชักซ�้ำหลังได้รับการรักษาด้วยยากันชัก
ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจภาพถ่ายกายภาพของสมองชนิด MRI brain
- โรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา (drug resistant epilepsy)
- อาการชักในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ทีม่ พี ฒั นาการช้าลงแบบถดถอย (development regression)
- ตรวจประเมินเพื่อเตรียมการผ่าตัดโรคลมชัก

แนวทางการส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
- กรณีไม่มั่นใจในการวินิจฉัย
- ควรส่งตรวจหลังจากปรึกษาแพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางระบบประสาท

วิธีการส่งตรวจ
- รวบรวมผู้ป่วยหลายๆ คน เพื่อนัดตรวจในวันเดียวกัน แล้วมีรถน�ำส่งมาที่โรงพยาบาล
ศูนย์หรือโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
- โรงพยาบาลแม่ข่าย ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองที่โรงพยาบาล
เครือข่าย โดยรวบรวมผู้ป่วยหลายๆ คน เพื่อนัดตรวจในวันเดียวกัน

สถานพยาบาลทีส่ ามารถให้บริการตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทร. 043-366399
โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น เบอร์โทร. 043-336789 ต่อ 3704
โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี เบอร์โทร.042-245555 ต่อ 3339
โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร เบอร์โทร. 042-711636 ต่อ 2326
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เบอร์โทร. 044-235162
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เบอร์โทร. 045-240074
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ดังนัน้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตกิ ารชักซ�ำ้ โดยไม่มปี จั จัยกระตุน้ ทีช่ ดั เจน สามารถให้การวินจิ ฉัยโรค
ลมชักจากอาการทางคลินิกได้ ถึงแม้การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองจะไม่พบความผิดปกติ เนื่องจากการ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองนั้นมีความไวของการตรวจไม่มาก การวินิจฉัยโรคลมชักจึงอาศัยอาการทาง
คลินกิ เป็นส�ำคัญ แต่ถา้ ไม่มนั่ ใจในการวินจิ ฉัย ให้ปรึกษาแพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญระบบ
ประสาท ถ้ายังไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ จึงพิจารณาส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

แนวทางการวินิจฉัยโรคลมชักในเด็ก
การวินจิ ฉัยโรคลมชักในเด็กอาศัยการซักประวัตแิ ละการตรวจร่างกาย (บทที่ 1) เป็นหลัก และ
ใช้การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสนับสนุนการวินิจฉัยและช่วยในการหาสาเหตุ
ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการแปลกๆ ท�ำให้แพทย์ไม่แน่ใจว่าเป็นอาการชักจริงหรือไม่ ลักษณะ
ของอาการชัก 5 ประการดังต่อไปนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าชักจริง ได้แก่ เกิดขึ้นทันทีทันใด (sudden
onset) เกิดขึ้นนอกอ�ำนาจใจ (involuntary) เกิดขึ้นช่วงสั้นๆ หยุดเอง (self limited) เกิดขึ้นเอง
(spontaneous occurrence) มีลักษณะเหมือนกันทุกครั้ง (stereotype)

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ใช้การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง (electroencephalography: EEG) เป็นหลักในการสนับสนุนการ
วินจิ ฉัยโรคลมชัก ช่วยในการจ�ำแนกชนิดของโรคลมชัก บอกต�ำแหน่งจุดก�ำเนิดของคลืน่ ชัก นอกจาก
นีย้ งั ใช้พยากรณ์โรคได้ดว้ ย แต่เนือ่ งจากเครือ่ งตรวจยังมีใช้นอ้ ยและขาดกุมารประสาทแพทย์ทสี่ ามารถ
อ่านผลได้ จึงควรใช้การซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็นหลัก หากสามารถวินิจฉัยได้ก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง แต่หากประวัติและการตรวจร่างกายไม่ชัดเจน ไม่สามารถวินิจฉัยโรค
ลมชักได้ก็ควรจะส่งตัวไปตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การตรวจเลือด ได้แก่ CBC, blood sugar, serum
electrolytes, BUN, creatinine, calcium และmagnesium โดยให้ดูความเหมาะสมในแต่ละราย การ
ตรวจน�้ำไขสันหลัง ควรตรวจเมือ่ สงสัยภาวะติดเชือ้ ในสมองหรือภาวะเลือดออกในช่องเยือ่ หุม้ สมอง
การตรวจเอ็กซเรย์สมอง ใช้หาสาเหตุของโรคลมชัก ควรส่งในผู้ป่วยที่มีอาการชักเฉพาะที่
ตรวจร่างกายทางระบบประสาทพบความผิดปกติ และในผูป้ ว่ ยทีด่ อื้ ต่อการรักษา โดยแนะน�ำให้ตรวจ
ด้วยเอ็มอาร์ไอ (MRI) หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan) โดย MRI มีข้อดี คือ สามารถตรวจ
พยาธิสภาพขนาดเล็กได้ เช่น เนื้องอกขนาดเล็ก พยาธิสภาพใน temporal lobe และไม่มีความเสี่ยงต่อ
การได้รับรังสี แต่ก็มีข้อเสีย ได้แก่ ใช้เวลาตรวจนาน ในผู้ป่วยเด็กเล็กที่ไม่สามารถนอนนิ่งๆ เป็นเวลา
นานอาจต้องใช้ยาสลบ และสามารถตรวจได้ในบางโรงพยาบาลเท่านั้น ส่วน CT scan สามารถตรวจ
ได้เร็ว ตรวจพยาธิสภาพที่มีหินปูนเกาะได้ดี และตรวจได้ในหลายโรงพยาบาลกว่า MRI
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กรณีศึกษา
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 16 ปี พบแพทย์ดว้ ยอาการเหม่อ เดินไปเดินมาโดยไม่มจี ดุ มุง่ หมาย เพือ่ นสังเกต
เห็นว่าผูป้ ว่ ยถูมอื ไปมาร่วมด้วย พยายามเรียกแต่ผปู้ ว่ ยก็ไม่ตอบ หลังจากมีอาการนานประมาณ 1 นาที
อาการหายเป็นปกติ เพื่อนๆได้ถามผู้ป่วยว่าขณะที่มีอาการนั้นได้ยินเพื่อนเรียกหรือไม่ ผู้ป่วยบอกว่า
ได้ยินเพื่อนเรียก พยายามตอบแต่ไม่สามารถตอบได้ เพื่อนบอกว่าผู้ป่วยเคยมีอาการแบบนี้หลายครั้ง
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติทั้งระบบทั่วไปและระบบประสาท
จากประวัติที่ผู้ป่วยและเพื่อนเล่าให้ฟังนั้นเข้าได้กับอาการชักแบบ complex partial seizure
(CPS) ด้วยเหตุผลคือ ผู้ป่วยมี automatism (ถูมือไปมา), loss of awareness (อาการเหม่อ เดินไปเดินมา
โดยไม่มีจุดมุ่งหมาย) และมีอาการแบบเดิมเป็น ๆ หาย ๆ (recurrent and stereotype) แพทย์ให้การ
วินิจฉัย CPS โดยไม่ต้องส่งตรวจ EEG และให้การรักษาด้วยยากันชัก sodium valproate โดยไม่ได้ส่ง
ตรวจ CT scan brainเพิม่ เติม แม้วา่ จะเป็นการชักแบบ CPS เพราะการตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติ
จึงได้เริ่มรักษาด้วยยากันชัก และได้วางแผนการรักษาว่าถ้าไม่สามารถควบคุมอาการชักได้หลังจาก
ปรับขนาดยากันชักจนถึงขนาดที่เหมาะสมแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งประมาณ 3-6 เดือน ก็จะส่งตรวจ
CT scan brain ภายหลัง

บทที่ 4 แนวทางการวินิจฉัยโรคลมชักและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
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บทที่ 5 แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลผูป
้ ว่ ยทีม
่ อี าการชัก
ครั้งแรกและชักซ�้ำ
แผนภูมิที่ 5.1 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการชักครั้งแรกและชักซ�้ำ

บทที่ 5 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการชักครั้งแรกและชักซ�้ำ
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อาการชักครัง้ แรก (first seizure) หมายถึง อาการชักครัง้ แรกในชีวติ โดยทีล่ กั ษณะของอาการ
ชักเป็นแบบใดก็ได้ จ�ำนวนครั้งของการชักอาจมีเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้
ซึ่งอาจเป็นการชักแบบมีปัจจัยกระตุ้น หรือแบบไม่มีปัจจัยกระตุ้นก็ได้
1. อาการชักทีม่ ปี จั จัยกระตุน้ (provoked seizure)  หมายถึง อาการชักทีเ่ กิดจากมีปจั จัย
กระตุ้น ท�ำให้ seizure threshold ลดลงชั่วคราว โดยอาการชักจะไม่เกิดขึ้นซ�้ำอีก ถ้าปัจจัยกระตุ้นนั้น
หมดไป ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ systemic insult และ CNS insults ได้แก่
		 - Systemic insults ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิก เช่น hypo-hyperglycemia,
			 hypo-hypernatremia, hypo-hypercalcemia เป็นต้น และภาวะไข้สูงในเด็ก
		 - CNS insults ได้แก่ แอลกอฮอล์ หรือการหยุดยากลุ่ม benzodiazepine, สารเสพติด
			 และสารกระตุ้นสมอง เช่น amphetamine, eclampsia, การบาดเจ็บของศีรษะ
			 การติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง
		 ภาวะดังกล่าวมีอัตราการชักซ�้ำต�่ำมาก จึงไม่มีความจ�ำเป็นในการเริ่มยากันชักทันที การ
รักษาเพียงให้ยากันชัก เช่น benzodiazepine เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ และแก้ไขปัจจัยกระตุ้นดังกล่าว
ส�ำหรับ ภาวะอดนอน ไข้สูงในผู้ใหญ่ และความเครียดไม่ถือว่าเป็น provoked seizure
2. อาการชักทีไ่ ม่มปี จั จัยกระตุน้ (unprovoked seizure) หมายถึง อากาการชักทีเ่ กิดขึน้ โดย
ไม่มีปัจจัยกระตุ้น อาจเป็นการชักครั้งแรกของผู้ป่วยลมชัก ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดการชักซ�ำ้ ได้บ่อย
ประมาณ ร้อยละ 25-50 แล้วแต่ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย
การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย 2 กลุม่ พิจารณาจากประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจเพิม่ เติม เพือ่
การวินิจฉัยมีดังนี้
1. การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกายเพื่อประเมินความผิดปกติทางระบบประสาท
รวมทั้งการตรวจความผิดปกติของระบบทั่วไป เช่น การวัดเส้นรอบวงศีรษะเด็ก ความผิดปกติของ
กะโหลกศีรษะ ลักษณะการผิดปกติของผิวหนังในกลุ่ม neurocutaneous syndrome เช่น café aulait
spots, shagreen patch เป็นต้น
2. การตรวจรังสีวินิจฉัย การตรวจ CT scan brain หรือ การตรวจ MRI brain ขึ้นกับความ
พร้อมของสถานพยาบาลนั้นๆ
3. การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การส่งตรวจขึ้นกับความพร้อมและข้อบ่งชี้การส่งตรวจตาม
แนวทางข้างต้น
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ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจพิจารณาเริ่มยากันชัก
เนื่องจากการชักแบบไม่มีปัจจัยกระตุ้นครั้งแรกนั้นมีโอกาสชักซ�ำ้ แตกต่างกัน ขึ้นกับสาเหตุ
และมีปจั จัยเสีย่ งทีเ่ พิม่ โอกาสการชักซ�ำ้ สูงหรือไม่ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะเริม่ ยากันชักหรือไม่
นั้นยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกรณีมีการชักซ�ำ้ การตัดสินใจกรณีที่มีโอกาสการชักซ�ำ้ ต�่ำ
หรือผลกระทบจากการชักมีมาก การตัดสินใจเริ่มยากันชักหรือไม่นั้น ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ป่วย
และครอบครัวเป็นหลัก แพทย์ท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อดี ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทาน
ยากันชัก

การพิจารณาเริ่มยากันชักในผู้ป่วยที่มีอาการชักครั้งแรก                         
ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้ในการควบคุมอาการชักโดยมีเป้าหมายให้ไม่มีการชักซ�้ำ และ
ไม่มีผลเสียจากการเริ่มยากันชักนั้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทั่วไปแล้วโอกาสการชักซ�้ำ
หลังจากการชักครั้งแรกมีประมาณ ร้อยละ 25-50 และร้อยละ 80 ถ้ามีการชักครั้งที่สอง ซึ่งแพทย์
ส่วนใหญ่จะแนะน�ำให้เริ่มยากันชักหลังจากอาการชักครั้งที่สอง อย่างไรก็ตามอาจพิจารณาตามความ
เหมาะสม โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชักแต่ละครั้ง ข้อเสียของยากันชัก ดังนั้นการ
ตัดสินใจเริ่มยากันชักหรือไม่ จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ
เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยเป็นโรคลมชัก อาจต้องรับประทานยากันชักนาน
2 - 3 ปี และยังมีผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตอื่นๆ อีก เช่น ต้องงดการขับรถ การท�ำงานกับ
เครื่องจักรกล หรือต้องออกจากงาน เป็นต้น ดังนั้นการวินิจฉัยโรคลมชักเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก
ต่อจากนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ส�ำคัญ คือการตัดสินใจว่าจะรักษาอย่างไร เพราะการรักษาดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วย เช่น ความมั่นใจและความภูมิใจในตนเอง สัมพันธภาพ
ระหว่างเพื่อน การศึกษาและการท�ำงาน ดังนั้นการตัดสินใจจะให้การรักษาอย่างไรนั้นต้องพิจารณา
ให้รอบคอบทั้งข้อดี ข้อเสีย และการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายก็มีความแตกต่างกัน
การพิจารณาถึงข้อดี - ข้อเสียของการรักษา เป็นสิ่งที่ยากและมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล ประโยชน์ของการรักษาด้วยยากันชัก เช่น โอกาสการชักซ�้ำลดลง การเกิดอุบัติเหตุจากการชัก
ก็ลดลง ความมั่นใจดีขึ้นเพราะไม่ชัก ข้อเสียของการรักษา เช่น การเกิดผลเสียจากยากันชัก ค่าใช้จ่าย
ความไม่สะดวกในการรับประทานยา และความรู้สึกไม่ดีที่ต้องรับประทานยาเหมือนคนขี้โรค ดังนั้น
การตัดสินใจจะให้การรักษาหรือไม่ มีปัจจัยที่ต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. การวินิจฉัย
ก่อนให้การรักษาต้องสามารถให้การวินิจฉัยโรคลมชักที่ถูกต้องก่อนเสมอ ไม่ควรเริ่มให้การ
รักษาโดยที่ยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยที่แน่นอนได้ การวินิจฉัยที่ส�ำคัญคือ การที่มีผู้เห็นเหตุการณ์
และสามารถบอกรายละเอียดของอาการทีเ่ กิดขึน้ ได้ พึงระลึกอยูเ่ สมอว่าการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เป็นเพียงข้อมูลประกอบการวินิจฉัยเท่านั้น
บทที่ 5 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการชักครั้งแรกและชักซ�้ำ
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2. โอกาสการชักซ�้ำ
การชักซ�้ำเป็นข้อที่ส�ำคัญของการเริ่มการรักษา เพราะจุดมุ่งหมายหลักของการรักษาคือ
ป้องกันการชักซ�้ำ โอกาสการชักซ�้ำในแต่ละการศึกษาค่อนข้างแตกต่างกันตั้งแต่ ร้อยละ 27-84 พบว่า
ร้อยละ 60 ชักซ�้ำใน 6 เดือนแรก ร้อยละ 9 และ 8 ใน 6 เดือนถัดไปตามล�ำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการชัก
ซ�้ำได้แก่
		 2.1 สาเหตุ พบว่าผู้ป่วยที่มีรอยโรคในสมองมีโอกาสชักซ�ำ้ สูงเกือบ ร้อยละ 100 ส่วน
สาเหตุที่เกิดจากภาวะภายนอกสมองและแก้ไขได้มีโอกาสชักซ�้ำต�่ำมาก
		 2.2 คลืน่ ไฟฟ้าสมอง พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ผี ลการตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมองครัง้ แรกพบ spike and
wave มีโอกาสชักซ�้ำสูงกว่าผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองไม่พบความผิดปกติ
		 2.3 อายุ พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการชักครัง้ แรกอายุนอ้ ยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 60 ปี มีโอกาส
ชักซ�้ำสูง
		 2.4 รูปแบบการชัก พบว่าการชักแบบ partial seizures มีการชักซ�ำ้ สูงกว่าการชักแบบ
generalise
3. รูปแบบและความบ่อยของการชัก เช่น การชักแบบ simple partial seizures การชักขณะ
นอนหลับ หรือชักนานๆ ครัง้ จะมีผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ น้อย ดังนัน้ อาจไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องได้
รับยากันชัก
4. กลุ่มอาการชัก เช่น benign Rolandic epilepsy ลักษณะการด�ำเนินโรคพบว่าการชักจะดี
ขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และหยุดชักเองโดยไม่ต้องให้การรักษา reflex seizures เช่น photosensitivity หรือ
VDO game seizures การรักษาที่ส�ำคัญคือการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านั้น
5. ความสม�่ำเสมอการรับประทานยา ผู้ป่วยที่จะเริ่มให้การรักษาควรต้องประเมินความ
สม�่ำเสมอด้วย เพราะถ้ารับประทานยาไม่สม�่ำเสมออาจเกิดผลเสียมากกว่า โดยไม่ได้ประโยชน์จากยา
ที่ได้รับ แต่ต้องได้รับผลเสียจากยากันชัก
6. ความต้องการของผู้ป่วยและผู้ปกครอง เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด แพทย์ควรอธิบายถึงผลดี –
ผลเสีย และข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ผู้ป่วยทราบ เช่น โอกาสการชักซ�ำ้ ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยากันชัก
และโอกาสการแพ้ยา เป็นต้น การตัดสินใจว่าจะเริม่ ให้การรักษาหรือไม่ ควรขึน้ กับความต้องการของ
ผู้ป่วยและผู้ปกครอง ไม่ใช่แพทย์เป็นผู้ตัดสินใจ
สรุปแนวทางพิจารณาการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก ได้แก่
- การวินิจฉัยต้องแน่นอน
- โอกาสการชักซ�้ำสูง
- ผลกระทบที่เกิดจากการชัก
- รูปแบบการชัก
- ความบ่อย
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- ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
- เวลาที่เกิดอาการชัก
- ปัจจัยกระตุ้น
- ความสม�่ำเสมอของการรับประทานยา
- ความต้องการและความยินยอมของผูป้ ว่ ยและ/หรือผูป้ กครอง โดยทัว่ ไปแพทย์จะเริม่ ให้
		 ยากันชักเมือ่ มีการชักตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป หรือการชักแบบ status epilepticus ผูป้ ว่ ยมีความ
		 ต้องการได้รับยากันชัก
การเริ่มยากันชักตั้งแต่การชักครั้งแรก อาจพิจารณาในกรณีดังต่อไปนี้
- ผู้ป่วยตรวจร่างกายพบความผิดปกติทางระบบประสาท และเป็นการชักที่ไม่มีปัจจัย
กระตุน้ โดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ คยมีประวัตโิ รคหรือความผิดปกติทางสมองมาก่อน เช่น
การติดเชื้อในสมอง การผ่าตัดสมอง หรืออุบัติเหตุต่อสมอง เป็นต้น
- ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ หรืออันตรายจากการชัก หรือมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก เช่น อาชีพแพทย์ พยาบาล เนื่องจากมีโอกาสชักซ�้ำสูงจากการ
อดนอน เป็นประจ�ำ
- ผู้ป่วยที่มีการชักแบบเฉพาะส่วน (partial seizure)
- ผู้ป่วยตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจรังสีวินิจฉัย (CT scan หรือ MRI สมอง)
- ผู้ป่วยตรวจพบ epileptiform discharge จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
การแนะน�ำส�ำหรับผู้ป่วยทุกราย ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
- วิธีการปฐมพยาบาลขณะเกิดอาการชัก
- วิธีหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ท�ำให้ชักได้ง่ายขึ้น และ
- วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการชัก
อาการชักซ�ำ ้ หมายถึง อาการชักซ�ำ้ มากกว่า 1 ครัง้ โดยไม่ได้เกิดในช่วงเวลาเดียวกัน ถ้าอาการ
ชักซ�้ำโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้น

หลักการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่
หลังจากทราบถึงหลักการทัว่ ไปในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคลมชักแล้ว ต่อไปนีจ้ ะกล่าวถึงแนวทาง
การวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยใหม่ ประกอบด้วย
1. การวินิจฉัยต้องแน่นอน ถ้ายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ก็ไม่ควรเริ่มการรักษา ไม่มีหลักการ
รักษาแบบ empirical treatment ในการรักษาโรคลมชัก
2. พยายามมองหาปัจจัยกระตุ้น ถ้ามีต้องแนะน�ำให้หลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัด
3. พิจารณาเริ่มให้ยากันชักหรือไม่ขึ้นกับ ข้อดี - ข้อเสีย ของผู้ป่วยแต่ละราย
4. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงจุดมุ่งหมายของการรักษา ผลการรักษา ข้อเสียที่อาจพบได้
บทที่ 5 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการชักครั้งแรกและชักซ�้ำ
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5. เริม่ ให้การรักษาด้วยยากันชักเพียง 1 ชนิดก่อน โดยพิจารณาถึงรูปแบบการชักรายละเอียด
ดังตารางที่ 5.1 และ 5.2 โดยควรเริ่มยาขนาดต�่ำๆ ก่อนเสมอ
หลักการเลือกใช้ยากันชัก การเลือกใช้ยากันชักชนิดใดนั้นต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ
ต่อไปนี้
1. ชนิดของการชัก
2. ผู้ป่วย ได้แก่ อายุ อาชีพ โรคประจ�ำตัว ยาที่ใช้ประจ�ำ ความต้องการของผู้ป่วยและสิทธิ
การรักษา
3. ชนิดของยากันชักได้แก่ ประวัติการแพ้ยา drug interaction และการเข้าถึงยาของผู้ป่วย
ยากันชักที่มีใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ยากันชักกลุ่มมาตรฐาน (standard antiepileptic drug) ได้แก่
		 - Carbamazepine
- Phenobarbital
		 - Clobazam
- Phenytoin
		 - Clonazepam
- Sodium valproate
2. ยากันชักกลุ่มใหม่ (new antiepileptic drug) ได้แก่
		 - Felbamate
- Gabapentin
		 - Lacosamide
- Lamotrigine
		 - Levetiracetam
- Oxcarbazepine
		 - Pregabalin
- Tiagabine
		 - Topiramate
- Vigabatrin
		 - Zonisamide
- Perampanel
ชนิดของการชักเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาว่ายากันชักชนิดใดจะใช้ในผู้ป่วยรายใด
ประสิทธิภาพยากันชักแต่ละชนิดในการรักษาโรคลมชักชนิดต่างๆ ดังตารางที่ 5.1 และ 6.1 อย่างไร
ก็ตามรูปแบบการชักทีพ่ บบ่อยและมีการตอบสนองต่อยากันชักทีต่ า่ งจากรูปแบบการชักชนิดอืน่ ๆ คือ
การชักชนิด absence seizures ที่จะตอบสนองดีเฉพาะยากันชัก sodium valproate ดังนั้นเพื่อความ
สะดวกในการเลือกใช้ยากันชัก แนวทางการรักษาที่แนะน�ำในภาคอีสาน จึงแนะน�ำให้วินิจฉัยการชัก
ว่ามีรูปแบบการชักชนิด absence seizures หรือรูปแบบการชักชนิดอื่นๆ ถ้าเป็นการชักชนิด absence
seizures ก็ให้ยากันชัก sodium valproate ถ้าเป็นการชักชนิดอื่นๆ ก็พิจารณาเลือกยากันชักตาม
ประสิทธิภาพของยากันชักตามตารางที่ 5.1 และแผนภูมิที่ 2.2
เป้าหมายในการรักษาโรคลมชักคือ การควบคุมอาการชักให้ได้สมบูรณ์ที่สุด โดยไม่มีอาการ
ชักและไม่มีผลแทรกซ้อนจากยาที่ใช้รักษา อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมียากันชักหลายชนิดมีคุณสมบัติที่
ดี ผูป้ ว่ ยโรคลมชักรายใหม่ ร้อยละ 47 เท่านัน้ ทีต่ อบสนองดีตอ่ ยากันชักชนิดแรก ร้อยละ 13 ตอบสนอง
ดีต่อยากันชักชนิดที่สอง ร้อยละ 3 ตอบสนองดีต่อยากันชักสองชนิดร่วมกัน และที่เหลือร้อยละ 36
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ยังมีอาการชักอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพยากันชักรุ่น
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและผลแทรกซ้อนต�่ำ ข้อจ�ำกัดของยากันชักรุ่นใหม่ คือ ราคายาต่อเม็ดที่สูง
และผูป้ ว่ ยบางรายต้องใช้ขนาดยาสูง ราคาต่อวันจึงมีมลู ค่าสูง ดังนัน้ ควรเลือกใช้ยากันชักรุน่ มาตรฐาน
ก่อนเสมอ ยกเว้นผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยากันชัก และมีข้อห้ามในการใช้ยากันชักรุ่นมาตรฐาน เช่น
โรคตับ โรคไตหรือมีปัญหา drug interaction

แนวทางการรักษาผู้ป่วยชักครั้งแรกและชักซ�้ำในเด็ก
โอกาสเกิดชักซ�้ำหลังจากชักครั้งแรกในเด็ก
ผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยอาการชักครั้งแรกโดยไม่มีเหตุกระตุ้น จะมีโอกาสชักซ�้ำประมาณร้อยละ
40 มีโอกาสชักครัง้ ที่ 3 อย่างน้อยร้อยละ 80 เด็กทีช่ กั ครัง้ แรกมีลกั ษณะทางคลินกิ ทีช่ ว่ ยในการท�ำนาย
ว่าจะชักซ�้ำ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีสาเหตุการชัก ชักเฉพาะที่ มีสติปัญญาผิดปกติ และตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
พบคลื่นชัก โดยมีโอกาสชักซ�้ำสูงถึงร้อยละ 80-90 ในเด็กปกติที่มาด้วยอาการชักครั้งแรกแบบ
generalized tonic-clonic และคลื่นไฟฟ้าสมองปกติ มีโอกาสชักซ�้ำเพียงร้อยละ 20-30 โดยชักครั้งที่ 2
มักจะเกิดภายในระยะเวลาสั้นๆ หลังชักครั้งแรก โดยร้อยละ 75 เกิดภายใน 6 เดือน และส่วนใหญ่เกิด
ภายในไม่กี่สัปดาห์ น้อยมากที่จะเกิดภายหลัง 2 ปี
การรักษาผู้ป่วยชักครั้งแรก
จากข้อมูลข้างต้น จึงไม่ควรให้ยากันชักในเด็กทีช่ กั ครัง้ แรกโดยไม่มเี หตุกระตุน้ เนือ่ งจากมีถงึ
ร้อยละ 60 ทีจ่ ะไม่ชกั อีก ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้รกั ษา มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษากับ
ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาในเด็กที่ชักครั้งแรก พบว่ามีโอกาสไม่ชักอีกเท่าๆ กัน ส่วนในเด็กที่ชักครั้ง
แรกโดยมีเหตุกระตุ้น เช่น น�้ำตาลในเลือดต�่ำ ไข้สูง โรคไข้สมองอักเสบ เมื่อรักษาเหตุกระตุ้นเหล่านี้
หายก็จะไม่ชักซ�้ำอีก
การรักษาผู้ป่วยชักซ�้ำ
ควรให้ยากันชักระยะยาวในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคลมชัก ตามนิยามของโรคลมชักคือ ผูป้ ว่ ยทีช่ กั ซ�ำ้
โดยไม่มีเหตุกระตุ้น โดยมีหลักการให้ยาดังนี้
1. เลือกยาให้ตรงกับชนิดของการชัก และพิจารณาผลข้างเคียงของยาด้วย
2. ควรเริ่มให้ยาเดียวก่อน (monotherapy) โดยเพิ่มขนาดขึ้นจนกว่าจะควบคุมอาการชักได้
หรือจนกว่าผู้ป่วยจะเกิดอาการเป็นพิษจากยา และถ้าจะเปลี่ยนยานั้นก็ควรลดยาเดิมลง
ช้าๆ ข้อดีของการให้ยาชนิดเดียว คือ ผลข้างเคียงน้อย ลดปัญหาของ drug interaction
จากการใช้หลายชนิด บางครั้งการใช้หลายชนิดกลับท�ำให้การชักเป็นรุนแรงขึ้น
3. เริ่มให้ยาขนาดต�่ำๆ ก่อน ถ้าไม่ได้ผลก็เพิ่มขนาดขึ้น การเปลี่ยนขนาดยาควรเพิ่มช้าๆไม่
ควรเพิ่มยาถี่กว่าทุก 5-7 วัน
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4. ควรเลือกให้ยาที่มีค�ำแนะน�ำเป็นยาแรก (ตารางที่ 5.1 และ 6.1) ซึ่งมักจะได้ผลดี ไม่ควร
เลือกยาที่ใช้น้อยก่อน เพราะมีโอกาสควบคุมชักได้น้อย และมีโอกาสได้รับผลข้างเคียง
มาก
5. เมื่อสามารถควบคุมอาการชักได้แล้ว จะต้องให้ยานั้นต่อเป็นเวลานาน 2-4 ปี แล้วแต่
ชนิดชัก
6. พยายามให้ยาวันละน้อยครัง้ ทีส่ ดุ เพือ่ ให้ท�ำตาม (compliance) ดี เช่น phenobarbital ควร
ให้วันละ 1-2 ครั้ง
7. ควรตรวจระดับยาในเลือด โดยเฉพาะในรายทีไ่ ม่ตอบสนองต่อยาหรือเกิดอาการเป็นพิษขึน้
8. เมือ่ จะหยุดยากันชัก ควรจะค่อยๆลดขนาดลง โดยทัว่ ไปแนะน�ำให้ลดร้อยละ 25 ต่อครัง้
ลดช้าๆนาน 3-6 เดือน การลดยาลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะยากลุ่ม barbiturate จะท�ำให้
เกิดภาวะชักต่อเนื่องได้
ตารางที่ 5.1 ยากันชักส�ำหรับการชักชนิดต่างๆ (เฉพาะยากันชักทีม่ ใี ช้อย่างกว้างขวางในภาคอีสาน)
ชนิดการชัก
Simple and complex partial
seizures, primary and secondarily generalized tonic-clonic
seizures
Absence seizures

ยาหลัก
ยารอง
Carbamazepine,
Clonazepam, Gabapentin, LamotrigValproate and Phenytoin ine, Levetiracetam, Oxcarbazepine,
Phenobarbital, Topiramate,
Valproate

Atypical absence, tonic and Valproate
clonic seizures

Clonazepam, Lamotrigine,
Phenobarbital
Carbamazepine, Clonazepam,
Lamotrigine, Oxcarbazepine,
Phenobarbital, Phenytoin,
Topiramate
Clonazepam, , Lamotrigine,
Phenobarbital

Myoclonic seizures

Valproate
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ตารางที่ 5.2 รายละเอียดขนาดยากันชักชนิดต่างๆ
ยากันชัก

ขนาด
เริ่มต้น
(มก.)
Carbamazepine 100
Clonazepam
0.5
Gabapentin
300
Lamotrigine
25
Levetiracetam
1000
Oxcarbazepine
600
Phenobarbital
30
Phenytoin
100-200
Topiramate
25-50
Valproate
400-500

ขนาดยาที่
เพิ่มขึ้น
(มก./วัน)
100-200
0.5
300-900
50-100
500
300
30-60
50-100
50-100
500

ระยะเวลาที่เพิ่ม
ขนาดยา
(สัปดาห์)
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2

ขนาดยาที่ใช้
ทั่วไป
(มก./วัน)
400-1600
0.5-4
900-3600
100-400*
1000-3000
900-2400
30-180
100-300
200-600
500-2500

ความบ่อย
ต่อวัน
(ครั้ง)
2-3
1-2
2-3
2
2
2
1-2
1-2
2
2-3

กรณีศึกษา
ผู้ป่วยชายอายุ 35 ปี อาชีพขับช่างก่อสร้าง มีอาการชักแบบ secondary to generalized
tonic-clonic seizures (GTCs) 1 ครั้งก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติใดๆ แพทย์
ได้แนะน�ำให้ตรวจ CT scan brain ผลการตรวจไม่พบรอยโรคในสมอง ได้แนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยรับประทาน
ยากันชัก เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยมีอาชีพช่างก่อสร้างและแนะน�ำให้หยุดงานเพราะอาจเกิดอุบตั เิ หตุขณะท�ำงาน
ได้ถ้ามีอาการชัก โดยแพทย์เลือกให้ยากันชัก phenytoin (100 mg) 3 capsule ก่อนนอน หลังจากให้
ผู้ป่วยกลับบ้านไปอาการสบายดีจึงไม่มาติดตามการรักษา หลังจากนั้น 1 เดือนผู้ป่วยมีอาการชัก
อีกครั้งขณะที่ก�ำลังท�ำงานในที่สูง โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง แพทย์ได้สอบถามผู้ป่วยว่าท�ำไมไม่
รับประทานยาให้ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ และไม่ควรท�ำงานในที่สูง ผู้ป่วยได้บอกเหตุผลว่าที่จ�ำเป็นต้อง
ท�ำงานเพราะไม่มีอาชีพอื่น ต้องหารายได้ให้ครอบครัว และที่ไม่รับประทานยาเพราะง่วงมากท�ำงาน
ไม่ได้ เมื่อแพทย์ทราบเหตุผลจึงได้เปลี่ยนยากันชักใหม่ เลือกชนิดที่ง่วงน้อยกว่าเดิมและได้แนะน�ำว่า
ไม่ควรท�ำงานในทีส่ งู ควรเหลีย่ งงานทีต่ อ้ งปีนขึน้ ทีส่ งู และให้บอกเพือ่ นร่วมงานด้วยว่าเป็นโรคลมชัก
เพื่อนจะได้ดูแลให้ถูกต้องถ้ามีอาการชักเกิดขึ้นขณะท�ำงาน
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บทที่ 6 แนวทางเวชปฏิบัติการบริหารยากันชัก
แผนภูมิที่ 6.1 การเลือกชนิดยาและการปรับยากันชัก

*หลีกเลี่ยงการใช้ VPA ในหญิงวัยเจริญพันธ์เพราะมีความเสี่ยงสูงกว่ายากันชักชนิดอื่นๆ ในการเกิด teratogenic effect เมื่อมีการตั้งครรภ์
หลีกเลี่ยงการใช้ยา CBZ, PHT, LTG ในผู้ป่วยที่มีอาการชักรูปแบบ absence, myoclonic seizure เพราะยาเหล่านี้อาจจะกระตุ้นให้อาการชักแย่ลง
CBZ: carbamazepine, LTG: lamotrigine, PB: phenobarbital, PHT: phenytoin, VPA: sodium valproate
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แนวทางเวชปฏิบัติการปรับยากันชัก
แผนภูมิที่ 6.2 การปรับยากันชัก

*ผลข้างเคียงของยา (side effect) ในทีน่ ี้ หมายถึง ผลข้างเคียงทีพ่ บได้บอ่ ย แม้จะใช้ในขนาดปกติ เช่น มึนศีรษะ เวียนศีรษะ คลืน่ ไส้
อาเจียน ง่วงซึม หรืออาการไม่พึงประสงค์ของยา (adverse drug reaction) บางกรณี เช่น ภาวะโซเดียมต�่ำ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดย
ลดขนาดยาลงหรือเพิ่มขนาดยาช้าๆ ระหว่างช่วงเพิ่มขนาดยาขึ้น แต่ถ้าเป็นอาการผื่นแพ้ยาต้องหยุดยาทันที (ตารางที่ 8)

บทที่ 6 แนวทางเวชปฏิบัติการบริหารยากันชัก
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แนวทางการบริหารยากันชักมีหลักการดังนี้
1. การเริ่มยากันชัก
เราจะพิจารณาเริ่มยากันชักเมื่อผู้ป่วยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักแล้วเท่านั้น โดยทั่วไปตาม
ค�ำจ�ำกัดความของโรคลมชักของ International League Against Epilepsy (ILAE) ได้แก่ ผู้ป่วยที่มี
อาการชักอย่างน้อย 2 ครัง้ โดยไม่มปี จั จัยกระตุน้ (unprovoked seizures ) และมีอาการชักห่างกันอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง แต่อาจพิจารณาเริ่มยากันชักในผู้ป่วยชักครั้งแรกที่ไม่มีตัวกระตุ้น แต่มีความเสี่ยงสูง
ทีจ่ ะเกิดชักซ�ำ้ เท่ากับผูป้ ว่ ยทีเ่ คยชักมาแล้ว 2 ครัง้ เช่น มีโรคทางสมอง มีการตรวจทางระบบประสาท
ผิดปกติ พบลักษณะ epileptiform activity จาก EEG หรือบางกรณีที่ผู้ป่วยและญาติมีความกังวลถึง
ผลเสียถ้ามีชักซ�้ำ เช่น มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงถ้ามีอาการชัก
ควรมีการพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติให้ทราบถึงข้อบ่งชี้ของการเริ่มให้การรักษาด้วยยากันชัก
และผลข้างเคียงของยา ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้ยาในระยะเวลายาวนานรวมทัง้ การดูแลผูป้ ว่ ยเบือ้ งต้นเมือ่
มีอาการชัก
2. การเลือกชนิดยากันชักและการปรับยา (แผนภูมิที่ 6.1 และ 6.2 ตารางที่ 6.1 และ 6.2)
หลักการเลือกชนิดของยากันชักจะพิจารณาจากชนิดของอาการชัก (seizure type) เป็นหลัก
และต้องพิจารณาถึงปัจจัยอืน่ ๆ เช่น อายุ เพศ โรคร่วม (comorbid disease) หรือยาอืน่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยใช้อยูร่ ว่ ม
ด้วย โดยควรเริ่มยาชนิดเดียว (monotherapy) ในขนาดยาที่ต�่ำ และค่อยๆ ปรับขนาดยาขึ้นที่ละน้อย
(slow titration) จนได้ maximal therapeutic maintenance dose เพื่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด และ
สะดวกต่อผู้ป่วยในการรับประทานยากันชักได้อย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 6.5และ 6.6)
ในกรณีทไี่ ม่สามารถหยุดชักได้หรือมีผลข้างเคียงของยามากจนไม่สามารถเพิม่ ขนาดยา ต่อไป
ได้ เราอาจพิจารณาเปลีย่ นชนิดยากันชัก (switch) โดยใส่ยาตัวใหม่เข้าไปแล้วค่อยๆ ลดยาตัวเก่าลงช้าๆ
จนหยุดยาตัวเก่าได้ หรือเพิม่ ยาชนิดที่ 2 ทีม่ กี ลไกการออกฤทธิข์ องยาทีต่ า่ งกัน (polytherapy) ตัวอย่าง
เช่น เลือกยากลุม่ sodium channel blocker กับยากลุม่ enhancing GABAergic inhibition (ตารางที่ 6.3)
ทบทวนการวินจิ ฉัยโรค และซักถามถึงความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาของผูป้ ว่ ย มีความ
ส�ำคัญถ้าผู้ป่วยยังควบคุมชักไม่ได้ทั้งที่ได้รับยากันชักในชนิดและขนาดที่เหมาะสม และไม่พบปัจจัย
กระตุ้นที่อธิบาย
3. ด�ำเนินการรักษาด้วยยากันชักและสิ่งที่ควรทราบ
การติดตามการรักษาจะประเมินจากการตอบสนองต่อยากันชักของผู้ป่วยและการเฝ้าระวัง
และติดตามผลข้างเคียงของยากันชักที่ผู้ป่วยใช้ ซึ่ง ได้แก่ ความถี่ รูปแบบการชัก ความรุนแรง ระยะ
เวลาของการชัก ระยะเวลาของการไม่รสู้ กึ ตัวหลังชัก (postictal confusion) ในกรณีผปู้ ว่ ยมีเพียงอาการ
เตือน (aura) โดยไม่มีอาการทาง motor อาจไม่จ�ำเป็นต้องปรับขนาดยาขึ้น เพราะอาการเตือนมักไม่
คอยตอบสนองต่อยากันชัก และไม่มผี ลมากนักต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยเมือ่ เทียบกับผล
ข้างเคียงที่อาจเกิดจากยาขนาดที่สูงขึ้น
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การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยากันชัก (adverse drug reaction, ADR) (ตารางที่ 6.7)
1. ผลข้างเคียงของยา (side effect) ซึง่ เป็นผลจากฤทธิท์ างเภสัชวิทยา หรือ metabolite ของ
ยาที่สามารถคาดการณ์ได้ ความรุนแรงของอาการมีความสัมพันธ์กับขนาดยา เป็น dose related ADR
ความไวของการเกิดอาการแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และอาการจะหายไปได้เมื่อลดขนาดยาลงหรือ
หยุดยา เช่น อาการมึนศีรษะ ง่วงซึม ที่เป็นผลข้างเคียงของยากันชักส่วนใหญ่ หรือภาวะโซเดียมใน
เลือดต�่ำจากยา carbamazepine ที่ผลเลือดมักกลับมาปกติเมื่อลดขนาดยาลง แต่ผลข้างเคียงบางอย่าง
เป็น idiosyncratic ADR ที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดยาหรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา พบได้ประมาณ
ร้อยละ 10 ของ ADR ทั้งหมด แต่มักมีความรุนแรง และต้องหยุดยา เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
เกิดจากกลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ผลจาก reactive cytotoxic metabolite เช่น
valproate induced hepatitis หรือ มีการออกฤทธิ์ของยาในต�ำแหน่งอื่นที่อยู่นอกเหนือจากที่ควรเป็น
(off target pharmacology) เช่น AED induced dyskinesia
2. การแพ้ยา (drug allergy) เป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์อันหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่ม idiosyncratic ADR ที่เกิดจากกลไก immune-mediated hypersensitivity reaction ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
จะเกิดกับผู้ใด ไม่สัมพันธ์กับขนาดยาหรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา เป็นได้ตั้งแต่ผื่นแพ้ยา จนถึงแพ้
ยารุนแรงแบบ Stevens-Johnson syndrome ที่มักเกิดในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกจนถึง 3 เดือนแรกหลัง
ได้รับยา ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ต้องหยุดยาทันที
3. ความเป็นพิษของยาต่อทารกในครรภ์ (teratogenicity) เป็นภาวะ congenital malformation ทีเ่ กิดในทารกทีม่ ารดาใช้ยากันชัก ตัวอย่างเช่น neural tube defect, facial cleft, atrial septal defect
โดยเฉพาะการใช้ยา sodium valproate ขนาดสูง หรือมีการรักษาแบบ polytherapy รวมทั้งมีภาวะขาด
สารโฟเลต
การใช้ยาแต่ละรูปแบบก็มีข้อควรระวังที่ต้องทราบ เช่น ยาเม็ด ยาน�้ำ ยาแคปซูล หรือยาชนิด
เดียวกัน แต่ตา่ งบริษทั ต้องค�ำนึงถึง bioavailability ทีอ่ าจจะแตกต่างกันได้มาก การเปลีย่ นชนิดรูปแบบ
ของยาชนิดเดียวกันในผู้ป่วยที่ควบคุมอาการชักได้แล้ว อาจท�ำให้ควบคุมอาการชักไม่ได้ หรือเกิดผล
ข้างเคียงมากขึ้นกว่าเดิม และในกรณีจ�ำเป็นต้องให้ยาทางสายให้อาหาร (nasogastric tube) เช่น ยา
phenytoin ควรให้ยาในรูปแบบเม็ด (infa tab) หรือแบบ suspension ไม่ควรใช้ในรูปแบบแคปซูล ซึ่ง
จะให้ระดับยาต�่ำกว่ารูปแบบแรก และควรแบ่งให้เป็น 3 เวลา ห่างจากอาหาร 2 ชั่วโมงโดยเฉพาะใน
ผู้ป่วยเด็ก ไม่ควรให้ยา phenytoin พร้อมนม เพราะจะท�ำให้เกิดการจับตัวกับ calcium แล้วเกิดการตก
ตะกอนของยา นอกจากนั้นควรหลีกเลี่ยงการบดยากันชักที่อยู่ในรูปแบบ controlled or sustained
release เพราะจะท�ำให้เสียคุณสมบัติการ release ของยาและจะออกฤทธิ์ในรูปแบบของยาปกติ
ผูป้ ว่ ยโรคลมชักหลายรายมีโรคร่วม หรือภาวะอืน่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องได้รบั ยาชนิดอืน่ ๆ ร่วม
กับยากันชัก ซึ่งท�ำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยากันชักกับยาชนิดอื่นๆ ที่ผู้ป่วยใช้ (drug interaction)
(ตารางที่ 6.8) เป็นผลต่อยากันชักเองได้ ทั้งท�ำให้ระดับยากันชักลดลง คุมชักยากขึ้น หรือระดับยาสูง
บทที่ 6 แนวทางเวชปฏิบัติการบริหารยากันชัก
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เกิด drug toxicity ง่ายขึ้น หรือผลต่อยาที่ใช้ร่วมในลักษณะเดียวกัน ขึ้นกับกลไกการเกิด metabolism
ของยาแต่ละชนิดในภาวะนี้ และอีกหลายภาวะทีม่ ผี ลต่อร่างกายทีท่ �ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของเภสัช
จลศาสตร์ (pharmacokinetics) จึงเป็นข้อบ่งชี้ในการตรวจวัดระดับยากันชัก

ข้อบ่งชี้ของการส่งตรวจระดับยากันชักในเลือด
- เมือ่ แพทย์พจิ ารณาว่ายาทีใ่ ห้เหมาะสมทัง้ ขนาด และปริมาณแต่ยงั ควบคุมอาการชักไม่ได้
- เพือ่ ใช้ประกอบกับอาการผิดปกติทางคลินิกที่อาจจะเกิดจากระดับยากันชักสูงเกิน หรือ
มีอาการของผลข้างเคียง
- เฝ้าระวังระดับยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาหลายชนิดที่อาจจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา
- เฝ้าระวังระดับยากันชักในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนในเลือด เช่น การตั้ง
ครรภ์ โรคตับ โรคไต
- เพื่อประเมินดูความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ป่วย
- เมื่อใช้ยาที่มีเภสัชจลศาสตร์ที่ซับซ้อน หรือเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายจากการปรับขนาดยา
เช่น phenytoin
- หลังเริ่มยา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของยาในการรักษารวมทั้งเป็น baseline
level ในผู้ป่วยที่คุมชักได้ดี
การวัดระดับยากันชักในเลือดปกติจะวัดเป็น total level ซึ่งจะรวมทั้งส่วนของยากันชักที่จับ
กับโปรตีนและยาที่เป็นอิสระ การเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยาควรท�ำก่อนผู้ป่วยได้รับยามื้อต่อไป
(trough level) และเจาะเลือดเมื่อคาดว่าระดับยาถึง steady state แล้ว ในกรณีที่เกิดภาวะที่ท�ำให้มีการ
เปลี่ยนแปลง ระดับโปรตีนในเลือด หรือมีการให้ยาที่มีปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interaction) ที่เกิด
การแย่งจับโปรตีน จ�ำเป็นต้องเจาะเลือดตรวจ free drug level

การพิจารณาหยุดยากันชัก
เมื่อผู้ป่วยไม่มีอาการชักมาอย่างน้อย 2 ปี และไม่มีความผิดปกติของการตรวจร่างกายทาง
ระบบประสาท หรือจากการตรวจทางเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ หรือคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (CT, MRI)
สามารถพิจารณาหยุดยากันชักได้ แต่ต้องมีการพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติถึงความเสี่ยงของการหยุดยา
กันชัก ซึง่ ได้แก่การเกิดชักซ�ำ้ หลังหยุดยาทีอ่ าจมากถึงกว่าร้อยละ 50 ของผูป้ ว่ ยจากบางการศึกษา และ
มักจะเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของการถอยยา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ชักแบบ partial onset epilepsy ที่
มีโอกาสชักซ�ำ้ ได้มาก แต่เราจะไม่พจิ ารณาหยุดยากันชักในกลุม่ อาการชักบางชนิดทีม่ โี อกาสชักซ�้ำได้
สูงซึ่งได้แก่ myoclonic epilepsy
เมือ่ ตัดสินใจหยุดยา ควรค่อยๆ ลดขนาดยาลงช้าๆ อย่างน้อยในระยะเวลา 2-3 เดือน หรืออาจ
52

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ

นานกว่านี้ โดยเฉพาะยาในกลุ่ม benzodiazepine และ phenobarbital ที่อาจใช้เวลาในการลดยาอย่าง
น้อย 6 เดือน เพราะมีความเสี่ยงของการเกิด drug withdrawal symptoms และการเกิดชักซ�้ำ
ในกรณีทรี่ บั ประทานยาหลายชนิด แนะน�ำให้คอ่ ยๆ ลดยาและหยุดยาทีล่ ะชนิด โดยมีหลักคือ
ควรหยุดยากันชักที่มีผลข้างเคียงสูงก่อน ตามด้วยการหยุดยาเสริมและพิจารณาหยุดยากันชักที่ไม่อยู่
ในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นตัวแรกๆ แต่ถา้ มีอาการชักซ�ำ้ ระหว่างการลดยาให้กลับไปใช้ยาเดิมในขนาด
ต�ำ่ สุดก่อนมีอาการชัก และแนะน�ำกลับมาพบแพทย์เพือ่ รับการดูแลรักษาทีเ่ หมาะสมต่อไป หากผูป้ ว่ ย
ไม่มอี าการชักติดต่อกัน 10 ปี หลังหยุดยากันชักแล้ว 5 ปี สามารถถือได้วา่ โรคลมชักควบคุมได้ (resolve)
ปัจจัยที่ช่วยในการพยากรณ์โอกาสเกิดชักซ�้ำหลังหยุดยากันชัก  ได้แก่
- มีความผิดปกติของการตรวจร่างกายทางระบบประสาท หรือจากการตรวจ neuroimaging
- IQ น้อยกว่า 70
- มีอาการชักหลายรูปแบบ ชักบ่อย ชักมาเป็นเวลานาน ชักตั้งแต่อายุน้อย
- มี abnormal EEG พบ focal epileptiform abnormality
- โรคลมชักบางชนิดเช่น JME, Lennox-Gastaut syndrome
- โรคลมชักที่ทราบสาเหตุ (remote symptomatic epilepsy) ซึ่งมีโอกาสชักซ�้ำได้มากกว่า
ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ (cryptogenic epilepsy)
ตารางที่ 6.1 การเลือกใช้ยากันชักตามชนิดของอาการชักแบ่งตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
ชนิดของการชัก

บัญชียา ก

บัญชียา ข

บัญชียา ง

ยาไม่อยู่ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
Adults with partial onset
Carbamazepine Clonazepam Lamotrigine (elderly) Oxcarbazepine
seizures
Phenytoin
Topiramate
Zonisamide
Sodium valproate
Levetiracetam
Clobazam
Phenobarbital
Gabapentin (elderly) Pregabalin
Children with partial
Carbamazepine Clonazepam Topiramate
Oxcarbazepine
onset seizures
Phenytoin
Lamotrigine
Zonisamide
Phenobarbital
Clobazam
Sodium valproate
Generalized tonic clonic
Phenobarbital
Clonazepam Lamotrigine
Oxcarbazepine
Sodium valproate
Lopiramate
Clobazam
Phenytoin
Levetiracetam
Carbamazepine
Gabapentin
Absence
Sodium valproate Clonazepam Lamotrigine
Juvenile myoclonic epilepsy Sodium valproate
Topiramate
Atonic, tonic
Sodium valproate Clonazepam Topiramate
Lamotrigine
Nitrazepam
Levetiracetam
บทที่ 6 แนวทางเวชปฏิบัติการบริหารยากันชัก
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ตารางที่ 6.2 การเลือกใช้ยากันชักตามชนิดของอาการชักตามความรู้เชิงประจักษ์
Summary of studies and level of evidence for each seizure type and epileptic syndrome
Seizure type or epilepsy syndrome

Class I Class II Class III
studies studies studies
Adults with partial-onset seizures
4
1
34
				
				
				
Children with partial-onset seizures
1
0
19
				
				
				
Elderly adults with partial-onset seizures
1
1
3
				
				
				
Adults with generalized onset tonic-clonic
seizures
0
0
27
				
				
				
Children with generalized onset tonic-clonic
seizures
0
0
14
				
				
				
Children with absence seizures
1
0
7
				
				
				

Level of efficacy and effectiveness evidence
(in alphabetical order)
Level A: CBZ, LEV, PHT, ZNS
Level B: VPA
Level C: GBP, LTG, OXC, PB, TPM, VGB
Level D: CZP, PRM
Level A: OXC
Level B: None
Level C: CBZ, PB, PHT, TPM, VPA, VGB
Level D: CLB, CZP, LTG, ZNS
Level A: GBP, LTG
Level B: None
Level C: CBZ
Level D: TPM, VPA
Level A: None
Level B: None
Level C: CBZ, LTG, OXC, PB, PHT, TPM, VPA
Level D: GBP, LEV, VGB
Level A: None
Level B: None
Level C: CBZ, PB, PHT, TPM, VPA
Level D: OXC
Level A: ESM, VPA
Level B: None
Level C: LTG
Level D: None

Benign epilepsy with centrotemporal spikes
(BECTs)
0
0
3
				
				
				

Level A: None
Level B: None
Level C: CBZ, VPA
Level D: GBP, LEV, OXC, STM

Juvenile myoclonic epilepsy(JME)
0
0
1
				
				
				

Level A: None
Level B: None
Level C: None
Level D: TPM, VPA
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ตารางที่ 6.3 กลไกการออกฤทธิ์ของยากันชักแต่ละชนิด
Proposed mechanisms of antiepileptic drug action
Established AEDs       

Benzodiazepines

Na+  
Ca2+
K+  
GABA
Excitatory
channels                       channels                                       channels                                          transmission                         (eg.glutamate)  
transmission    
+++

Carbamazepine
Ethosuximide
Phenytoin
Phenobarbital
Sodium valproate
New AEDs

+++

Felbamate
Gabapentin
Lamotrigine
Levetiracetam
Oxcarbazepine
Tigabine
Topiramate
Vigabatrin
Zonisamide
Lacosamide
Perampanel

++
+
+++

+++
+++
+

+++
++

+
+

+++
++

+
+

+
+
+
+++ (Binding to SV2A)
+
+

++
++

++

+

+

+++
++
+++

++

++

++
++
+++ (Slow inactivation of voltage gate Na channels)
							
					

+++
(noncompetitive AMPA antagonist)

= Decreased; = increased; Na+ = sodium; Ca2+ = calcium; K+ = potassium ; GABA =γ-aminobutyric acid;
SV2A = synaptic vesicle glycoprotein 2A; AMPA= ionotropic α amino 3hydroxy 5 methyl 4 isoxazolepropionic acid
receptor; AEDs = antiepileptic drugs; +++ = primary action; ++ = probable action; + = possible action.
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ตารางที่ 6.4 ชนิดของยากันชักแบ่งตามผลต่อการท�ำงานของเอ็นไซม์ cytochrome P450
Inducers*
Phenytoin
Carbamazepine
Phenobarbital

Inhibitors**
Valproate

มีผลน้อยมาก/ไม่มีผล
Gabapentin
Lacosamide
Lamotrigine
Levetiracetam
Pregabalin
Zonisamide
Topiramate
Oxcarbazepine

* inducers หมายถึง ยาทีม่ ผี ลไปกระตุน้ การท�ำงานของ เอ็นไซม์ CYP 450 ท�ำให้เมตาบอลิสซึมของยาอืน่ ทีผ่ า่ นเอ็นไซม์
CYP 450 เกิดมากขึ้น มีผลให้ระดับยานั้นๆ ลดลง
**inhibitors หมายถึง ยาทีม่ ผี ลไปยับยัง้ การท�ำงานของเอ็นไซม์ CYP 450 ท�ำให้เมตาบอลิสซึมของยาอืน่ ทีผ่ า่ นเอ็นไซม์
CYP 450 ลดน้อยลงเกิดระดับยาที่สูงกว่าปกติ ท�ำให้เกิดภาวะเป็นพิษจากยานั้นๆ (drug toxicity) ได้ง่าย
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Dosing
regimen

bid-tid
tid-qid
bid
bid
bid
od-bid
od-bid
bid
bid-tid
bid
bid

bid
od-bid

od(hs)

Drug

Carbamazepine
Gabapentin
Lamotrigine
Levetiracetam
Oxcarbazepine
Phenobarbital
Phenytoin
Pregabalin
Sodium valproate
Topiramate
Vigabatrin

Lacosamide
Zonisamide

Perampanel

NA

NA
NA

Ped initial
dose
(mg/kg/day)
10-15
10
**
10
10
4-6
5
NA
10-15
1
40-50

NA

NA

Ped escalation Ped usual
dose
(mg/kg/day)
5 mg/kg/wk
10-30
300 mg/day
30-100
**
**
10 mg/kg/wk 20-80
10 mg/kg/wk 20-50
1-2 mg/kg/2wks 3-5
1-2 mg/kg/2 wk 5-8
NA
NA
5-10 mg/kg/wk 20-60
1 mg/kg/wk
5-9
10-20 mg/kg/ 100-150
wk
NA
NA
NA
NA

ตารางที่ 6.5 ข้อมูลแสดงขนาดของยากันชักที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่

2

200
100

200
300
*
500
150-300
60-90
200-300
75-150
500-1000
25-50
500-1000
100mg/wk
300-400
50 mg/wk
100-600
(200mg/day at
least in 2 wks)
2 mg/wk
4-8

Adult usual
maintenance
dose (mg/day)
200 mg/wk
600-1200
300 mg/day
900-3600
*
*
500 mg/wk
1000-3000
300 mg/wk
600-2400
30 mg/4wks
90-120
50-100 mg/wk 300-500
75 mg/wk
150-600
200-250 mg/wk 1000-3000
25 mg/wk
200-400
500 mg/wk
2000-4000

Adult initial Adult
dose (mg/day) escalation

15-20

3
14

Time to
steady state
(day)
3-4
1-2
3-10
2
2
15-20
15-20
<2
2
3-5
2
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25 mg PO วันละครั้ง

สัปดาห์ที่ 3 และ 4

50 mg PO
วันละครั้ง
100 mg/day (bid)
50 mg/day

25 mg PO วันละครั้ง

Enzyme-inducing No enzyme-inducing
AED
or VPA

Adult dosage*

0.1-0.3 mg/
kg/day
เพิ่มขนาด
0.1-0.3 mg/
kg/2 wk
--

VPA

1 mg/kg/day

1 mg/kg/day

เพิ่มขนาด 0.5 mg/
kg/2wk

0.5 mg/kg/day

Enzyme-inducing No enzyme-inducing
AED
or VPA

Pediatric  dosage **

สัปดาห์ที่ 5 สู่ maintenance เพิ่ ม ขนาด 25-50 mg/day
ทุก 1-2 สัปดาห์

เพิ่มขนาด 50 mg/day
--เพิ่มขนาด
100 mg/day
ทุก 1-2 สัปดาห์
ทุก 1-2 สัปดาห์
Usual maintenance
100-200 mg/day
300-500 mg/day
225-375 mg/day
5 mg/kg/day 15 mg/kg/day
10 mg/kg/day
Dose
วันละครั้ง หรือทุก 12 ชม. แบ่งให้ทุก 12 ชม.
แบ่งให้ทุก 12 ชม.
เมื่ อ ใช้ ร ่ ว มกั บ VPA ชนิ ด
เดียว
100-400 mg/day เมื่อใช้
ร่วมกับ VPA และยา
ชนิดอืน่ ๆ ทีอ่ อกฤทธิ์ induce
Glucuronidation ***
***ยาที่มีฤทธิ์ induce lamotrigine glucuronidation และ increase clearance ได้แก่ estrogen-containing oral contraceptives, rifampicin และยากลุ่ม protease inhibitors เช่น
lopinavir/ritonavir

25 mg PO วันเว้นวัน

VPA

สัปดาห์ที่ 1 และ 2

ระยะเวลาปรับยา

ชนิดยากันชักที่ใช้ร่วม

ตารางที่ 6.6 แนวทางการปรับยา lamotrigine *,**

ตารางที่ 6.7 อาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction)
ชื่อยา

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย
(common side effect)

Carbamazepine คลื่นไส้ ซึม เดินเซ
เห็นภาพซ้อน
Clonazepam

Gabapentin
Lamotrigine

อ่อนเพลีย ง่วง hypotonia
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง น�้ำลาย
และเสมหะมาก
ง่วงนอน ซึม เวียนศีรษะ บวม
มึนงง เห็นภาพซ้อน เดินเซ

Levetiracetam

ซึม มึนงง

ง่วงซึม เสมหะ น�้ำลายมาก
อ่อนเพลีย hypotonia
Oxcarbazepine มึนงง ง่วงซึม เดินเซ
Phenobarbital เด็ก: ซุกซนไม่อยู่สุข พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงก้าวร้าว
ผู้ใหญ่: ง่วงซึม อ่อนเพลีย
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง เครียด
Phenytoin
เวียนศีรษะ เห็นภาพซ้อน ซึม เดิน
เซ คลื่นไส้ อาเจียน เหงือกบวม
หน้าหยาบ hirsutism สิวเพิ่มขึ้น

ผลข้างเคียงส�ำคัญ
ที่ต้องพึงระวัง
(serious  adverse reaction)
hyponatremia (SIADH),
aplastic anemia, ตับอักเสบ
เม็ดเลือดขาวต�่ำ
กดการหายใจ (ถ้าใช้ยาฉีด)

การแพ้ยา
(drug  allergy)
skin rash, Steven
Johnson syndrome*

skin rash, Steven
Johnson syndrome
อารมณ์หงุดหงิด ก้าวร้าว
อาการทางจิต

Nitrazepam

Pregabalin
Sodium
valproate

ง่วงนอน ซึม เวียนศีรษะ
มือสั่น คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดท้อง ผมร่วง น�้ำหนักเพิ่ม

hyponatremia
serum sickness

skin rash, Steven
Johnson syndrome

ตับอักเสบ แคลเซียมต�่ำ choreo- skin rash, Steven
athetosis ไข้ และต่อมน�้ำเหลือง Johnson syndrome
โตทั่วไปเส้นประสาทอักเสบ
megaloblastic anemia
(folate deficiency)
cerebellar degeneration
ตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ
ภาวะเกล็ดเลือดต�่ำ
ภาวะ hyperammonemia

บทที่ 6 แนวทางเวชปฏิบัติการบริหารยากันชัก
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ตารางที่ 6.7 อาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction) (ต่อ)
ชื่อยา

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย
(common side effect)

Topiramate

มึนงง เดินเซ การพูดผิดปกติ
น�้ำหนักลด

Vigabatrin
Zonisamide

มึนงง ง่วงซึม
มึนงง ง่วงซึม เดินเซ
เบื่ออาหาร คลื่นไส้

Lacosamide

มึนงง ง่วงซึม ภาพซ้อน เดินเซ

ผลข้างเคียงส�ำคัญ
ที่ต้องพึงระวัง
(serious  adverse reaction)
นิ่วในไต ต้อหิน เหงื่อออกน้อย
(oligohidrosis)
ความคิดเชื่องช้า
ภาวะ hyperammonemia
ความผิดปกติของลานสายตา
นิ่วในไต ภาวะ agranulocytosis,
aplastic anemia

การแพ้ยา
(drug  allergy)

skin rash โดยเฉพาะ
มีประวัติแพ้ยากลุ่ม
sulfonamide

atrioventricular block,
palpitation
Perampanel
มึนศีรษะ ง่วงซึม เดินเซ
หงุดหงิด ก้าวร้าว อาการทางจิต
มี suicidal ideation
*มีความสัมพันธ์ของการเกิด Steven Johnson syndrome (SJS) และ toxic epidermal necrolysis (TEN) ใน
ผู้ป่วยที่มี positive HLA B*-1502 allele ที่ได้รับยา carbamazepine โดยเฉพาะในกลุ่มชนชาติเอเซีย เช่น ไต้หวัน
มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้งประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการส่งตรวจทางพันธุกรรม HLA- B*1502 allele เพื่อคัดกรอง
ผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดการแพ้ยา carbamazepine เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด อาการแพ้ยารุนแรง แบบ Steven Johnson Syndrome (SJS) และ toxic epidermal necrolysis (TEN) ที่มี mortality rate สูงถึงร้อยละ 30
มีค�ำแนะน�ำโดย US FDA ให้มีการส่งตรวจหา HLA-B*1502 allele ในผู้ป่วยชาวเอเชีย ก่อนเริ่มยา
carbamazepine และควรระมัดระวังในการใช้ยาในกลุ่ม carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, oxcarbazepine,
lamotrigine เพราะมีโอกาสเกิด cross-reactivity ของการเกิดผื่นแพ้ยาข้ามกลุ่มระหว่างยาเหล่านี้ได้
จากการศึกษาของ Tassaneeyakul และคณะพบว่า prevalence ของการมี HLA-B*1502 allele สูงถึง
ร้อยละ 8.4-14 ในคนไทย ปัจจุบันจึงมีการเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการส่งตรวจคัดกรอง HLA-B*1502 allele ก่อน
การให้ carbamazepine ในคนเอเชียตามค�ำแนะน�ำของ US FDA เพราะตามข้อมูลที่พบว่าผู้ที่มี HLA-B* 1502 allele
จะมีโอกาสเกิด CBZ-SJS/TEN ได้ถึงร้อยละ 86.1 ซึ่งเป็นอาการแพ้ยาที่รุนแรง ถึงตาบอดหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นการ
ตรวจได้ก่อนว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสแพ้ยาจากการใช้ยา CBZ หรือไม่ จะช่วยในการพิจารณาสั่งจ่ายยาของแพทย์และ
ป้องกันการเกิดแพ้ยารุนแรงได้
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ตารางที่ 6.8 ปฏิกิริยาระหว่างยากันชักกับยาชนิดอื่น
ยาอื่นที่มักท�ำให้ระดับยากันชักลดลง
Alcohol
Nicotine
Oral contraceptives (โดยเฉพาะ LTG)
Steroid
Phenothiazine
Rifampicin
Carbapenem (โดยเฉพาะ VPA)
Probenecid
Cisplatin
ยาอื่นที่มักท�ำให้ระดับยากันชักเพิ่มขึ้น
Allopurinol
Chloramphenical, Methronidazole, Fluconazole
Cimetidine, Omeprazole
Coumadins, Ticlopidine
Diltiazem และ Ca-channel blocker อื่น ๆ
Disulfiram
Erythromycin, Clarithromycin
Isoniazid
Para-aminosalicylic acid
Propranolol, Amiodarone
Propoxyphene
Sulfa drugs
Haloperidol, Risperidone
Sertraline, Fluoxetine, Imipramine, Trazodone
Tamoxifen, Fluorouracil
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บทที่ 7 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก
ชนิดไม่ตอบสนองต่อการรักษาและการใช้ยา
กันชักรุ่นใหม่
เป้าหมายในการรักษาโรคลมชัก คือ การควบคุมอาการชักให้ได้สมบูรณ์ที่สุด โดยไม่มีอาการ
ชักและไม่มีผลแทรกซ้อนจากยาที่ใช้รักษา อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมียากันชักหลายชนิดมีคุณสมบัติที่
ดี ผูป้ ว่ ยโรคลมชักรายใหม่ ร้อยละ 47 เท่านัน้ ทีต่ อบสนองดีตอ่ ยากันชักชนิดแรก ร้อยละ 13 ตอบสนอง
ดีต่อยากันชักชนิดที่สอง ร้อยละ 3 ตอบสนองดีต่อยากันชักสองชนิดร่วมกัน และที่เหลือร้อยละ 36
ยังมีอาการชักอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพยากันชักรุ่น
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและผลแทรกซ้อนต�่ำ ข้อจ�ำกัดของยากันชักรุ่นใหม่ คือ ราคายาต่อเม็ดที่สูง
และผูป้ ว่ ยบางรายต้องใช้ขนาดยาสูง ราคาต่อวันจึงมีมลู ค่าสูง ดังนัน้ ควรเลือกใช้ยากันชักรุน่ มาตรฐาน
ก่อนเสมอ ยกเว้นผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยากันชัก และมีข้อห้ามในการใช้ยากันชักรุ่นมาตรฐาน เช่น
โรคตับ โรคไตหรือมีปัญหา drug interaction ประสิทธิภาพยากันชักแสดงดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 ประสิทธิภาพยากันชักในการรักษาโรคลมชักชนิดต่างๆ
Antiepileptic
Focal-onset
Primary Generalized Seizures
Lennox-Gastaut
Drug
Seizures Tonic Clonic
Syndrome
Absence
Myoclonic


Carbamazepine
+
+
0


Phenytoin
+
+
0
Phenobarbital
+
+
+
0
?
Sodium valproate
+
+
+
+
+
Clobazam
+
+
?
+
+
Clonazepam
+
+
?
+
?+


Vigabatrin
+
?+
?
Lamotrigine
+
+
+
+
+


Gabapentin
+
?+
?
Topiramate
+
+
?
+
+


Oxcarbazepine
+
+
0
Levetiracetam
+
+
?+
+
?
Pregabalin
+
?
?
?
?
Zonisamide
+
?+
?+
?+
?+
หมายเหตุ :  หมายถึง การชักเพิ่มขึ้น, + หมายถึง มีประสิทธิภาพ, ? หมายถึง ข้อมูลด้านประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ
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ผู้ป่วยโรคลมชักที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาด้วยยากันชัก พบว่าร้อยละ 70-80
จะตอบสนองดีต่อการรักษา และสามารถหยุดยาได้ โอกาสการชักซ�้ำประมาณร้อยละ 10 ใน 5 ปี
ร้อยละ 20-30 ของผู้ป่วยจะรักษายากต้องมีการปรับขนาดยาและชนิดของยากันชัก ซึ่งพบในผู้ป่วยที่
มีสาเหตุความผิดปกติในสมอง การชักชนิด partial seizures ชักบ่อยและมีอาการนานก่อนเริ่มรักษา
มีความผิดปกติทางระบบประสาทหรือปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งผู้ป่วยที่รับประทานยาไม่สม�่ำเสมอ
ผูป้ ว่ ยเหล่านีม้ หี ลักการรักษา ดังนี้ ทบทวนการวินจิ ฉัยและประเมินสาเหตุใหม่ โดยการทบทวนประวัติ
ผลการตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง การตรวจ CT-scan หรือ MRI-brain รวมถึงการตรวจระดับยากันชัก เพือ่
พิจารณาว่ามีขอ้ ผิดพลาดหรือข้อบกพร่องขัน้ ตอนไหนทีต่ อ้ งแก้ไข พิจารณาและทบทวนรูปแบบหรือ
กลุ่มอาการชัก เพื่อดูการพยากรณ์โรค ทบทวนความสม�่ำเสมอของการรับประทานยาและการปฏิบัติ
ตัวว่าเหมาะสมหรือไม่
ทบทวนประวัติการรักษา ได้แก่
- ชนิดของยาที่เคยรับประทานมาแล้ว
- ชนิดของยาที่ยังไม่เคยรับประทาน
- ชนิดของยาที่เคยรับประทานแล้วไม่ได้ประโยชน์
- ผลการตรวจระดับยาที่ผ่านมา
- ก�ำหนดเป้าหมายการรักษาใหม่
- ล�ำดับการปรับเปลี่ยนยาที่เพิ่มและลดขนาดยา
- ระยะเวลาในแต่ละล�ำดับขั้น
- ตรวจวัดระดับยาเป็นระยะๆ
- พิจารณาถึงการรักษาวิธีอื่นๆ เช่น การผ่าตัด การฝังเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทวากัส
		 (vagus nerve stimulation)
- พิจารณาถึงข้อจ�ำกัดในการรักษาหรือผลลัพธ์สุดท้ายของการรักษา
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 โรคลมชักชนิดดื้อต่อยากันชัก (drug resistant epilepsy)
ในปัจจุบันมีค�ำจ�ำกัดความได้รับการยอมรับเป็นสากลหมายถึง ผู้ป่วยโรคลมชักที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากันชักแบบใช้ยาชนิดเดียว (monotherapy) หรือใช้ยากันชักร่วมกัน (polytherapy) อย่าง
น้อย 2 ชนิด ด้วยชนิด ขนาด และเวลาที่เหมาะสม (2 ปีโดยประมาณ) แล้วยังควบคุมอาการชักไม่ได้
 สาเหตุลวงที่ท�ำให้เข้าใจผิดว่าโรคลมชักชนิดดื้อต่อยากันชัก
1. วินิจฉัยผิด คือ มีอาการผิดปกติเป็นพัก ๆ คล้ายโรคลมชัก เช่น syncope, sleep disorders,
transient ischemic attack (TIA), migraine, transient global amnesia (TGA), psychogenic nonepileptic seizure (PNES), hyperventilation syndrome เป็นต้น (ดูบทที่ 4)
2. มีสาเหตุที่ยังไม่ได้แก้ไข ได้แก่ โรคทางอายุรกรรม เช่น DM, SLE, venous sinus thrombosis, encephalitis เป็นต้น
3. มีปัจจัยกระตุ้น เช่น อดนอน ความเครียด ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีระดู มีไข้ อ่อนล้า
4. การได้รับชนิด และ/หรือขนาดของยากันชักที่ไม่เหมาะสม
5. การปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ได้แก่ รับประทานยาไม่สม�่ำเสมอ หรือเก็บรักษายาไม่ถูกต้อง
จากหลายการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศพบว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถควบคุมการชักได้
หลังจากรับประทานยากันชัก 1 ชนิดแล้ว สาเหตุของการควบคุมอาการชักไม่ได้นั้น สาเหตุจาก poor
compliance มากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นการทบทวน แก้ไขการรับประทานยาที่ถูกต้องและต่อเนื่องก็
สามารถแก้ไขการควบคุมอาการชักได้ ถ้าแก้ไขด้าน compliance แล้วยังไม่สามารถควบคุมอาการชัก
ได้ ให้พิจารณายากันชักชนิดที่ 2 แบบ add on therapy กรณีที่ผู้ป่วยตอบสนองต่อยากันชักชนิดแรก
แต่ไม่สามารถควบคุมการชักได้ แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยากันชักชนิดแรกเลยก็ให้เปลี่ยนเป็น
second monotherapy โดยการเริม่ ให้ยากันชักชนิดที่ 2 และค่อยๆ ลดยากันชักชนิดแรกในเวลาเดียวกัน
ถ้ายากันชักชนิดที่ 2 ค่อยๆ เพิม่ ขนาดจนถึงขนาดทีเ่ หมาะสมแล้วยังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ ก็
พิจารณายากันชักชนิดใหม่แบบ add on therapy แต่ถ้ายังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้อีก อาจ
พิจารณายากันชักรุ่นใหม่ รายละเอียดดังข้อ 2.4 ข้างล่าง
แนวปฏิบัติการใช้ยากันชักกลุ่มใหม่ จึงควรมีแนวทางการใช้ยาที่เคร่งครัดดังต่อไปนี้
1. ผูป้ ว่ ยโรคลมชักควรพิจารณาใช้ยากันชักกลุม่ มาตรฐานก่อนเสมอ เนือ่ งจากประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า และการเข้าถึงยากันชักที่ดีกว่ายากันชักกลุ่มใหม่ประกอบกับแพทย์ส่วนใหญ่มีความคุ้น
เคยและมีประสบการณ์การใช้ยากันชักกลุ่มมาตรฐานเป็นอย่างดี ยกเว้นเฉพาะบางกรณีข้างต้น
2. ผู้ป่วยโรคลมชักที่เริ่มใช้ยากันชักกลุ่มมาตรฐานแล้วไม่สามารถควบคุมอาการชักได้นั้น
ให้พิจารณาโดยละเอียดในประเด็นต่อไปนี้ ก่อนที่จะสรุปว่ายากันชักนั้นไม่ได้ผล
		 2.1 การวินิจฉัยโรคลมชักนั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะมีผู้ป่วยถึง 1 ใน 3 ที่ถูกส่งตัวเข้ารับ
การรักษาในศูนย์รักษาโรคลมชักไม่ใช่โรคลมชัก
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		 2.2 เมือ่ ทบทวนการวินจิ ฉัยมัน่ ใจแล้วว่าถูกต้องเป็นโรคลมชัก ต้องพิจารณาต่อว่าได้ตรวจ
หาสาเหตุของโรคลมชักและแก้ไขสาเหตุนั้นหรือยัง เพราะถ้ายังไม่ได้แก้ไขสาเหตุนั้น ผู้ป่วยก็คงไม่
สามารถควบคุมอาการชักได้สมบูรณ์
		 2.3 ทบทวนความสม�ำ่ เสมอในการทานยากันชักและแก้ไขพฤติกรรมทีเ่ ป็นสิง่ กระตุน้ ให้
เกิดการชัก เพราะสาเหตุของผูป้ ว่ ยโรคลมชักทีร่ กั ษายากทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ ผูป้ ว่ ยไม่มคี วามสม�ำ่ เสมอ
ในการรับประทานยากันชักและไม่ได้แก้ไขสิ่งกระตุ้นการชัก เช่น นอนดึก ดื่มแอลกอฮอล์ และมี
ความเครียด ความกังวลสูง
		 2.4 เมื่อพิจารณาตามขั้นตอน 2.1-2.3 เรียบร้อยแล้ว ควรตรวจวัดระดับยากันชัก เพื่อ
ประเมินขนาดทีท่ านว่าเหมาะสมหรือยัง ก่อนทีจ่ ะเพิม่ ยาชนิดทีส่ อง เพราะขนาดยาทีแ่ นะน�ำโดยทัว่ ไป
นั้นอาจไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีกระบวนการเผาผลาญและ
ขจัดยาแตกต่างกัน ถ้าตรวจวัดระดับยากันชักแล้วพบว่ายังมีระดับไม่เหมาะสม (ควรใช้ระดับ upper
limit) และยังไม่มีผลแทรกซ้อนจากยากันชัก ให้เพิ่มขนาดยากันชักอย่างช้าๆ เป็นระยะๆ จนระดับยา
กันชักสูงถึงเกณฑ์ที่ต้องการหรือมีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้น ถ้ายังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ จึงเพิ่ม
ยากันชักชนิดที่สอง ซึ่งมี 2 แบบคือ add on therapy หรือ second monotherapy กรณีที่ผู้ป่วยตอบ
สนองดีต่อยากันชักชนิดแรก แต่ยังควบคุมอาการชักได้ไม่สมบูรณ์ แนะน�ำให้การรักษาแบบ add on
therapy โดยค่อยๆ เพิ่มยากันชักชนิดที่สองด้วยระดับต�่ำๆ แล้วประเมินผลการรักษา รวมทั้งผล
แทรกซ้อนอย่างใกล้ชิด แต่ถ้ายากันชักชนิดแรกไม่ได้ผลเลยหรือมีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้น ควรพิจารณา
second monotherapyโดยการเพิม่ ยากันชักชนิดทีส่ องขนาดเริม่ ต้นและค่อยๆ เพิม่ ขนาดยากันชักชนิด
ที่สองเป็นระยะๆ เช่น ทุก 2-4 สัปดาห์ ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆ ลดยากันชักชนิดแรกที่ได้รับ
		 2.5 การพิจารณายากันชักชนิดที่สองที่เพิ่มเติมเข้าไป (add on therapy) หรือยากันชักชนิดที่
สองแบบเดียวเป็นชนิดใดนั้น ให้พจิ ารณาจากประสิทธิภาพของยา drug interaction ความพร้อมของสถาน
พยาบาลนัน้ ๆ ค่าใช้จา่ ยและสิทธิการรักษาของผูป้ ว่ ย ประสิทธิภาพของยากันชักแต่ละชนิด ดังตารางที่ 5.1,
6.1, 6.2 และ 7.1 โดยควรพิจารณาเลือกใช้ยากันชักกลุ่มมาตรฐานก่อนยากลุ่มใหม่ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
			 2.5.1 ผู้ป่วยมีประวัติใช้ยากันชักในกลุ่มมาตรฐานในขนาดที่เหมาะสมแล้วไม่ได้ผล
			 2.5.2 มีข้อห้ามในการใช้ยากันชักกลุ่มมาตรฐาน เช่น มีประวัติแพ้ยากันชักกลุ่ม
มาตรฐานแบบรุนแรงเพราะมีโอกาสแพ้ยาในกลุ่มเดียวกันได้สูง
			 2.5.3 มีการท�ำงานของตับหรือไตบกพร่องส่งผลให้มีข้อจ�ำกัดในการใช้ยากันชักรุ่น
มาตรฐาน
			 2.5.4 มีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งการใช้ยากันชักรุน่ มาตรฐานเนือ่ งจากมีปญ
ั หา drug-interaction
ระหว่างยาที่ได้รับประทานประจ�ำอยู่ก่อนกับยากันชักรุ่นมาตรฐาน
			 2.5.5 มีโรคหรือภาวะทีต่ อ้ งใช้ยารุน่ ใหม่รกั ษาร่วมด้วย เช่น ผูป้ ว่ ยโรคลมชักร่วมกับ
ปัญหา neuropathic pain เป็นต้น
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 ข้อบ่งชี้ในการส่งประเมินเพื่อผ่าตัด
1. มีภาวะดื้อต่อยากันชัก
2. มีภาวะ epileptic encephalopathy
3. สงสัยผูป้ ว่ ยมีภาวะดังต่อไปนี้ ได้แก่ Rasmussen’s encephalitis, tuberous sclerosis, Sturge
Weber Syndrome, Landau Kleffner syndrome, polymicrogyria, hypothalamic hamartoma, Dravet
syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, West syndrome, Ohtahara syndrome, infantile spasms และ
epilepsia partialis continua
4. สงสัยผู้ป่วยมี structural lesion ในสมอง
5. มีภาวะ psychiatric comorbidity ร่วมด้วย
6. เมื่อไม่แน่ใจการวินิจฉัย epilepsy syndrome
7. ผู้ป่วยมีผลข้างเคียงอย่างมากจากการใช้ยากันชัก (unacceptable side effect)

ศักยภาพของสถานบริการที่ให้บริการประเมินเพื่อผ่าตัด
สถานบริการทีม่ ศี กั ยภาพในการตรวจรักษาผูป้ ว่ ยทีด่ อื้ ต่อยาและผูป้ ว่ ยอืน่ ๆ ทีม่ ขี อ้ บ่งชีใ้ นการ
ประเมินเพื่อการผ่าตัดรักษาควรประกอบไปด้วยทีมสหสาขาที่มีประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยโรค
ลมชักทีซ่ บั ซ้อน ซึง่ ได้แก่ ประสาทแพทย์ กุมารประสาทแพทย์ ประสาทศัลยแพทย์ ประสาทรังสีแพทย์
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาล รวมถึงมีเครื่องมือส�ำหรับสืบค้นอย่างน้อย
ได้แก่ MRI, video-EEG monitoring และ neuropsychological testing ทีพ่ ร้อมให้การตรวจวินจิ ฉัยเพือ่
วางแผนผ่าตัดโดยทีมสหสาขา

กรณีศึกษา
ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 10 ปี แม่พามาพบแพทย์เพราะครูที่โรงเรียนบอกว่าลูกชายชอบนั่งเหม่อ
ลอย เรียกก็ไม่ตอบ มีอาการวันละหลายๆ ครั้ง ช่วงแรกนึกว่าลูกชายไม่ตั้งใจเรียน จึงได้ดุลูกไป แต่
ลูกชายบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องเลยที่มีอาการนั่งนิ่ง เหม่อลอย ผลการเรียนแย่ลงเรื่อยๆ แม่สังเกตเห็นว่า
ขณะที่นั่งนิ่งเหม่อลอยนั้นมีอาการกระพริบตาถี่ๆ อาการแต่ละครั้งนานประมาณ 30 วินาที แพทย์
ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติใดๆ ให้การวินิจฉัยการชักแบบ absence seizures จึงเริ่มให้ยากันชัก
sodium valproate เนื่องจากเป็นการชักแบบ absence seizures หลังการรักษานาน 6 เดือนโดยค่อยๆ
เพิ่มขนาดยากันชักมาเรื่อยๆ แต่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ แพทย์จึงส่งตรวจ CT scan brain ไม่
พบความผิดปกติ แพทย์จงึ ส่งตรวจระดับยากันชัก พบว่าระดับยากันชักไม่ได้ระดับ จึงเพิม่ ขนาดยากัน
ชักสูงขึ้นอีกจนระดับยากันชักสูงถึงระดับสูงสุด แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ จึงได้เพิ่มยา
กันชักชนิดที่ 2 คือ lamotrigine โดยวางแผนการรักษาคือ ค่อยๆเพิ่มขนาดยา lamotrigine ตามวิธีการ
เพิ่มขนาดยาถ้ายังมีอาการชัก
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บทที่ 8 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาภาวะ
ชักต่อเนื่อง

ภาวะชักต่อเนื่อง (status epilepticus)
หมายถึง ภาวะชักต่อเนื่องหรือเกิดภาวะชักซ�้ำๆ โดยไม่พบการฟื้นคืนสติในช่วงระหว่างการ
ชักนานกว่า 5 นาที ภาวะนีพ้ บได้ทงั้ convulsive status epilepticus ซึง่ ผูป้ ว่ ยจะมีอาการชักเกร็งกระตุก
ทัว่ ทัง้ ตัว และ non-convulsive status epilepticus (NCSE) ซึง่ ผูป้ ว่ ยจะมีการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรม
หรือสภาพทางจิตหรือความรู้สึกตัว ร่วมกับการพบคลื่นชักต่อเนื่องในการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
(continuous epileptiform discharges on EEG)

การวินิจฉัย
SE แบ่งเป็น 2 ชนิดหลักคือ convulsive SE (CSE) และ non-convulsive SE (NCSE) การ
วินิจฉัย CSE ท�ำได้ไม่ยาก เพราะอาการชักชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น partial CSE เช่น epilepsia partialis
continua (EPC) หรือ generalized CSE เช่น generalized tonic-clonic SE (GTCSE)
EPC ทีพ่ บได้บอ่ ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ EPC จากภาวะ non-ketotic hyperglycemic
induced seizure (NKHS) ผู้ป่วยมีอาการชักแบบ EPC หลายวันก่อนมาโรงพยาบาล โดยไม่มี neurological deficit ระดับน�ำ้ ตาลสูงมากกว่า 290 mg% โดยไม่มภี าวะ metabolic acidosis การรักษาทีแ่ นะน�ำ
คือ การควบคุมระดับน�้ำตาลให้ลดลงสู่ระดับปกติ โดยการให้อินซูลินฉีดทาง intramuscular หรือ
intravenous ก็ได้ โดยไม่ต้องรีบลดระดับน�้ำตาลเร็วมากเหมือนภาวะ diabetic ketoacidosis หรือ
hyperosmolar coma แพทย์ที่ไม่คุ้นเคยก็จะไม่นึกถึงภาวะนี้ อาจวินิจฉัยผิดเป็นภาวะ abnormal
movement รวมทั้งส่งตรวจ CT-scan brain ท�ำให้การรักษาล่าช้าและได้ผลไม่ดี
GTCSE แพทย์สว่ นใหญ่ให้การวินจิ ฉัยได้ แต่อาจล่าช้าในการให้การรักษา เพราะความเข้าใจ
ผิดในนิยามของ SE ที่ระบุไว้ว่า “เป็นภาวะที่มีการชักต่อเนื่องไม่หยุดนานมากกว่า 30 นาที” แพทย์
จึงเริ่มให้ยากันชักล่าช้า ที่ถูกต้องคือ การเริ่มให้ยากันชัก benzodiazepine หลังการชักนานมากกว่า 5
นาที
NCSE แพทย์สว่ นใหญ่ไม่คนุ้ เคยเนือ่ งจากมีการเรียนการสอนน้อยมากในเรือ่ งนี้ NCSE ควร
คิดถึงในผูป้ ว่ ยที่ coma โดยหาสาเหตุอนื่ ไม่พบ ทัง้ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ คยเป็นโรคลมชักมาก่อนหรือไม่เคยเป็น
โรคลมชัก อาจตรวจพบ nystagmus , myoclonic jerk หรือ tonic eye deviation ผู้ป่วย NCSE บางราย
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มีอาการพฤติกรรมผิดปกติเป็นระยะเวลานานหลายชัว่ โมงเป็นๆหายๆ ถ้าตรวจหาสาเหตุอนื่ ๆ ไม่พบ
ก็ต้องสงสัย NCSE ไว้ด้วย
การวินิจฉัย NCSE ต้องเริ่มต้นจากการสงสัยภาวะนี้เป็นอันดับแรก หลังจากนั้นส่งตรวจ
คลื่นไฟฟ้าสมองก็จะพบความผิดปกติ ซึ่งจะสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาได้
ตารางที่ 8.1 ประเภทของภาวะชักต่อเนื่อง
ประเภทการชัก
Generalized convulsive
status epilepticus (GCSE)

Primarily generalized GCSE
Secondarily generalized GCSE
Simple partial SE
(epilepsia partialis continua)
Nonconvulsive SE (NCSE)
Complex partial SE (CPSE)
Electrographic SE
Myoclonic SE
Absence SE

ลักษณะอาการที่ปรากฏ
เป็นอาการชักทั่วตัว (convulsion) เกิดจากคลื่นชักกระจายไปทั่ว
สมอง ส่วนใหญ่เป็นชนิดเกร็งกระตุก (tonic-clonic) นอกจากนีย้ งั มี
ชนิดกระตุก (clonic) และเกร็ง (tonic) อย่างเดียว เมื่อการชักด�ำเนิน
ไป amplitude ของการกระตุกมักลดลงและจังหวะไม่สม�่ำเสมอ
(myoclonic) ท้ายที่สุด อาการเกร็งกระตุกจะหายไปเกือบหมด
(subtle SE) เหลือแต่คลื่นชักบน EEG ท�ำให้เข้าใจผิดว่าหยุดชักแล้ว
เป็น GCSE ทีเ่ ริม่ ต้นจากอาการชักทีก่ ระจายสม�่ำเสมอทัว่ ตัว เกิดจาก
จุดก�ำเนิดชักแบบ generalized focus
เป็น GCSE ที่เริ่มต้นจากอาการชักตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตาม
มาด้วยอาการชักทั่วตัวเกิดจากจุดก�ำเนิดชักแบบ focal
เป็นอาการชักทีม่ อี าการแสดงของ motor, sensory หรือ psychic อย่าง
ใดอย่างหนึง่ โดยไม่มกี ารรบกวนระดับความรูส้ ติ เกิดจากคลืน่ ชักอยู่
เฉพาะที่ พบบ่อยสุดเป็นชนิดกระตุกเฉพาะที่ (clonic)
เป็นอาการชักที่ไม่มีอาการแสดงของ motor หรือไม่ด�ำเนินไปเป็น
convulsion ส่วนใหญ่พบแค่การสูญเสียระดับความรู้สติ
เป็น NCSE ทีไ่ ม่มกี ารรบกวนระดับความรูส้ ติ ส่วนใหญ่พบแค่อาการ
สับสน แต่รู้สติดีโดยอาจมีอาการชักแบบ automatisms ร่วมด้วย
เป็น SE ที่ไม่มีอาการชักชัดเจน แต่มีคลื่นชักปรากฎบน EEG
อย่างต่อเนื่อง
เป็น GCSE ชนิดที่การกระตุกเป็นแบบ myoclonus พบได้ในกลุ่ม
โรคลมชัก myoclonic epilepsies
เป็น SE ที่เกิดในผู้มีประวัติชักแบบ absence มาก่อน โดยจะมีการ
เปลีย่ นแปลงแต่ไม่สญ
ู เสียของระดับความรูส้ ติ อาจมีการกระตุกแบบ
myoclonus ที่รอบดวงตา ปาก และนิ้ว ทั้งนี้คลื่นชักบน EEG ต้องมี
ลักษณะจ�ำเพาะของ absence
บทที่ 8 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาภาวะชักต่อเนื่อง
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สาเหตุของภาวะชักต่อเนื่อง
สาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะชักต่อเนื่องเกิดขึ้นจากการมีการบาดเจ็บที่เฉียบพลันและรุนแรง
ของสมองโดยไม่เกีย่ วข้องกับประวัตโิ รคลมชักในอดีต ในขณะทีผ่ ทู้ มี่ โี รคลมชักอยูก่ อ่ น สาเหตุมกั เกิด
จากการขาดยากันชัก โรคภัยไข้เจ็บ ภาวะผิดปกติทาง metabolism และการด�ำเนินไปของโรคที่เป็น
สาเหตุเดิมของโรคลมชัก สาเหตุที่พบได้บ่อยของภาวะชักต่อเนื่องมีดังนี้
ตารางที่ 8.2 สาเหตุของภาวะชักต่อเนื่อง
สาเหตุที่พบบ่อยในผู้ใหญ่
Low antiepileptic drugs level (35%)
Cerebrovascular diseases (20%)
Remote brain injury/congenital malformations
(20%)
Metabolic disturbances (low glucose, Ca, Mg,
or Na level; high glucose level; renal failure;
liver failure) (15%)
Anoxic brain injury (15%)
Alcoholic withdrawal (15%)
Infection (meningitis, encephalitis, brain
abscess, sepsis) (5%)
Brain neoplasm (5%)
Drug intoxication (theophylline, imipenam,
isoniazid, beta-lactams, clozapine, buproprion,
4-aminopyridine, cocaine) or withdrawal (benzodiazepine, barbiturate, baclofen) (5%)
Idiopathic (5%)
Traumatic brain injury (2.5%)
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สาเหตุที่พบบ่อยในเด็ก
Febrile seizures (50%)
Remote brain injury/congenital malformations
(40%)
Low antiepileptic drugs level (20%)
Traumatic brain injury (15%)
Cerebrovascular disease (10%)
Anoxic brain injury (5%)
Infection (meningitis, encephalitis, brain abscess,
sepsis) (5%)
Metabolic disturbances (low glucose, Ca, Mg, or
Na level; high glucose level; renal failure; liver
failure) (5%)
Idiopathic (5%)
Drug intoxication (theophylline, imipenam, isoniazid, beta-lactams, clozapine, buproprion,
4-aminopyridine, cocaine) or withdrawal (benzodiazepine, barbiturate, baclofen) (5%)

ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ

การตรวจวินิจฉัยและดูแลภาวะชักต่อเนื่อง
 ในระยะ early status epilepticus
- ตรวจระดับน�้ำตาลปลายนิ้ว complete blood count (CBC), electrolyte, magnesium,
phosphate, renal and liver function tests, arterial blood gas, ionized calcium, antiepileptic drug levels (ถ้ามีประวัติใช้ยากันชักมาก่อน)
- ในกรณีสงสัยภาวะติดเชื้อให้ท�ำการเพาะเชื้อจากเลือดหรือแหล่งอื่นๆ ถ้าสงสัยการติด
เชื้อในระบบประสาทให้เตรียมเจาะน�้ำไขสันหลัง
- ตรวจหาสารพิษจากเลือด หรือปัสสาวะ (toxicity screen)
 ในระยะ established status epilepticus
- เมื่อผู้ป่วยหยุดชักพิจารณาท�ำเอ็กซเรย์ CT หรือ MRI เพื่อหารอยโรคในสมอง
- ตรวจน�ำ้ ไขสันหลังในรายทีส่ งสัยมีการอักเสบของสมองจากการติดเชือ้ หรือ autoimmune
 ในระยะ refractory status epilepticus
พิจารณาท�ำ EEG monitoring ในผู้ป่วยดังต่อไปนี้
1. ยั งมีอาการชักอยู่ เนื่องจากต้องใช้ ค ลื่ น ไฟฟ้ า สมองเป็ น ตั ว ประเมิ น การให้ ย ากลุ ่ ม
anesthetic agents
2. หยุดชักได้แล้วแต่ผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวภายใน 24 ชั่วโมง (ผู้ป่วย convulsive SE หลังหยุด
ชัก สามารถพบภาวะ subclinical SE ได้ร้อยละ 20)
 การปรับขนาดยากลุ่ม anesthetic agents
การปรับขนาดยากลุ่มนี้จะดูตามการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองบน continuous EEG
monitoring โดยเป้าหมายหลักในการใช้ยากลุ่มนี้ คือ 1) หยุด seizure activity ร่วมกับ 2) คลื่นไฟฟ้า
สมองมีลกั ษณะเป็น burst suppression (ประกอบไปด้วย burst ซึง่ มีลกั ษณะ high amplitude polymorphic activity และ interburst ซึ่งมีลักษณะเป็น suppression) ควบคุมให้ระยะเวลา interburst interval
อยู่ในช่วง 5-15 วินาที ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
การหยุดยากลุ่ม anesthetic agents
- ก่อนการหยุดยากลุ่ม anesthetic agents ผู้ป่วยควรได้รับยากันชักทั้งชนิดและขนาดยาที่
เหมาะสมมาระยะหนึ่ง ควรเจาะเลือดตรวจเช็คระดับยาที่เหมาะสม
- เริ่มลดยาเมื่อไม่มีอาการชักอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงและคลื่นไฟฟ้าสมองในช่วงเวลาดัง
กล่าวควรเป็นแบบ burst suppression หรือ no seizure activity ก็ได้ ถ้ามีการตรวจ EEG
monitoring ร่วมด้วย
- ค่อยๆ ปรับขนาดยาลงทีละน้อยๆ จนหยุดยาได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง โดยประเมินอาการ
และคลื่นไฟฟ้าสมองเป็นระยะ

บทที่ 8 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาภาวะชักต่อเนื่อง
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ยากันชักชนิดฉีดทางหลอดเลือดด�ำ
ยากันชักชนิดฉีดทางหลอดเลือดด�ำทีแ่ พทย์ใช้บอ่ ยในปัจจุบนั ได้แก่ phenytoin, phenobarbital
และ sodium valproate ประสิทธิภาพของยาดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีว่ามีประสิทธิภาพดี จาก
ประสบการณ์ของผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าแพทย์ส่วนใหญ่ยังมีความไม่มั่นใจในวิธีการใช้ยา เช่น ขนาด
ของยาที่ loading และการ maintenance ขอสรุปดังนี้
1. ยา phenytoin ขนาด loading dose 15-20 มก./กก ผสมใน 0.9 NSS อัตราเร็วไม่เกิน 50
มก./นาที ถ้าผู้ป่วยไม่หยุดชักให้ซ�้ำได้อีก ขนาดยาสูงสุดในการ loading ไม่เกิน 30 มก./กก./วัน เมื่อ
loading แล้ว ควรเริ่มให้ maintenance dose หลังจาก loading dose ประมาณ 6-8 ชั่วโมง การให้ยา
maintenance สามารถให้ได้ทั้งแบบ 300 มก./วัน วันละครั้ง หรือ 100 มก.ทุก 8 ชั่วโมงก็ได้ ให้ผลการ
รักษาไม่แตกต่างกัน และเมือ่ ผูป้ ว่ ยอาการดีขนึ้ เริม่ ให้อาหารเหลวได้ ก็สามารถให้ยา phenytoin suspension ได้ ที่ต้องระวังในการให้ยา phenytoin suspension ในผู้ป่วยที่ให้อาหารเหลว คือ ต้องให้ยาและ
อาหารห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะยา phenytoin จะจับกับโปรตีนสูงมาก ส่งผลให้ระดับยาใน
เลือดต�่ำไม่สามารถควบคุมอาการชักได้
ในปัจจุบันในบางโรงพยาบาลมีการน�ำยา fosphenytoin มาใช้ ยาดังกล่าวมีข้อดีกว่ายา
phenytoin บางประการ คือ สามารถให้ยาได้ด้วยความเร็วถึง 150 มก./ นาที สามารถให้ได้ด้วยการฉีด
เข้าทางกล้ามเนือ้ และผลแทรกซ้อนต�่ำกว่า จะไม่ขอกล่าวโดยละเอียด เพราะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยงั
ไม่มียาชนิดนี้ใช้
2. ยา phenobarbital ขนาด loading dose 20 มก./กก. ผสมใน 5 D/W อัตราเร็วประมาณ
100-150 มก./นาที ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการชักอีก สามารถให้ได้อีกทุกๆ ครั้งที่ชัก (very high dose phenobarbital ) การ maintenance dose ควรเริ่มให้หลังจาก loading dose ประมาณ 12 ชั่วโมง ขนาดของ
maintenance ประมาณ 300 มก./วัน ให้วันละ 1 ครั้ง โดยการผสมใน 5 % dextrose water 100 ซีซี ให้
ทางหลอดเลือดด�ำภายใน 1-2 ชัว่ โมง และถ้าผูป้ ว่ ยอาการดีขนึ้ สามารถลดขนาดยาลงได้เหลือ 180 มก./
วัน ในผู้ใหญ่
3. ยา sodium valproate ขนาด loading dose 20-25 มก./กก. ให้ในระยะเวลาประมาณ 20-30
นาที ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการชัก สามารถให้ซ�้ำได้อีก 2-3 ครั้ง ขนาดสูงสุดในการ loading อาจสูงถึง 140
มก./กก. การ maintenance dose ใช้ยาขนาดเดียวกัน โดยมีวธิ กี ารให้ 2 แบบ คือ แบบต่อเนือ่ ง 24 ชัว่ โมง
หรือ แบ่งเป็น 2 ครั้ง/วัน โดยเริ่มให้ยา maintenance 6-8 ชั่วโมง หลัง loading dose ส่วนใหญ่นิยมให้
ยาแบบต่อเนื่องทั้งวัน เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้นรับประทานอาหารได้จึงเปลี่ยนเป็นชนิดเม็ดหรือน�ำ้ และ
อาจพิจารณาลดขนาดยาลงมาได้อีกจาก 1,200 มก.ต่อวัน (ผู้ใหญ่) ลงเหลือ 600 – 800 มก.ต่อวัน
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แผนภูมิที่ 8.1 แนวทางการรักษาภาวะชักต่อเนื่อง (status epilepticus)
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ชนิดผู้ป่วย ขนาดยา loading และ
ขนาดยาสูงสุด ขนาดยา
ขนาดบรรจุและ
หมายเหตุ
อัตราเร็วของการให้
ในแต่ละครั้ง maintenance วิธีการผสมยา
Diazepam
เด็ก
0.3 mg/kg IV หรือ
10 mg
NA
10 mg/2 ml/vial
- ระวังกดระดับความรู้สึกตัว
ห้ามเจือจาง
กดการหายใจ และความดัน
0.2-0.5 mg/kg rectal
ด้วยอัตราเร็ว < 2 mg/min
โลหิตต�่ำ
ให้ซ�้ำด้วยขนาดเดิมอีก 10 นาทีถัด
มา ถ้ายังไม่หยุดชัก
ผู้ใหญ่
0.15 mg/kg IV ด้วยอัตราเร็ว < 2-5
mg/min ให้ซ�้ำด้วยขนาดเดิมอีก
10 นาทีถัดมา ถ้ายังไม่หยุดชัก
10 mg
NA
5 mg/1 ml/vial
- ระวังกดระดับความรู้สึกตัว
Midazolam
เด็ก
5 mg IM (ถ้านน. 13-40 kg)
ไม่ต้องเจือจาง
กดการหายใจ และความดัน
10 mg IM (ถ้านน.> 40 kg)
หรือ 0.2 mg/kg intranasal หรือ
โลหิตต�่ำ
0.5 mg/kg buccal ให้ซ�้ำด้วยขนาด
เดิมอีก 10 นาทีถัดมา ถ้ายังไม่หยุด
ชัก
ผู้ใหญ่
0.2 mg/kg IM ให้ซ�้ำด้วยขนาด
เดิมอีก 10 นาทีถัดมา ถ้ายังไม่หยุด
ชัก
หมายเหตุ การให้ diazepam ทางทวารหนักในเด็ก ให้ใช้ diazepam ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือด โดยใช้ insulin syringe แบบ plastic หรือต่อสายสวนทางทวารหนักสอดลึกประมาณ
2 นิ้ว ต้องยกก้นและหนีบรูทวารผู้ป่วยประมาณ 2 นาที เพื่อให้ยาไม่ไหลออก

ชนิดยา

ตารางที่ 8.3 ยากันชักที่ใช้ในการรักษาภาวะอาการชักต่อเนื่องในระยะต่างๆ
ระยะ early (5-10 นาทีแรก)

บทที่ 8 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาภาวะชักต่อเนื่อง
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Sodium
valproate

Phenobarbital

Phenytoin

ชนิดยา

ชนิดผู้ป่วย ขนาดยา loading และ
อัตราเร็วของการให้
เด็ก
20 mg/kg IV
อัตราเร็ว < 1 mg/kg/min ให้ซ�้ำได้
อีก 10 mg/kg ถ้ายังไม่หยุดชักหลัง
เริ่มยา 30 นาที
ผู้ใหญ่
20-30 mg/kg IV
อัตราเร็ว < 50 mg/min
เด็ก
20 mg/kg IV
อัตราเร็ว < 2 mg/kg/min
ให้ซ�้ำได้อีก 10 mg/kg ถ้ายังไม่หยุด
ชักหลังเริ่มยา 30 นาที
ผู้ใหญ่
20-30 mg/kg IV อัตราเร็ว
50-75 mg/min
เด็ก
20-40 mg/kg IV
อัตราเร็ว < 1-3 mg/kg/min
ผู้ใหญ่
20-30 mg/kg IV
อัตราเร็ว < 100 mg/min
NA

1,000 mg

ขนาดบรรจุและ
วิธีการผสมยา
250 mg/5 ml/vial ผสมใน
0.9% NSS เท่านั้น หลังผสม
ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
ไม่ควรใช้ infusion pump
เพราะจะเกิดตะกอน

- ระวังความดันเลือดต�่ำ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ และ
ภาวะ metabolic acidosis
- ถ้าให้เร็วอาจท�ำให้หลอด
เลือดอักเสบ

หมายเหตุ

200 mg/1 ml/vial ผสมใน - ระวังการกดการหายใจ
sterile water 10 ml ก่อนน�ำ และ ระดับความรู้สึกตัว
มาผสมกับ 0.9% NSS หรือ
Ringer lactate หรือ
180-240 mg/kg/day 5% D/W
แบ่งให้ทุก 12 ชม.
1-5 mg/kg/h
400 mg/4 ml/vial ผสมใน - ระวังภาวะ hepatotoxic,
0.9%NSS หรือ 5-10%D/W pancreatitis, thromboหลังผสมแล้วควรใช้ให้หมด cytopenia, hyperam1-2 mg/kg/h
ใน 24 ชม.
monemia,

300-500 mg/day
แบ่งให้ทุก 8 ชม.
4-6 mg/kg/day
แบ่งให้ทุก 12 ชม.

ขนาดยาสูงสุด ขนาดยา
ในแต่ละครั้ง maintenance
1,500 mg
5-8 mg/kg/day
แบ่งให้ทุก 8 ชม.

ตารางที่ 8.3 ยากันชักที่ใช้ในการรักษาภาวะอาการชักต่อเนื่องในระยะต่างๆ (ต่อ)  
ระยะ established (10-30 นาทีต่อมา)
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Midazolam

ชนิดยา

- ระวังกดระดับความรู้สึกตัว
กดการหายใจ และความดัน
โลหิตต�่ำ
- ให้ยาจนกว่าจะหยุดชักหรือมี

หมายเหตุ

ขนาดบรรจุและ
หมายเหตุ
วิธีการผสมยา
500 mg/5 ml/vial ผสมใน
0.9%NSS หรือ Ringer lactate หรือ 5%D/W หลังผสม
แล้วควรใช้ให้หมดใน 24 ชม.

ขนาดยา
ขนาดบรรจุและ
maintenance
วิธีการผสมยา
0.0.2-0.4 mg/kg/h 5 mg/1 ml/vial ผสมใน
0.9%NSS หรือ 5%D/W หลัง
0.05 – 0.4 mg/kg/h ผสมแล้วควรใช้ให้หมดใน
24 ชม. ถ้าผสม Ringer lactate

ขนาดยาสูงสุด ขนาดยา
ในแต่ละครั้ง maintenance
4,000 mg
10-30 mg/kg/12h

ชนิดผู้ป่วย ขนาดยา loading และ
ขนาดยาสูงสุด
อัตราเร็วของการให้
ในแต่ละครั้ง
เด็ก
0.2 mg/kg IV
2 mg/kg
ด้วยอัตราเร็ว < 4 mg/min
ผู้ใหญ่
0.1-0.3 mg/kg IV
ด้วยอัตราเร็ว < 4 mg/min

							
ระยะ refractory (30-60 นาทีต่อมา)

ชนิดผู้ป่วย ขนาดยา loading และ
อัตราเร็วของการให้
Levetiracetam เด็ก
30-40 mg/kg IV
ให้ในเวลา > 15 นาที
ผู้ใหญ่
30-40 mg/kg IV
ให้ในเวลา > 15 นาที

ชนิดยา

ตารางที่ 8.3 ยากันชักที่ใช้ในการรักษาภาวะอาการชักต่อเนื่องในระยะต่างๆ (ต่อ)
ระยะ established (10-30 นาทีต่อมา)
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ผู้ใหญ่

5 mg/kg IV
ให้ในเวลา > 20 วินาที
100-250 mg IV
ให้ในเวลา > 20 วินาที
ตามด้วย 50 mg ทุก 2-3 นาที
จนหยุดชัก

2 mg/kg IV ด้วยอัตราเร็ว
< 0.05 mg/kg/min

ผู้ใหญ่

Thiopental เด็ก

1-2 mg/kg IV ด้วยอัตราเร็ว
< 0.05 mg/kg/min

เด็ก

Propofol

ขนาดยา loading และ
อัตราเร็วของการให้

ชนิด
ผู้ป่วย

ชนิดยา

ขนาดยา ขนาดยา
ขนาดบรรจุและ
สูงสุดใน maintenance วิธีการผสมยา
แต่ละครั้ง
NA
2-3 mg/kg/h 200 mg/20 ml/vial ผสมได้ทั้งใน
0.9%NSS หรือ 5%D/W ควรใช้
volumetric infusion pump ใน
5-10 mg/kg/h การให้ยา และหลังผสมแล้วควร
แล้วลดลงเป็น ใช้ให้หมดใน 6 ชม.
1-3 mg/kg/h
เมื่อหยุดชัก
NA
3-5 mg/kg/h 1 g/vial (ผงแห้ง) ผสมได้ทั้งใน
0.9%NSS หรือ 5%D/W หรือ
3-5 mg/kg/h sterile water ให้มีความเข้มข้น
2.5% solution

ตารางที่ 8.3 ยากันชักที่ใช้ในการรักษาภาวะอาการชักต่อเนื่องในระยะต่างๆ (ต่อ)

- ระวังกดระดับความรู้สึกตัว กดการหายใจ
ความดันโลหิตต�ำ่ และภาวะ propofol infusion
syndrome (bradycardia, rhabdo-myolysis,
hyperlipidemia, metabolic acidosis) โดย
เฉพาะในเด็กเล็ก
- ให้ยาจนหยุดชักหรือมีคลื่นไฟฟ้าสมองแบบ
burst suppression
- ระวังการกดการหายใจและความดันโลหิตต�่ำ
- ให้ยาจนกว่าจะหยุดชักหรือมีคลื่นไฟฟ้า
สมองแบบ burst suppression

หมายเหตุ

82

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ

NA

500 mg/10 ml/vial ผสมได้ทั้งใน 0.9%NSS
หรือ 5%D/W หรือ sterile water ให้มีความ
เข้มข้น ไม่เกิน 2 mg/ml ห้ามผสมยานี้ร่วม
กับ barbiturate หรือ diazepam อาจเกิดการ
ตกตะกอน
มีขนาด 25 50 100 mg tablet

ขนาดบรรจุและ
วิธีการผสมยา

- ระวังความดันโลหิตสูง หัวใจเต้น
เร็วผิดจังหวะ และภาวะ increased
intracranial pressure

หมายเหตุ

20-25 mg/kg/d
- ระวังภาวะ metabolic acidosis และ
hyperammonemia เมื่อให้ร่วมกับ
400-800 mg/d
sodium valproate
แบ่งให้ทุก 12 ชม.
หมายเหตุ NA= not available; * พิจารณาให้ยา ketamine เมื่อผู้ป่วยยังคงชักอยู่ภายหลังการให้ยาในกลุ่ม anesthetic agents (midazolam, thiopental, propofol) ไปแล้ว 24 ชม.

Topiramate เด็ก
ผู้ใหญ่

1-5 mg/kg/d
100 mg ทุก 12 ชม.

1-2 mg/kg IV

ผู้ใหญ่

0.6-5 mg/kg/h

ขนาดยา loading และ ขนาดยา ขนาดยา
อัตราเร็วของการให้ สูงสุดใน maintenance
แต่ละครั้ง
0.5-2 mg/kg IV
NA
0.04 mg/kg/min

ชนิด
ผู้ป่วย

Ketamine* เด็ก

ชนิดยา

ตารางที่ 8.3 ยากันชักที่ใช้ในการรักษาภาวะอาการชักต่อเนื่องในระยะต่างๆ (ต่อ)

ส่วนการรักษา RSE นัน้ มียากันชักให้ใช้หลายชนิด ดังแผนภูมทิ ี่ 8.1 แต่ผลการรักษาส่วนใหญ่
ได้ผลไม่ดี ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น เมือ่ ผูป้ ว่ ยสามารถควบคุมการชักได้แล้ว 24 ชัว่ โมง ต้องค่อยๆ
ลดขนาดยากันชักชนิดที่ให้ใหม่หลังสุด กรณีผู้ป่วยได้ยากันชักหลายชนิดไม่จ�ำเป็นที่จะต้องให้ยากัน
ชัก maintenance หลายชนิด เลือกให้ยากันชักชนิดที่ผู้ป่วยตอบสนองเท่านั้น
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการรักษาผู้ป่วย SE ได้แก่ การวินิจฉัยล่าช้า การส่งผู้ป่วยไปตรวจ
CT scan brain ในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการชัก การให้ยาผิดขนาด ให้ยาผิดวิธี ให้ยาด้วยอัตราเร็วที่ช้าเกิน
ไป ผสมยา phenytoin ใน 5% dextrose water และการไม่ได้ให้ยา maintenance อีกประเด็นหนึง่ ทีส่ �ำคัญ
คือ การประเมินผูป้ ว่ ยว่าควบคุมอาการชักได้หรือไม่ ถ้าดีทสี่ ดุ ต้องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง เพราะผูป้ ว่ ย
บางรายเกิดภาวะ non-convulsive seizure status epilepticus แต่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มเี ครือ่ งมือดัง
กล่าว จึงต้องอาศัยการดูแลและสังเกตผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด สังเกตว่าผู้ป่วยมีการกระตุกของแขน ขา
ใบหน้า หรือตามี nystagmus หรือไม่ ดังนั้นในทางปฏิบัติเมื่อมีผู้ป่วย SE ในโรงพยาบาลชุมชนควร
ส่งตัวเพื่อรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัด ปัญหาที่ส�ำคัญอีกข้อหนึ่งคือโรงพยาบาลชุมชนไม่มี
ยากันชักชนิดฉีดทางหลอดเลือดด�ำ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยไม่ได้รบั การรักษาทีเ่ หมาะสมตัง้ แต่ตน้ ส่งผลให้การ
รักษา SE ในประเทศไทยมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี

การหาสาเหตุ
การหาสาเหตุต้องท�ำควบคู่ไปกับการควบคุมการชัก เช่น การตรวจวัดระดับยากันชัก สาร
พิษ การติดเชือ้ ในสมองหรือความผิดปกติของสารเกลือแร่ตา่ งๆ แต่ทตี่ อ้ งระมัดระวังคือ การส่งผูป้ ว่ ย
ไปตรวจ CT-scan brain ในรายที่ยังมีอาการชักนั้นไม่ควรท�ำเพราะอาจเกิดอันตรายได้ การศึกษาใน
ประเทศโดย ปิยะเดช วลีพทิ กั ษ์เดช และสมศักดิ์ เทียมเก่า พบสาเหตุของ SE พบว่าร้อยละ 20 เกิดจาก
poor compliance ของผูป้ ว่ ยซึง่ สามารถป้องกันได้ กรณีที่ SE เกิดในผูป้ ว่ ยที่ poor compliance นัน้ การ
รักษาในกรณีนี้คือการรีบให้ยากันชักชนิดเดิมที่ผู้ป่วยเคยได้รับทางหลอดเลือดด�ำทันที ส่วนใหญ่ก็
สามารถควบคุมอาการชักได้อย่างรวดเร็ว
กรณีผปู้ ว่ ยดืม่ สุราเป็นประจ�ำ หรือมีภาวะ alcoholic dependent นัน้ การทีจ่ ะวินจิ ฉัยเป็นภาวะ
alcoholic withdrawal หรือ delirium tremens นั้น จ�ำเป็นที่จะต้องตรวจหาสาเหตุจากพยาธิสภาพใน
สมองก่อนเสมอ เพราะผู้ป่วยดังกล่าวมีโอกาสสูงที่จะมี intracranial causes เช่น chronic subdural
hematoma ผู้ป่วย SE ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ lumbar puncture ทุกราย ควรพิจารณาเฉพาะที่ผู้ป่วยมีอาการที่
สงสัย CNS infection เท่านั้น
ควรตรวจเลือดเพือ่ ติดตามว่าผูป้ ว่ ยมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้ หรือไม่ เช่น การตรวจ CK, BUN,
Cr, urine analysis กรณีสงสัย rhabdomyolysis รวมทั้งการติดตามระดับยากันชักก็มีความจ�ำเป็น
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สรุป
SE เป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ทมี่ อี ตั ราการเสียชีวติ สูงถ้าให้การรักษาทีล่ า่ ช้า การรักษา
จ�ำเป็นต้องยึดตามแนวทางการรักษาอย่างเคร่งครัด และต้องเฝ้าติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดก็จะ
สามารถให้การรักษา SE ได้เป็นอย่างดี

กรณีศึกษาที่ 1
ผู้ป่วยชายอายุ 35 ปี ญาติน�ำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการชักแบบ generalized tonicclonic seizures(GTCs) โดยขณะน�ำส่งมีอาการชักมาตลอด และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินก็ยังมีอาการชัก
แบบ GTCs แพทย์รีบให้การรักษาด้วยการฉีดยา valium 10 mg เข้าทางหลอดเลือดด�ำ หลังจากฉีดยา
valium แล้ว 10 นาที ผู้ป่วยก็ยังมีอาการชักแบบเดิมอยู่ แพทย์จึงฉีดยา valium 10 mg เข้าทางหลอด
เลือดด�ำอีกครั้ง แต่อาการชักก็ยังมีตลอดเวลา แพทย์จึงให้ยา phenytoin 750 mg หยดเข้าทางหลอด
เลือดด�ำภายในเวลา 15 นาที หลังจากนั้นอาการชักหยุด แพทย์ให้ยา phenytoin 300 mg หยดเข้าทาง
หลอดเลือดด�ำภายใน 30 นาทีหลังจากฉีดยา phenytoin ครั้งแรกแล้ว 6 ชั่วโมง 24 ชั่วโมงต่อมาผู้ป่วย
ฟื้นรู้สติดี แพทย์จึงได้ส่งตรวจ CT scan brain ไม่พบความผิดปกติ แพทย์ให้รับประทานยา phenytoin
(100 mg) 3 เม็ด ก่อนนอน

กรณีศึกษาที่ 2  
ผู้ป่วยชายอายุ 60 ปี โรคประจ�ำตัว ischemic heart disease with atrial fibrillation ญาติน�ำส่ง
โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการชักแบบ generalized tonic-clonic seizures (GTCs) โดยขณะน�ำส่งมี
อาการชักมาตลอดและเมือ่ มาถึงห้องฉุกเฉินก็ยงั มีอาการชักแบบ GTCs แพทย์รบี ให้การรักษาด้วยการ
ฉีดยา valium 10 mg เข้าทางหลอดเลือดด�ำ หลังจากฉีดยา valium แล้ว 10 นาที ผู้ป่วยก็ยังมีอาการชัก
แบบเดิมอยู่ แพทย์จึงฉีดยา valium 10 mg เข้าทางหลอดเลือดด�ำอีกครั้ง แต่อาการชักก็ยังมีตลอดเวลา
แพทย์จึงให้ยา sodium valproate 1200 mg หยดเข้าทางหลอดเลือดด�ำภายใน 30 นาที หลังจากให้ยา
หมดอาการชักหยุด ผู้ป่วยค่อยตื่นๆ และรู้สึกตัวปกติ หลังจากนั้น 8 ชั่วโมงแพทย์ได้ให้ยา sodium
valproate (200 mg) 2 เม็ดเช้า-เย็น
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ภาวะชักจากไข้ (febrile seizure)
ภาวะชักจากไข้ คือภาวะที่มีอาการชักที่เกิดร่วมกับไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส โดยทั่วไป
พบในเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 5 ปี ที่ไม่เคยมีอาการชักโดยไม่มีไข้น�ำมาก่อน และสาเหตุต้องไม่ได้
เกิดจากการติดเชื้อของระบบประสาทกลาง หรือจากสาเหตุอื่นใดที่ท�ำให้เกิดอาการชักได้ อาการชัก
มักเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงแรกของไข้ แต่อาจตรวจพบไข้หลังจากมีอาการชักได้ อาการชักแบ่งเป็น
2 ชนิด ได้แก่
1. Simple febrile seizure (SFS) หมายถึงอาการชักที่เป็นแบบ generalized seizure
(generalized tonic–clonic หรือ generalized tonic) เกิดขึ้นนานไม่เกิน 15 นาที (ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 นาที)
ไม่มีความผิดปกติของการตรวจทางระบบประสาทหลังอาการชัก และไม่มีอาการชักซ�้ำใน 24 ชั่วโมง
2. Complex febrile seizure (CFS) หมายถึงอาการชักร่วมกับไข้ โดยที่อาการชักนั้นอาจเกิด
เฉพาะที่ หรือเป็นอาการชักที่มีระยะเวลานานกว่า 15 นาที หรือมีความผิดปกติของระบบประสาทมา
ก่อนหรือเกิดขึ้นตามมาภายหลังอาการชัก หรือมีอาการชักที่เกิดซ�้ำใน 24 ชั่วโมง
1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
		 1.1 คลายเสื้อผ้าที่รัดออกจากตัวเด็ก และจับนอนตะแคงให้ศีรษะต�่ำเพื่อไม่ให้ส�ำลัก
		 1.2 ไม่ต้องใช้วัสดุใดๆ งัดปากหรือให้ยาทางปาก
		 1.3 เช็ดตัวโดยใช้ผา้ ขนหนูชบุ น�ำ้ ประปาบิดพอหมาด ถูเบาๆ เพือ่ ให้หลอดเลือดใต้ผวิ หนัง
ขยายตัวเพื่อท�ำให้ไข้ลดลง ควรเช็ดทุกส่วนของร่างกายอย่างต่อเนื่อง เน้นบริเวณข้อพับต่างๆ ใช้เวลา
อย่างน้อย 15-20 นาที ห้ามใช้น�้ำเย็นหรือน�้ำแข็งเช็ดตัว หลังเช็ดตัวจนไข้ลดลงแล้วซับตัวให้แห้ง ใส่
เสื้อผ้าที่บางเบาตามปกติ และไม่ควรใส่เสื้อผ้าเนื้อหนา
		 1.4 ถ้ามีอาการชักนานเกิน 5 นาที ให้ยา diazepam ทางหลอดเลือดด�ำ (0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ต่อครัง้ ) หรือทางทวารหนัก (สามารถใช้ diazepam ทีใ่ ช้ทางหลอดเลือดด�ำแทนได้) (0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ต่อครัง้ ) แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อครัง้ ในกรณีทชี่ กั ซ�้ำสามารถให้ยาซ�้ำได้ใน 5 นาที ให้ซ�้ำได้ไม่เกิน 2 ครัง้
ถ้าชักถี่มากหรือไม่หยุดชักให้พิจารณาการรักษาแบบ status epilepticus (ดูบทที่ 8)
2. สาเหตุที่เด็กมีไข้และอาการชักที่พบบ่อยมีดังต่อไปนี้
		 2.1 ภาวะชักจากไข้โดยมีสาเหตุของไข้เกิดจากการติดเชือ้ ทีส่ ว่ นอืน่ ของร่างกายภายนอก
ระบบประสาท
		 2.2 อาการชักทีเ่ กิดในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ ภายในระบบประสาท เช่น เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
หรือสมองอักเสบ
		 2.3 ความผิดปกติทางเมตาบอลิกโดยมีอาการไข้ร่วมด้วย เช่น ความผิดปกติของสมดุล
เกลือแร่ ระดับน�้ำตาลในเลือดต�่ำ ระดับแคลเซียม หรือแมกนีเซียมในเลือดต�่ำ
		 2.4 เป็นอาการแสดงครั้งแรกของผู้ป่วยโรคลมชักโดยมีไข้เป็นปัจจัยกระตุ้น
บทที่ 9 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลเด็กที่มีไข้และอาการชัก
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 เมื่อหยุดชักควรซักถามประวัติโดยเฉพาะประวัติส�ำคัญดังต่อไปนี้
- อาการชักเฉพาะที่ หรือทั้งตัว ระยะเวลา และจ�ำนวนครั้งที่ชัก
- ประวัติอาการชักในครอบครัว
- พัฒนาการ
- ความผิดปกติของระบบประสาทเฉพาะทีแ่ ละตรวจประเมินร่างกายทัง้ ระบบทัว่ ไป และ
ระบบประสาทเพื่อหาสาเหตุ
3. การตรวจสืบค้นเพื่อหาสาเหตุ
3.1 การตรวจน�้ำไขสันหลังk เพื่อแยกว่าไม่ใช่การติดเชื้อในระบบประสาท แนะน�ำให้
ท�ำในรายที่มีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ ถ้าไม่มีข้อห้าม
		 - อายุน้อยกว่า 12 เดือน
		 - อาการซึม อาเจียน ไม่ดูดนม
		 - มี meningeal irritation sign
		 - มี bulging anterior fontanel
ในกรณีที่ได้รับยาปฏิชีวนะก่อนมีอาการชัก ยาอาจบดบังอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
		 3.2 การตรวจเลือด เพื่อหาความผิดปกติทางเมตาบอลิก เช่น blood sugar, electrolytes,
calcium, magnesium และ phosphorus แนะน�ำให้ตรวจในรายที่มีอาการชักซ�้ำ หรือมีอาการซึม กินไม่
ได้ หรืออาเจียน ในกรณีที่ตรวจวิเคราะห์น�้ำไขสันหลังต้องตรวจ blood sugar เพื่อเปรียบเทียบด้วย
		 3.3 การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมองl แนะน�ำในรายทีม่ ปี ระวัตโิ รคลมชักในครอบครัว และ
มีอาการชักจากไข้แบบ CFS โดยเฉพาะรายที่มีอาการชักเฉพาะที่ ตรวจพบความผิดปกติทางระบบ
ประสาท หรือมีอาการชักจากไข้ซ�้ำตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป
		 3.4 การตรวจทางรังสี ไม่แนะน�ำให้ตรวจเอ็กซเรย์สมองในกรณี SFS ส่วนกรณี CFS ให้
พิจารณาเป็นรายๆไป
4. การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะชักจากไข้
		 4.1 ตรวจและรักษาสาเหตุที่ท�ำให้มีไข้
		 4.2 ไม่แนะน�ำให้ใช้ phenobarbital และ sodium valproate ในการป้องกันอาการชักซ�้ำที่
เกิดจากไข้ แม้ขอ้ มูลทางวิชาการได้แสดงว่ายาทัง้ สองชนิดอาจจะลดอาการชักซ�้ำจากไข้ได้ แต่มผี ลข้าง
เคียงต่อเด็ก (บทที่ 6) และยังไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคลมชักในภายหลัง
		 4.3 ไม่แนะน�ำให้ใช้ intermittent diazepam ในการป้องกันอาการชักซ�้ำที่เกิดจากไข้แบบ
SFS แม้ข้อมูลทางวิชาการได้แสดงว่า สามารถลดอาการชักซ�้ำจากไข้ได้ แต่มีผลข้างเคียงต่อเด็ก
		 4.4 ควรให้ยาลดไข้ร่วมกับเช็ดตัวเมื่อมีไข้สูง
		 4.5 อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าภาวะชักจากไข้ มักไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบ
ประสาทและต้องแนะน�ำผู้ปกครองให้มีทักษะในการดูแลเบื้องต้นที่ถูกต้องถ้ามีไข้ครั้งต่อไป พร้อม
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กับน�ำเด็กไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของไข้
		 4.6 ให้ค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นกรณีทเี่ ด็กก�ำลังมีอาการชัก และถ้ามีอาการ
ชักนานเกิน 5 นาทีให้น�ำส่งโรงพยาบาล
		 4.7 หากอธิบายให้ผปู้ กครองทราบข้อมูลตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว แต่ผปู้ กครองยังคงวิตก
กังวล ไม่มั่นใจในการดูแลเมื่อมีไข้ หรือบ้านอยู่ไกลจากสถานพยาบาลอาจจะให้ยาป้องกันอาการชัก
เป็นครั้งคราวในช่วงมีไข้ ได้แก่ diazepam ชนิดรับประทานขนาด 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง ให้ทุก
8 ชัว่ โมง ใน 24 – 48 ชัว่ โมงแรกของไข้เท่านัน้ ทัง้ นีต้ อ้ งดูแลเรือ่ งการลดไข้รว่ มด้วย และพึงระวังอาการ
ที่ไม่พึงประสงค์ หรืออาการข้างเคียงจากการใช้ยานี้ เช่น อาการเดินเซ ง่วงหรือซึมหลับ และหยุด
หายใจ ซึ่งอาจจะบดบังอาการแสดงของความผิดปกติของระบบประสาทได้
5. ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของการชักซ�้ำจากไข้
ภาวะชักจากไข้เกิดซ�ำ้ ได้โดยทั่วไปประมาณร้อยละ 20-30 ของเด็กที่ชักจากไข้ครั้งแรก และ
ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้นที่จะเกิดอาการชักซ�้ำเกิน 3 ครั้ง จากข้อมูลวิชาการพบว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยง
หลายข้อ โอกาสที่จะเกิดอาการชักซ�้ำจะสูงมากขึ้น เช่น ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 3 ข้อ โอกาสชักซ�้ำ
ภายใน 2 ปีจะมีมากกว่าร้อยละ 60
- ชักครั้งแรกก่อนอายุ 12 เดือน
- มีประวัติชักจากไข้ในพ่อแม่ พี่น้อง
- ชักภายในชั่วโมงแรกของไข้
- ชักโดยที่มีไข้ไม่สูงมาก คือ มีอุณหภูมิกายประมาณ 38 - 38.5 องศาเซลเซียส
ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคลมชัก
เด็กปกติที่ชักจากไข้มีโอกาสเกิดเป็นโรคลมชักภายหลังประมาณร้อยละ 1-2 จากการศึกษา
พบว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อ โอกาสที่จะเป็นโรคลมชักจะสูงมากขึ้น เช่น ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า
2 ข้อ โอกาสเป็นโรคลมชักจะมีมากกว่าร้อยละ 20
- มีประวัติครอบครัวเป็นโรคลมชัก
- มีอาการชักชนิด complex febrile seizure
- มีพัฒนาการช้า หรือภาวะสมองพิการ
- ชักภายในชั่วโมงแรกของไข้
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บทที่ 10 แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารวินจิ ฉัยและรักษาอาการ
ชักในผู้ป่วยทารกแรกเกิด
แผนภูมิที่ 10.1 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาอาการชักในผู้ป่วยทารกแรกเกิด
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 อาการชักในผู้ป่วยทารกแรกเกิด (neonatal seizure)
neonatal seizure มักมีสาเหตุ (acute symptomatic seizure ) มากกว่าจะเป็นจากโรคลมชัก
ลักษณะการชัก (seizure semiology) ที่พบได้แบ่งเป็น
1. Subtle การชักที่มีรูปแบบไม่ชัดเจนอาจพบอาการต่างๆ ดังนี้
		 - Ocular เช่น nystagmus, blinking, wandering eye
		 - Oral–facial–lingual movements เช่น chewing, sucking
		 - Limb movements เช่น cycling movement
		 - Vasomotor เช่น pallor, cyanosis, erythrosis
		 - Autonomic phenomena เช่น desaturation, apnea, high blood pressure, salivation
2. Tonic การชักแบบเกร็งของกล้ามเนือ้ (sustained contraction) ทัง้ แบบเฉพาะที่ หรือทัง้ ตัว
3. Myoclonic การชักแบบกระตุก (quick jerk) ทั้งแบบเฉพาะที่ หรือทั้งตัว
4. Clonic การชักแบบกระตุกเป็นจังหวะ
k พิจารณาให้ยากันชักเมื่อ
- ชักนานเกิน 5 นาที
- มีอาการทางระบบประสาทอื่น ๆ
- การชักรบกวน vital function
l พิจารณาตรวจเพิ่มเติม
- เจาะน�้ำไขสันหลัง ถ้าสงสัยการติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) หรือการติดเชื้อในสมอง
(meningitis)
- Neuroimaging, neurometabolic หรือการตรวจจ�ำเพาะอื่นๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ตามอาการ
m พิจารณาตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
- Amplitude integrated EEG (aEEG) หรือ continuons EEG monitoring (cEEG) ถ้า
สามารถท�ำได้
- Neonatal EEG ถ้าสามารถท�ำได้
ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ชักโดยไม่พบสาเหตุส่วนมากสามารถหยุดยากันชักได้ในระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยไม่เป็นโรคลมชักต่อไปในอนาคต จึงควรประเมินซ�้ำเป็นระยะเพื่อพิจารณาลองหยุดยา
ก่อนจะวินิจฉัยโรคลมชัก
ลักษณะความผิดปกติของคลืน่ ไฟฟ้าสมอง (EEG) อาการชักทีเ่ ห็นนัน้ อาจไม่สมั พันธ์กบั คลืน่
สมองเสมอไป โดยแบ่งเป็น
1. Electroclinical seizure อาการชักที่มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง (ictal change)
2. Electrographic seizure การชักที่มี ictal change แต่ไม่มีอาการแสดง
3. Electro-clinical dissociation อาการชักที่ไม่สัมพันธ์กับคลื่นสมอง (non-epileptic)
บทที่ 10 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาอาการชักในผู้ป่วยทารกแรกเกิด
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Electro-clinical dissociation เกิดได้บอ่ ยโดยเฉพาะกลุม่ subtle seizure จึงควรตรวจคลืน่ ไฟฟ้า
สมองเสมอเพื่อลดการให้ยาโดยไม่จ�ำเป็น ในทางกลับกัน electrographic seizure มักพบในกลุ่มที่ซึม
หรือได้รับยากันชักจึงควรพิจารณาตรวจประเมินคลื่นสมองต่อเนื่อง โดยเครื่อง cerebral function
monitoring (CFM), amplitude-integrated EEG (aEEG) หรือ continuous EEG (cEEG) เพื่อปรับยา
ควบคุม electrographic seizure ด้วย
n หลังควบคุมการชักได้ควรให้ยาชนิดเดิมที่ได้ใช้ไปต่อทางหลอดเลือดด�ำก่อนโดยมีขนาดยาดังนี้
phenobarbital ขนาด 3-5 mg/kg/d phenytoin ขนาด 3-8 mg/kg/d และ levetiracetam ขนาด 20-60 mg/
kg/d ส่วน midazolam infusion ให้ในขนาดเท่าที่ปรับจนควบคุมการชักได้ เมื่ออาการคงที่และความ
เสีย่ งการชักซ�ำ้ ต�ำ่ จึงค่อยหยุดยา ในรายทีป่ ระเมินว่าควรให้ยากันชักต่อเนือ่ งระยะยาว ให้ปรับเป็นชนิด
รับประทานโดยนิยมใช้ phenobarbital monotherapy มากกว่า phenytoin เนือ่ งจากมีรายงานปัญหาการ
ดูดซึมยาท�ำให้ระดับยาไม่แน่นอน

94

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ

บรรณานุกรม
1. สถาบันประสาทวิทยา. แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารวินจิ ฉัยและรักษาอาการชักในผูป้ ว่ ยทารกแรกเกิด.
ใน: แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคลมชักส�ำหรับแพทย์. กรุงเทพฯ; 2559. หน้า 74-78.
2. Abdel-Hamid H, Alvin J, Painter M. Neonatal Seizures. Current Management in Child Neurology, Third Edition 2005 Bernard L. Maria, Chapter 77 p 497-502.
3. Abend NS, Gutierrez-Colina AM, Monk HM, et al. Levetiracetam for treatment of neonatal
seizures. J Child Neurol 2011;26:465–70.
4. Chan D, Tan E, Cleary M. Neonatal Seizures: When to Consider and How to Investigate for an
Inborn Error of Metabolism. Proceedings of Singapore Healthcare Volume 19, Number 2 ;
2010.
5. Hellstrom-Westas L, Boylan GB, Agren J. Systematic review of neonatal seizure management
strategies provides guidance on anti-epileptic treatment. Acta Paediatrica 2015;104:123–9.
6. Okumura A. The Diagnosis and Treatment of Neonatal Seizures. Chang Gung Med J
2012;35:365-72.
7. Plouin P, Kaminska A. Neonatal Seizures. Handbook of Clinical Neurology, Vol. 111 (3rd
series) Pediatric Neurology Part I. Chapter 51 p467-476.
8. Ramantani G, Ikonomidou C, Walter B et al., Levetiracetam: Safety and efficacy in neonatal
seizures, European Journal of Paediatric Neurology 2011; 15:1-7.
9. Silverstein F, Jensen F. Neonatal Seizures. Ann Neurol 2007;62:112–20.
10. van Rooij LGM, Hellström-Westas L, de Vries LS. Treatment of neonatal seizures. Semin
Fetal Neonatal Med 2013;18:209-15.
11. Volpe JJ. Neurology of the newborn. 5th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier;2008.
12. World Health Organization. Guideline on Neonatal Seizure. Geneva (Switzerland): World
Health Organization Press; 2011.

บทที่ 10 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาอาการชักในผู้ป่วยทารกแรกเกิด

95

บทที่ 11 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยสตรีที่เป็น
โรคลมชัก

โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย พบได้ในทุกเชื้อชาติ พบทุกกลุ่มอายุทั้ง
เพศชายและเพศหญิง จากการศึกษาพบว่าโรคลมชักมีผลกระทบต่อเพศหญิงหลายประการ ทัง้ ทีเ่ ป็น
ผลกระทบของโรคลมชักโดยตรงต่อฮอร์โมน ซึ่งมีผลต่อภาวะการมีบุตร ผลต่อการคุมก�ำเนิด ทั้งโดย
วิธรี บั ประทานยาคุมก�ำเนิดและฉีดยาคุมก�ำเนิด ผลต่อรอบประจ�ำเดือน รวมถึงต่อทารกในครรภ์เป็นต้น
นอกจากนี้ผลของฮอร์โมนเพศหญิงและการตั้งครรภ์ยังมีผลต่อโรคลมชักเช่นกัน นอกจากนี้ยากันชัก
ยังมีผลของต่อฮอร์โมน และทารกในครรภ์

ผลของโรคลมชักต่อฮอร์โมนเพศ
ผู้ป่วยหญิงโรคลมชักที่แต่งงานแล้วพบว่า โอกาสการตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ 20-30 เมื่อเทียบ
กับประชากรทั่วไป จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยหญิงชักชนิด temporal lobe epilepsy ร้อยละ 35 มีการ
ตกไข่ทผี่ ดิ ปกติรอ้ ยละ 60 มีความผิดปกติของรอบประจ�ำเดือน เช่น การไม่มปี ระจ�ำเดือน ประจ�ำเดือน
มากะปริดกะปรอย รอบประจ�ำเดือนมานานมากกว่า 32 วันหรือสั้นกว่า 26 วัน ร้อยละ 4 มีภาวะหมด
ประจ�ำเดือนก่อนก�ำหนด และร้อยละ 2 พบว่าฮอร์โมน prolactin ในเลือดสูงกว่าปกติ

ผลของยากันชักต่อฮอร์โมน
ยากันชักมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ มีผลกระทบต่อการมีบุตร การมีเพศสัมพันธ์ การท�ำงาน
ของต่อมthyroid และกระดูก
ยา phenytoin, phenobarbital และ carbamazepine มีผลกระตุ้นตับให้สร้าง sex hormone
binding globulin (SHBG) เพิ่มขึ้น ท�ำให้ระดับของ estradiol รูปอิสระที่จะออกฤทธิ์ลดลง ท�ำให้
ประจ�ำเดือนมาไม่สม�่ำเสมอ และมีบุตรยาก
ยา sodium valproate พบว่าท�ำให้เกิดกลุ่มอาการถุงน�้ำในรังไข่ได้ร้อยละ 45 ท�ำให้ผู้ป่วยไม่มี
การตกไข่ มีระดับของ androgen สูงกว่าปกติ ขนดก และรอบประจ�ำเดือนผิดปกติ พบได้บอ่ ยในผูห้ ญิง
ทีอ่ ว้ น เนือ่ งจาก sodium valproate ท�ำให้นำ�้ หนักเพิม่ มากขึน้ และก่อให้เกิดภาวะดือ้ อินซูลนิ หรือระดับ
อินซูลินสูงขึ้น นอกจากนี้ sodium valproate ยังก่อให้เกิดภาวะขาดประจ�ำเดือนในช่วงแรกของการได้
รับยา ส�ำหรับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนยาเป็นชนิดอื่น พบว่าความผิดปกต่างๆ ก็จะดีขึ้น
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ผลของฮอร์โมนเพศหญิงต่อโรคลมชัก
ฮอร์โมนเพศหญิงมีผลต่อการชัก เช่น การชักที่เป็นมากขึ้นโดยสัมพันธ์กับรอบประจ�ำเดือน
ซึ่งแบ่งได้ 3 รูปแบบได้แก่ ช่วงก่อนที่จะมีประจ�ำเดือน 1-2 วัน ช่วงตกไข่ และช่วงครึ่งหลังของรอบ
ประจ�ำเดือน ช่วงวันแรกที่มีประจ�ำเดือนจะพบว่ามีความถี่ในการชักเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบ
กับช่วงอื่นของรอบประจ�ำเดือนที่เหลือ
ในแต่ละรอบประจ�ำเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิง estrogen และ progesterone โดยฮอร์โมน estrogen มีคุณสมบัติที่สามารถชักน�ำให้เกิดการชัก โดยท�ำให้เซลล์ประสาทถูก
กระตุน้ ได้งา่ ยขึน้ ผูป้ ว่ ยหญิงโรคลมชักเมือ่ ได้รบั การฉีดฮอร์โมน estrogen จะก่อให้เกิดการชักได้ ส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงของ progesterone จะมีคุณสมบัติในการป้องกันการชักได้ ซึ่งใน
ผู้ป่วยหญิงโรคลมชักเมื่อได้รับการฉีด progesterone พบว่าสามารถระงับการชักได้
รอบประจ�ำเดือนปกติจะมีระดับของฮอร์โมน estrogen เพิ่มขึ้นในช่วงก่อนและตกไข่ และมี
ระดับของ progesterone ลดลงในช่วงก่อนจะมีประจ�ำเดือน ซึ่งช่วงดังกล่าวอาจส่งผลให้การชักเพิ่ม
ขึ้น ในผู้หญิงที่ไม่มีการตกไข่พบว่าระดับของ estrogen สูงตลอดในช่วงครึ่งหลังของรอบเดือน
เนือ่ งจากไม่มกี ารหลัง่ ของฮอร์โมน progesterone หรือมีในระดับต�ำ่ มากๆ ส่งผลให้ความถีข่ องการชัก
เพิ่มมากขึ้นตลอดครึ่งหลังของรอบประจ�ำเดือน
ดังนั้นในผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการชักที่เป็นมากขึ้นโดยสัมพันธ์กับรอบประจ�ำเดือน ควรจะ
บันทึกความถีข่ องการชักในแต่ละวันอย่างละเอียด และหาความสัมพันธ์กบั รอบประจ�ำเดือน ร่วมกับ
พิจารณาว่ารอบประจ�ำเดือนผิดปกติหรือไม่
ระยะที่เริ่มมีประจ�ำเดือนครั้งแรก พบว่ามีการชักหลายชนิดที่ดีขึ้น แต่บางชนิดกลับมีอาการ
ชักมากขึน้ สาเหตุทที่ �ำให้เกิดอาการชักมากขึน้ ในการชักบางชนิด เนือ่ งจากในระยะทีเ่ ริม่ มีประจ�ำเดือน
ครั้งแรกจะมีการหลั่งของฮอร์โมน estrogen เพียงอย่างเดียว ซึ่ง estrogen มีคุณสมบัติกระตุ้นให้เกิด
การชักดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ระยะวัยหมดประจ�ำเดือน ช่วงนี้พบว่าผู้ป่วยบางรายจะมีอาการชักมากขึ้น บางรายน้อยลง
อาจเนื่องมาจากในช่วงแรกของการเริ่มหมดประจ�ำเดือนนั้น ระดับของ progesterone ลดลงก่อนที่
ระดับของ estrogen จะลดลง ท�ำให้อัตราส่วนของ estrogen ต่อ progesterone มีค่าสูงขึ้น ส่งผลท�ำให้
การชักเพิม่ ขึน้ ต่อมาในช่วงหลังระดับของ estrogen ลดต�ำ่ ลงจนตรวจไม่พบ จึงท�ำให้การชักดีขนึ้ จาก
การสอบถามผูป้ ว่ ยหญิงโรคลมชักพบว่าร้อยละ 47 มีการชักลดลง ร้อยละ 29 มีการชักไม่เปลีย่ นแปลง
และร้อยละ 24 มีการชักเพิ่มขึ้น
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ความต้องการทางเพศ
โรคลมชักและยารักษาโรคลมชักบางชนิดมีผลท�ำให้ความต้องการทางเพศลดลงทั้งในเพศ
หญิงและในเพศชาย ในเพศชายโรคลมชักพบว่าฮอร์โมน testosterone มีระดับลดลงเมื่อเทียบกับ
ประชากรทั่วไป ในผู้ป่วย temporal lobe epilepsy พบว่าสัดส่วนของ testosterone/LH ลดลงในขณะ
ที่สัดส่วนนี้เป็นปกติในกลุ่ม idiopathic generalized epilepsy ความส�ำคัญของสัดส่วนนี้จะบ่งบอกถึง
การท�ำงานของลูกอัณฑะของผู้ป่วยที่ตอบสนองเมื่อระดับ testosterone ลดลง ยา carbamazepine มี
ผลเพิม่ การสร้าง testosterone binding globulin ท�ำให้ free testosterone ลดลง และยังกระตุน้ การสร้าง
เอนไซม์ aromatase จึงมีผลกระตุ้นการเปลี่ยน testosterone ไปเป็น estradiol ในขณะที่ sodium
valproate จะให้ผลต่างออกไปคือ total testosterone และ สัดส่วนของ testosterone/LH อยู่ในระดับ
ปกติ แต่ free testosterone ลดลง การศึกษาเกี่ยวกับผลต่อการสร้างเชื้ออสุจิของยากันชักพบว่า
oxcarbazepine มีผลน้อยทีส่ ดุ ทีท่ �ำให้คณ
ุ ภาพของอสุจทิ สี่ ร้างแย่ลงเมือ่ เทียบกับ carbamazepine และ
sodium valproate ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลว่าการใช้ยารักษาโรคลมชักอาจเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก
ในผู้ป่วยโรคลมชัก ยา lamotrigine มีผลน้อยมากทั้งต่อฮอร์โมนเพศชายและความต้องการทางเพศ
ส่วนความต้องการทางเพศในผู้ป่วยโรคลมชักเพศหญิงลดลงเนื่องจากภาวะไข่ไม่ตก ท�ำให้
การสร้างฮอร์โมนเพศลดลง ส่วนยารักษาโรคลมชักที่ได้มีการศึกษามาพบว่า phenytoin มีผลลด
ความต้องการทางเพศ โดยลดระดับของ estradiol และ dehydroepiandrosterone sulfate ยา sodium
valproate มีผลน้อยมากต่อระดับฮอร์โมนเพศและความต้องการทางเพศ ส่วน lamotrigine สามารถ
เพิ่ม sexual function ได้

การคุมก�ำเนิดกับยากันชัก
ผูห้ ญิงโรคลมชักทีอ่ ยูใ่ นวัยเจริญพันธุค์ วรได้รบั การปรึกษาเรือ่ งการคุมก�ำเนิดและการตัง้ ครรภ์
เนื่องจากมันจะส่งผลซึ่งกันและกัน การศึกษาในประเทศอังกฤษพบว่ามีการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดถึง
ร้อยละ 17.7 เทียบกับร้อยละ 25 ในประชากรทั่วไป การคุมก�ำเนิดด้วยการรับประทาน combined pill
ซึ่งมีส่วนประกอบของ ethinyl estradiol (EE) จะมีโอกาสเกิด drug interaction กับยากันชักบางชนิด
มีรายงานการเกิด drug interaction ระหว่างยากันชักกับยาเม็ดคุมก�ำเนิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 ที่ท�ำให้
ประสิทธิภาพในการคุมก�ำเนิดลดลง แล้วท�ำให้เกิดการตั้งครรภ์ การรับประทานยาเม็ดคุมก�ำเนิดจะ
ดูดซึมผ่านทางล�ำไส้ได้ดี เข้าสู่ portal circulation และไปถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับซึ่งเรียกกระบวนนี้ว่า
first pass metabolism ที่ตับจะมีเอ็นไซม์ที่ส�ำคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยาคือ cytochrome P450
(CYP450) โดยเฉพาะ CYP3A4 ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลง EE
มียากันชักหลายชนิดเช่น phenytoin, phenobarbital , ethosuxamide, carbamazepine มีผลไป
เร่ง CYP3A4 ในการเปลีย่ นแปลง EE ท�ำให้ระดับของ EE ลดลงจนมีผลท�ำให้การคุมก�ำเนิดด้วยยาเม็ด
คุมก�ำเนิดล้มเหลว จะจัดกลุ่มยากันชักดังกล่าวว่าเป็น enzyme inducing AEDs นอกจากนี้ยังไป
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มีผลกระตุน้ ทีต่ บั ให้สร้าง SHBG เพิม่ ขึน้ ท�ำให้ระดับของ EE รูปอิสระทีจ่ ะออกฤทธิใ์ นการคุมก�ำเนิด
ลดลง ส�ำหรับ topiramate ขนาดมากกว่า 200 mgต่อวัน, felbamate และ oxcarbamazepine มีผลในการ
เป็น enzyme inducer น้อยกว่า ส่วน sodium valproate, gabapentin, lamotrigine และ tiagabine ไม่มี
ผลต่อยาเม็ดคุมก�ำเนิด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า enzyme inducing AEDs ไปลดประสิทธิภาพของ
progesterone ใน combined pill ด้วย
ในผูห้ ญิงทีต่ อ้ งการคุมก�ำเนิดจึงควรหลีกเลีย่ งการรับประทานยากันชักชนิด enzyme inducing
AEDs ที่ได้กล่าวมาแล้วและควรรับประทานยาในกลุ่มที่ไม่มีผลต่อการกระตุ้น CYP3A4 ซึ่งจัดเป็น
ยา กลุ่ม non-enzyme inducing AEDs เช่น sodium valproate หรือยากลุ่มใหม่ได้แก่ lamotrigine,
gabapentin, topiramate, tiagabine, levetiracetam, benzodiazepines, zonisamide มีรายงานว่าการใช้
sodium valproate ร่วมกับ combined pill ไม่ เ กิ ด drug interaction และการคุ ม ก�ำเนิ ด ด้ ว ย
progesterone-only pill, medroxy progesterone injections หรือ levonorgestrel implants หรือ
etonogestrel implant ร่วมกับการรับประทานยา sodium valproate, vigabatrin, lamotrigine,
gabapentin, tiagabine, levetiracetam, zonisamide ไม่มีผลของการเกิด drug interaction ดังนั้น
จึงสามารถใช้ขนาดของฮอร์โมนคุมก�ำเนิดได้เท่ากับคนทั่วไป
ผูห้ ญิงโรคลมชักทีไ่ ด้รบั ยา enzyme inducing AEDs และคุมก�ำเนิดด้วยการกิน combined pill
ควรเลือกชนิด combined pill ที่มีฮอร์โมน EE สูงกว่า 50 ug ต่อเม็ดหรือในกรณีที่เกิด breakthrough
bleeding ระหว่างที่รับประทานยาคุมก�ำเนิดแสดงว่าระดับฮอร์โมนมีปริมาณลดลง จึงอาจจ�ำเป็นต้อง
ใช้ combined pill ที่มีฮอร์โมน EE ในขนาดสูงถึง 75- 100 ug ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงของ EE
เพิ่มมากขึ้น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน คัดหน้าอก บวม เป็นต้น และอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการคุม
ก�ำเนิดก็ยังต�่ำกว่าการหลีกเลี่ยงกินยา enzyme inducing AEDs ร่วมกับ combined pill ดังนั้นจึงควร
แนะน�ำให้มีการคุมก�ำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ฝ่ายชายใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น
ดังนั้นในผู้ป่วยหญิงโรคลมชักที่ต้องการคุมก�ำเนิดด้วยการรับประทานยาเม็ดคุมก�ำเนิด และ
เพือ่ เป็นการป้องกันความล้มเหลวในการคุมก�ำเนิด ควรต้องใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดทีม่ ปี ริมาณฮอร์โมนสูง
กว่าปกติ หรือใช้ยากันชักที่ไม่มีผลต่อการคุมก�ำเนิดดังกล่าว
ในผูห้ ญิงโรคลมชักทีร่ บั ประทานยากลุม่ enzyme inducing AEDs การคุมก�ำเนิดด้วยวิธฉี ดี ยา
คุมก�ำเนิดมีรายงานว่ามีประสิทธิภาพดี โดยแนะน�ำให้มาฉีดยาคุมก�ำเนิดทุก 10 สัปดาห์ ซึง่ จะมีความถี่
กว่าผู้หญิงทั่วไปที่มาฉีดยาทุก 12 สัปดาห์
การใช้ห่วงอนามัยเป็นวิธีการคุมก�ำเนิดที่ออกฤทธิ์เป็น local effect ที่มดลูก จึงไม่ถูกกระทบ
ด้วย first pass metabolism จากยา enzyme inducing AEDs ดังนั้นผู้หญิงโรคลมชักจึงสามารถคุม
ก�ำเนิดด้วยวิธี Medicated IUDs (Active IUDs) ได้
Synthetic progestogens ทั้งที่เป็นยารับประทาน ยาฉีดและยาฝังมีปฏิกิริยาต่อยารักษา
โรคลมชักน้อยมาก มีการศึกษาเดียวที่พบว่าการให้ subdermal levonorgestrel มีความเสี่ยงต่อการ
บทที่ 11 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยสตรีที่เป็นโรคลมชัก
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ตัง้ ครรภ์เมือ่ ได้รับยา phenytoin ร่วมด้วย อย่างไรก็ตามการฝังฮอร์โมนหรือการรับประทาน progestogen-only เป็นข้อห้ามในผู้หญิงโรคลมชักที่กินยา enzyme inducing AEDs
ดังนั้นการคุมก�ำเนิดในหญิงโรคลมชัก สามารถเลือกใช้การคุมก�ำเนิดที่ไม่มีฮอร์โมนหรือมี
เฉพาะฮอร์โมน progesterone ขนาดสูง เช่น ยาฉีดคุมก�ำเนิดหรือห่วงอนามัย ดังตารางที่ 11.1 หรือ
เลือกควบคุม อาการชักด้วยยา non-enzyme inducing AEDs ดังตารางที่ 11.2 และสรุปการดูแลผูห้ ญิง
โรคลมชักดังตารางที่ 11.3
ตารางที่ 11.1 ผลของยารักษาโรคลมชักต่อวิธีการคุมก�ำเนิดแบบต่างๆ
วิธีการคุมก�ำเนิดทีไ่ ม่ถูกรบกวนด้วยยารักษาโรคลมชักที่มีฤทธิ์เป็น enzyme inducing AEDs
Medroxyprogesterone depot injection (Depo-Provera)
Copper intrauterine devices
Hormone-releasing intrauterine system (levonorgestrel-releasing intrauterine system)
Barrier methods
วิธีการคุมก�ำเนิดทีถ่ ูกรบกวนด้วยยารักษาโรคลมชักที่มีฤทธิ์เป็น enzyme inducing AEDs
Combined contraceptive pill/patch
Progestogen-only oral contraceptive
Progestogen implant
ตารางที่ 11.2 ผลของยารักษาโรคลมชักต่อยาคุมก�ำเนิด
ยารักษาโรคลมชักทีม่ ผี ลลดประสิทธิภาพของยา
คุมก�ำเนิด
Phenytoin
Phenobarbital (phenobarbitone)
Primidone
Carbamazepine
Oxcarbazepine
Topiramate (little effect below 200 mg/day)
*Lamotrigine

ยารักษาโรคลมชักที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของยาคุมก�ำเนิด
Valproate
Gabapentin
Levetiracetam
Vigabatrin
Pregabalin
Benzodiazepines
Zonisamide
Ethosuximide
Acetazolamide
* Lamotrigine is not considered a traditional enzyme-inducing AED but it may induce the metabolism of progesterone and therefore is included in this table.
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ตารางที่ 11.3 ค�ำแนะน�ำวิธีการคุมก�ำเนิดแบบต่างๆ ในผู้หญิงโรคลมชัก
• ในผูห้ ญิงโรคลมชักสามารถใช้วธิ กี ารคุมก�ำเนิดแบบทีไ่ ม่มฮี อร์โมนเป็นส่วนประกอบได้รวมทัง้
การใส่ห่วงอนามัยชนิด Mirena coil
• ในผู้หญิงโรคลมชักที่รักษาด้วยการรับประทานยากันชักที่มีคุณสมบัติเป็นแบบ nonenzymeinducing AEDs เช่น valproate sodium, benzodiazepines, vigabatrin, gabapentin, tiagabine,
levetiracetam, pregabalin สามารถใช้การคุมก�ำเนิดได้ทุกแบบตามความเหมาะสม
• ยากันชักที่มีคุณสมบัติเป็นแบบ enzyme-inducing AEDs เช่น phenytoin, barbiturates, carbamazepine, oxcarbazepine, topiramate [>200 mg/day], lamotrigine จะมีผลกระทบต่อวิธีการ
คุมก�ำเนิดแบบที่มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นควรตระหนักและให้ค�ำแนะน�ำถึงความ
เสี่ยง และประโยชน์แก่ผู้หญิงโรคลมชักที่รับประทานยากลุ่มดังกล่าวซึ่งคุมก�ำเนิดด้วยวิธีนี้
• ผู้หญิงโรคลมชักที่รับประทานยากลุ่ม enzyme-inducing AEDs และรับประทานยาคุมก�ำเนิด
ชนิดฮอร์โมนรวม ควรเริ่มใช้ ethinyl estradiol ในขนาด 50 ug ต่อวัน ถ้ามีเลือดออกกะปริบกะ
ปรอย สามารถเพิ่มขนาด ethinyl estradiol ให้อยู่ระหว่าง 75 หรือ 100 ug ต่อวันได้
• ประสิทธิภาพในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ของการรับประทานยาคุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ใน
ผู้หญิงโรคลมชักที่รับประทานยากลุ่ม enzyme-inducing AEDs แม้จะใช้ในขนาดสูงก็ตาม ก็
อาจจะมีประสิทธิภาพไม่สูงเท่าปกติ
• ผู้หญิงโรคลมชักที่รับประทานยากลุ่ม enzyme-inducing AEDs การรับประทานยาคุมก�ำเนิด
แบบที่มีเฉพาะ progesterone จะมีประสิทธิภาพต�่ำ ส่วนการฉีดยาคุมก�ำเนิด medroxyprogesterone ยังได้ผลดี
• ไม่มีข้อห้ามใช้ในการใส่ห่วงอนามัยชนิด Mirena coil เพื่อคุมก�ำเนิด
• ไม่ควรใช้การคุมก�ำเนิดแบบฝังฮอร์โมน levonorgestrel ใต้ผิวหนัง
• ผู้หญิงโรคลมชักที่รับประทานยากลุ่ม enzyme-inducing AEDs ในกรณีที่ไม่ได้มีการคุมก�ำเนิด
มาก่อน การรับประทานยาคุมก�ำเนิดแบบฉุกเฉินต้องใช้ในขนาดสูงกว่าปกติ
• การรับประทานยาคุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม จะท�ำให้ระดับยา lamotrigine ในเลือดต�่ำลง

โรคลมชักและการตั้งครรภ์
แพทย์ผใู้ ห้การรักษาผูป้ ว่ ยหญิงทีเ่ ป็นโรคลมชักและอยูใ่ นวัยเจริญพันธุ์ มีโอกาสทีจ่ ะพบปัญหา
การใช้ยากันชักเมื่อผู้ป่วยตั้งครรภ์ไม่มากก็น้อย ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสในการตั้งครรภ์ต�่ ำกว่าคน
ทั่วไปก็ตาม ปัญหาที่ส�ำคัญและสร้างความล�ำบากใจให้กับแพทย์และผู้ป่วย คือ ต้องพิจารณาให้ดี
ระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ยากันชัก เพื่อควบคุมการชักและข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นใน
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ผู้ป่วยและทารกในครรภ์ เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาโดยไม่ใช้ยากันชัก ผลแทรกซ้อนของการตั้ง
ครรภ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคลมชักที่ตั้งครรภ์ได้แก่ ตกเลือดก่อนคลอด ครรภ์เป็นพิษ แท้ง การ
เจริญเติบโตช้าในครรภ์ น�้ำหนักแรกเกิดต�่ำ คลอดก่อนก�ำหนด ทารกเสียชีวิตแรกคลอด คลอดท่าก้น
ช่วยคลอดด้วย forcep หรือผ่าตัดคลอดมากกว่าคนทั่วไป การชักที่บ่อยขึ้นและภาวะลมชักต่อเนื่อง
(status epilepticus) ดังนั้นค�ำถามที่จะต้องตอบให้ได้ คือ
1. การชักมีผลต่อทารกในครรภ์หรือไม่ อย่างไร
2. การตั้งครรภ์มีผลต่อโรคลมชักหรือไม่ อย่างไร
3. ยากันชักมีผลต่อทารกในครรภ์หรือไม่ อย่างไร
เมื่อเราสามารถตอบค�ำถามทั้ง 3 ข้อข้างต้นได้ก็จะน�ำมาสู่วิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างตั้ง
ครรภ์และก่อนคลอดได้อย่างถูกต้อง

ผลของการชักต่อทารกในครรภ์
การชักที่มีผลต่อทารกในครรภ์ได้แก่ ภาวะลมชักต่อเนื่อง (status epilepticus) หรือการชัก
ชนิด generalized seizures ที่รุนแรงและนาน โดยพบว่าในระหว่างที่มารดามีการชักทารกจะมีอัตรา
การเต้นของหัวใจลดลงหรือเสียชีวติ ได้ ทารกอาจเกิดภาวะ lactic acidosis เนือ่ งจากการชัก ทีย่ าวนาน
และมีผลให้การแลกเปลีย่ นเลือดระหว่างมารดาและทารก (feto-maternal exchange) ไม่เพียงพอ หรือ
เกิดจากที่มารดามีภาวะ lactic acidosis นอกจากนี้ยังพบว่าการชักมีผลท�ำให้การไหลเวียนเลือดของ
ทารกลดลงและมีผลต่อการพัฒนาการของทารก ซึง่ พบในมารดาทีม่ กี ารชักแบบ generalized seizures
ที่ควบคุมการชักไม่ได้ (ยกเว้นการชักชนิด absence seizures) ส�ำหรับผลของการชักทางอ้อมต่อทารก
คือ การทีม่ ารดามีการชักบ่อยครัง้ ท�ำให้สขุ ภาพทัว่ ไปของมารดาไม่ดี ซึง่ มีผลต่อทารกได้ นอกจากนีถ้ า้
มารดาชักแล้วล้มก็มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
หญิงโรคลมชักที่ตั้งครรภ์ที่ได้รับยารักษาโรคลมชักมีความเสี่ยงต่อการเกิดความพิการของ
ทารกในครรภ์ 2-3 เท่าเมือ่ เทียบกับคนทัว่ ไป มารดาทีไ่ ม่รบั ประทานยารักษาโรคลมชักมีความเสีย่ งต่อ
การเกิด teratogenicity ต�่ำ แต่มารดาที่เป็นโรคลมชักก็ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิด teratogenicity เพิ่ม
ขึ้นแต่อย่างใด ปัจจัยที่จะมีผลได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม ยารักษาโรคลมชัก หรือผลทางอ้อมจากการ
รบกวนการดูดซึมหรือการเปลี่ยนแปลงกรดโฟลิค (folic acid) ดังนั้นผู้หญิงโรคลมชักควรคุมก�ำเนิด
ไว้กอ่ นจนกว่าจะสามารถควบคุมอาการชักได้ แต่ถา้ มีการตัง้ ครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์ให้เร็วทีส่ ดุ
เพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
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ผลของการตั้งครรภ์ต่อโรคลมชัก
โดยทัว่ ไปในผูป้ ว่ ยหญิงทีเ่ ป็นโรคลมชักและตัง้ ครรภ์พบว่า การชักอาจมีการเปลีย่ นแปลง ได้
ทั้ง 3 แบบ คือ การชักเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีโอกาสของการเกิดเท่าๆ กัน และไม่มี
ตัวบ่งชี้ใดๆ ที่จะบอกได้ว่าการชักจะเป็นแบบใด สาเหตุที่ท�ำให้การชักบ่อยขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของระดับฮอร์โมน compliance ที่ลดลง อดนอน ความเครียด ระดับยาที่ลดลงเนื่องจากระหว่างการ
ตั้งครรภ์มีหลายปัจจัยซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับยาในเลือด เช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาตรการ
กระจายตัวของยา (volume of distribution) การดูดซึมยาที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของ liver metabolism
และการขับออกของยาทางไตที่เพิ่มขึ้นและการอาเจียน ทั้งหมดนี้มีผลให้ระดับยาลดลง Battino และ
คณะรายงานว่า lamotrigine และ oxcarbamazepine มีระดับยาในเลือดลดลง จึงอาจต้องวัดระดับยาใน
เลือดเป็นระยะๆ แต่ก็มีปัจจัยบางประการที่ท�ำให้ระดับยาสูงขึ้นเนื่องจากระดับ serum protein ของ
มารดาที่ลดลง แต่โดยรวมแล้วระดับยากันชักอิสระจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก คือ ค่อนข้างจะคงที่
หรือลดลงเล็กน้อย ซึ่งผลของระดับยาที่ลดลงมีผลไม่ชัดเจนต่อการควบคุมการชัก ดังนั้นการที่จะ
ปรับเปลี่ยนขนาดยา ควรพิจารณาจากการชักเป็นหลัก ไม่ควรพิจารณาจากการตรวจวัดระดับยาเพียง
อย่างเดียว ระหว่างการตั้งครรภ์ drug compliance ส่วนใหญ่จะไม่ดีพอ เนื่องจากมารดาเกรงว่า
ยากันชักจะมีผลต่อทารกในครรภ์ จึงท�ำให้เกิดปัญหาทีส่ �ำคัญและพบบ่อย คือ ผูป้ ว่ ยทีท่ ราบว่าตัง้ ครรภ์
ก็จะหยุดยาทันที ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เพราะอาจก่อให้เกิดการชักที่รุนแรงขึ้นหรือเกิดการ
ชักชนิดต่อเนื่องได้

ผลของยากันชักต่อทารก
ยากันชักส่วนใหญ่จดั อยูใ่ น category D ซึง่ ผลของยากันชักทีก่ อ่ ให้เกิดความผิดปกติของทารก
ในครรภ์เกิดได้จากสาเหตุ 4 ประการ
1. โครงสร้าง และ metabolism ของยาที่มีผลต่อการพัฒนาอวัยวะของทารก
2. ความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งมีผลท�ำให้เกิดความผิดปกติได้ง่ายขึ้นเมื่อได้รับยา
3. ขนาดของยาที่ได้รับมีขนาดสูง
4. ช่วงระยะเวลาที่ได้รับยาอยู่ในช่วงที่มีการสร้างและพัฒนาอวัยวะของทารกโดยเฉพาะ
		 อย่างยิ่งภายในช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์
นอกจากนี้ภาวะทางโภชนาการของมารดา เช่น ระดับกรดโฟลิคที่ลดลงมีผลท�ำให้ทารกเกิด
ความผิดปกติสงู ขึน้ โดยเฉพาะความผิดปกติของ neural tube ยากันชักทีม่ ใี ช้อยูใ่ นปัจจุบนั แบ่งได้ เป็น
3 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 phenobarbitone, primidone, phenytoin และ ethosuximide
รุ่นที่ 2 carbamazepine, sodium valproate, benzodiazepine ได้แก่ clobazam, clonazepam,
clorazepate และ lorazepam
บทที่ 11 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยสตรีที่เป็นโรคลมชัก
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รุ่นที่ 3 oxcarbazepine, lamotrigine, felbamate, topiramate, gabapentin, levetiracetam,
losigamone, piracetam, progabide, remacemide, stiripentol, tiagabine, vigabatrin และ zonisamide
 	
ยาในรุ่นที่ 1 ก่อให้เกิดความผิดปกติที่หัวใจ ปากแหว่ง และเพดานโหว่ ยารุ่นที่ 2 sodium
valproate และ carbamazepine ก่อให้เกิดความผิดปกติของ neural tube และ hypospadias นอกจากนี้
sodium valproate ยังก่อให้เกิด spina bifida บริเวณ lumbosacral ส�ำหรับ carbamazepine ท�ำให้เกิด
hydrocephalus และ encephalocele ส่วนยารุ่นที่ 3 ข้อมูลยังไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงยังไม่เหมาะสมที่จะ
น�ำมารักษาในคนทัว่ ไป โดยทัว่ ไปในมารดาทีไ่ ม่มโี รคประจ�ำตัว และไม่ได้รบั ประทานยาใดๆ มีโอกาส
การเกิดความผิดปกติแต่ก�ำเนิดของทารกประมาณร้อยละ 3 แต่ถา้ มารดาทีร่ บั ประทานยากันชักจะสูง
กว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า ( ร้อยละ 7 ) และร้อยละ 15 ถ้ารับประทานยากันชักหลายชนิด แต่จะมีโอกาส
การเกิดความผิดปกติต�่ำลงในมารดาที่รับประทานยาเพียงชนิดเดียว ทารกที่เกิดความผิดปกติของ
neural tube ในขณะที่มารดาได้รับยา sodium valproate, carbamazepine และยารุ่นที่ 1 มีประมาณ
ร้อยละ 1-2, 0.5-1 และ 0.3 ตามล�ำดับ ( ความผิดปกติของ neural tube ในทารกทั่วไป ประมาณร้อยละ
0.2-0.5) แต่ถ้ามารดาได้รับยา sodium valproate สูงกว่า 1500 มิลลิกรัมต่อวันโอกาสจะเกิด spina
bifida สูงขึ้น ส�ำหรับยากลุ่มใหม่เช่น lamotrigine Tatum และคณะรายงานว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่ายา
อื่น อย่างไรก็ตามอาจท�ำให้เกิด orofacial clefts ได้ และถ้าหากจ�ำเป็นที่ต้องใช้ยาร่วมหลายชนิดเพื่อ
ควบคุมอาการชัก การให้ lamotrigine ร่วมกับ valproate อาจลดความเสี่ยงของ valproate ลงได้ ความ
ผิดปกติของทารกซึ่งพบในมารดาที่รับประทานยากันชักระหว่างตั้งครรภ์ได้สรุปดังตารางที่ 11.4
ตารางที่ 11.4 ความผิดปกติของทารกที่เป็นผลจากยากันชัก
Growth
Perinatal growth deficiency
Postnatal growth deficiency
Microcephaly
Craniofacial
Short nose, low cranial bridge
Hypertelorism
Epicanthic folds
Strabismus and other ocular abnormalities
Low set ears and other aural abnormalities
Wide mouth and prominent lips
Wide fontanelles
Cleft lip and cleft palate
104

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ

ตารางที่ 11.4 ความผิดปกติของทารกที่เป็นผลจากยากันชัก (ต่อ)
Limbs
Hypoplasia of nails
Transverse palmar crease
Short fingers
Cerebral
Mild learning disability
Development delay
Systemic
Short neck, low hairline
Rib, sternal or spinal anomalies
Widely spaced hypoplastic nipples
Hernias
Undescended testicles
Neuroblastoma and neural ridge tumors
Cardiac and renal abnormalities

การดูแลรักษาระหว่างตั้งครรภ์ก่อนคลอดและหลังคลอด
มารดาที่ตั้งครรภ์ควรต้องได้รับการตรวจ ultrasound ทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 10, 18 และ 24
และในมารดาที่รับประทานยา sodium valproate หรือ carbamazepine ควรได้รับการตรวจ amniotic
fluid ในระหว่าง 12 สัปดาห์แรก Omtzigt และคณะได้ศกึ ษาเปรียบเทียบการตรวจระดับ serum alpha
fetoprotein ของแม่กับ amniotic fluid alpha fetoprotein เพื่อตรวจหาความผิดปกติของ neural tube
พบว่า การตรวจระดับใน serum มีโอกาสผิดพลาดสูง (4 ใน 6 ราย) ควรใช้ยากันชักเพียงชนิดเดียว
ขนาดต�่ำที่สามารถควบคุมการชักได้ carbamazepine เป็นยากันชักที่แนะน�ำให้ใช้ในผู้ป่วยที่มีการชัก
ชนิด partial, secondary generalized seizures ส�ำหรับการชักชนิด idiopathic generalized seizures ควร
ใช้ sodium valproate ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเกิด spina bifida ก็ตาม และควรให้กรดโฟลิคขนาดสูง
5 มิลลิกรัมต่อวันส�ำหรับผู้ป่วยหญิงโรคลมชักที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ เพื่อป้องกันภาวะความผิดปกติ
ของ neural tube ในทารกหากเกิดตั้งครรภ์ และมารดาควรได้รับวิตามินเค ขนาด 20 มิลลิกรัมต่อวัน
ในช่วง 12 สัปดาห์สดุ ท้ายของการตัง้ ครรภ์ และทารกต้องได้รบั วิตามินเค ขนาด 1 มิลลิกรัมทางกล้าม
เนือ้ เมือ่ แรกเกิด ในระหว่างการคลอดและช่วงแรกของภาวะหลังคลอดนัน้ มารดามีโอกาสเกิดการชัก
ร้อยละ 2-5 หรือประมาณ 10 เท่า เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงอืน่ ๆ ของการตัง้ ครรภ์ ดังนัน้ ในระหว่างการ
คลอดแพทย์ตอ้ งเตรียมพร้อมในการรักษาการชักทีอ่ าจจะเกิดขึน้ การช่วยการคลอดด้วยวิธตี า่ งๆ รวม
บทที่ 11 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยสตรีที่เป็นโรคลมชัก
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ถึงการผ่าตัดคลอด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นถ้าผู้ป่วยเกิดการชักระหว่างคลอด ข้อบ่ง
ชี้ของการผ่าตัดคลอดได้แก่ เกิดการชักที่รุนแรงมากระหว่างคลอด มีประวัติภาวะลมชักต่อเนื่องหรือ
การชักชนิด generalized tonic - clonic seizures ที่รุนแรง นอกจากนั้นยังพบว่าโอกาสที่ทารกจะเสีย
ชีวิตสูงกว่าเด็กทั่วไป 2-3 เท่า หลังคลอดมารดาสามารถให้น�้ำนมบุตรได้ถึงแม้ยากันชักจะขับออกมา
ทางน�ำ้ นมได้กต็ าม เพราะระดับยาในน�้ำนมจะต�ำ่ มาก ยกเว้นกรณีของมารดาทีไ่ ด้รบั ยา phenobarbitone
ขนาดสูงมากๆ เพราะค่าครึ่งชีวิตของยาดังกล่าวในทารกจะนานมากคือ ประมาณ 300 ชั่วโมง และ
ระดับยาอิสระในเลือดของทารกจะสูงกว่าในมารดา

สรุปการดูแลผู้หญิงโรคลมชักกับการตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. กรณีปรึกษาการตั้งครรภ์ ถ้าผู้ป่วยควบคุมการชักได้ดี แนะน�ำให้ควบคุมการชักได้ 2 ปี
และค่อยๆ ลดยากันชัก จนหยุดและจึงให้ตั้งครรภ์ได้ แต่ถ้ายังควบคุมไม่ได้ก็ควรควบคุมให้ได้ก่อน
และให้รับประทานยา folic acid ในผู้หญิงโรคลมชักทุกคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์
2. กรณีที่มาปรึกษาเนื่องจากทราบว่าตนเองตั้งครรภ์แล้ว สิ่งที่ควรท�ำเป็นอันดับแรก คือ
การตรวจยืนยันว่าตั้งครรภ์จริงหรือไม่ ถ้าตั้งครรภ์จริงห้ามหยุดยากันชัก ให้รับประทานยากันชักเดิม
และแนะน�ำให้ฝากครรภ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับให้รับระทาน folic acid ถ้ายังไม่ได้รับประทาน folic
acid มาก่อน การคลอดตามปกติ ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดคลอดเหมือนกับการคลอดทั่วไป สามารถให้
นมบุตรได้ แต่ต้องระวังการชักขณะที่ให้นมบุตร ระวังการร่วงหล่นของบุตรถ้ามีการชักเกิดขึ้นขณะ
ที่อุ้ม
3. กรณีมาพบแพทย์ขณะปวดท้องคลอด ให้ท�ำการคลอดแบบปกติ แต่ถา้ มีการเบ่งคลอดได้
ไม่ดี อาจต้องช่วยคลอดด้วยการใช้ forcep หรือ vaccum แต่ถ้าเกิดการชักแบบต่อเนื่องต้องรีบผ่าตัด
คลอดทันที
การรักษาโรคลมชักในสตรีและสตรีตั้งครรภ์ไม่มีสูตรส�ำเร็จตายตัว เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
เป็นรายๆไป ทัง้ นีต้ อ้ งพิจารณาชัง่ น�ำ้ หนักระหว่างประโยชน์และความเสีย่ ง โดยแจ้งข้อมูลทัง้ สองด้าน
เพื่อให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจร่วมด้วย เพราะผลการรักษาส่วนหนึ่งมาจากการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเอง
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บทที่ 12 แนวทางการจัดการปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วย
โรคลมชัก

ปัญหาจิตเวชในผูป้ ว่ ยโรคลมชัก หมายถึง อาการและอาการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความ
คิดและพฤติกรรมที่ผิดปกติในผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งอาจเป็นผลจากปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการเจ็บป่วย
ด้วยโรคลมชัก หรือเป็นอาการแสดงออกอย่างหนึง่ ในขณะก่อนชัก ระหว่างชัก หรือหลังชัก หรือเป็น
อาการทางจิตเวชโดยตรงแต่มอี าการแสดงคล้ายโรคลมชัก ทีเ่ รียกว่า psychogenic nonepileptic seizures
(PNES)

ปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคลมชัก
การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ไม่ทันคาดคิด ควบคุมตัวเองไม่ได้ ย่อมมีปฏิกิริยาทาง
จิตใจเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  ผู้ป่วยบางคนอาจเริ่มต้นด้วย
1. การปฏิเสธไม่ยอมรับความจริง (denial) ผู้ป่วยเมื่อได้รับทราบจากแพทย์ว่าป่วยเป็น
โรคลมชักครั้งแรก อาจตกใจและไม่ยอมรับว่าป่วยเป็นโรคลมชัก เมื่อกลับไปบ้านก็จะไม่กินยาตาม
แพทย์สั่ง
2. ต่อมาไม่นาน ผู้ป่วยเริ่มวิตกกังวล (anxiety) เกี่ยวกับตัวโรค กลัวจะเกิดการชักครั้งใหม่
ขึ้นมาอีกกลัวว่าจะเป็นอันตรายเวลาชักไม่รู้สึกตัว บางคนกลัวตาย กลัวพิการเสียรูป กลัวเป็นโรค
ปัญญาอ่อน กลัวการแพ้ยา บางคนเมือ่ รับประทานยาไปเป็นระยะเวลานานต่อเนือ่ งก็กลัวจะติดยา กังวล
ว่าท�ำงานไม่ได้
3. คนที่มีการชักครั้งแรกในที่สาธารณะ จะรู้สึกอับอายขายหน้า (shame) และรู้สึกเป็น
ตราบาป เป็นที่รังเกียจในสังคม มีปมด้อย มองตนเองว่าไม่เหมือนคนอื่น
4. ผู้ป่วยที่มีการชักหลายครั้ง และยังควบคุมอาการชักไม่ได้ทั้งที่รับประทานยาและปฏิบัติ
ตัวตามแพทย์สงั่ รูส้ กึ ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ต้องพึง่ พาผูอ้ นื่ เป็นภาระเสียค่าใช้จา่ ยสูง ท�ำงานได้ไม่
เต็มที่ท�ำให้ขาดความมั่นใจ ขาดความภาคภูมิใจ รู้สึกเศร้า ซึมหงอยเหงา (depression)
5. ผูป้ ว่ ยบางคนโดยเฉพาะเด็ก ต้องพึง่ พาคนดูแลมาก (dependent) ต้องการความสนใจ เอาใจ
เรียกร้องเอาจากคนอื่น เซ้าซี้ ผิดหวัง ใจน้อย หงุดหงิด เง้างอนง่าย บางคนท�ำตัวเป็นเด็ก (regression)
ขี้อ้อน ไม่อดทน รอคอยได้ไม่นาน
6. ผูป้ ว่ ยบางคนบ่นอาการไม่สบายทางกายหลายระบบ (somatization) ไปหาแพทย์ให้ตรวจ
รักษาตามสถานพยาบาลที่ต่างๆ ได้ยามารับประทานจ�ำนวนมาก
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7. ผูป้ ว่ ยบางคนแยกตัวเองจากสังคม (social isolation) ไม่กล้าแสดงออก กลัวการเข้าสังคม
(social phobia)
8. ผู้ป่วยบางคนได้สิทธิพิเศษทางสังคมเช่น ได้รับการดูแลเอาใจใส่สนใจเป็นพิเศษ ไม่ต้อง
ท�ำงาน ไม่ต้องรับผิดชอบ จึงติดบทบาทการเป็นคนป่วย (sick role)
9. ผูป้ ว่ ยบางคนวูว่ ามหุนหัน พลันแล่น (impulsivity) เมือ่ ถูกกระตุน้ แม้เพียงเล็กน้อย แสดง
อาการก้าวร้าว อาละวาด (aggression)
10. ผู้ป่วยบางคนมีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตาย (suicidal attempt) ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
มักกระท�ำโดยรับประทานยากันชักเกินขนาด
คนทั่วไปเมื่อเจ็บป่วยเป็นโรคลมชัก มักจะปรับตัวได้ในเวลาต่อมา แต่มีผู้ป่วยบางคนที่ปรับ
ตัวไม่ได้ มีอาการทางจิตเวชเป็นมากกว่าเรือ่ งอารมณ์ ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการท�ำหน้าทีก่ ารงาน
สังคมและครอบครัว จนเกิดความบกพร่องชัดเจน การวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงจากปฏิกิริยาทางจิตใจ
เป็นความผิดปกติทางจิตเบื้องต้นคือ การปรับตัวบกพร่อง (adjustment disorder)

อาการทางจิตเวชทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของโรคลมชัก (psychiatric symptoms in epilepsy, PSE)
อัตราความชุกของอาการทางจิตที่เป็นส่วนหนึ่งของโรคลมชัก พบได้ตั้งแต่ร้อยละ 30 จนถึง
มากกว่าร้อยละ 50 พบบ่อยในโรคลมชักชนิด temporal lobe epilepsy หรือ partial epilepsy ซึ่งอาการที่
พบบ่อยมาก คือ โรคจิต (psychosis) ต่อไปนี้จะกล่าวอาการทางทางจิตที่เกิดขึ้นในโรคลมชักแต่ละชนิด
1. Tonic/clonic  seizure (grand mal)
• อาการทางจิตที่ปรากฏมักเป็นช่วงก่อนมีอาการชัก (prodromal) เป็นช่วงสั้นๆ บาง
ครั้งเรียกว่า aura ผู้ป่วยเริ่มจากมีอาการชาตามร่างกาย (unusual bodily sensation:
numbness) ไต่ขึ้นมาจากลิ้นปี่ รู้สึกคล้ายจะวูบ (sensation of faintness) ส่ายหัวและ
ตากรอกไปมา (turning of the head and eyes)
• อาการทางจิตทีเ่ กิดหลังชัก (postictal phase) มักมีอาการอ่อนเพลียเมือ่ ยล้า ปวดศีรษะ
รู้สึกสับสน จ�ำเหตุการณ์ไม่ได้
2. Absence seizure (petit mal)
• อาการทางจิตที่ปรากฏมักเป็นช่วงขณะชัก (ictal phase) เกิดช่วงสั้นๆ 2-10 วินาที
มีลกั ษณะเป็นลมหมดสติ หรือวูบหลับเป็นพักๆ ขณะท�ำกิจกรรม (brief interruption
of consciousness during activity : fainting or falling spells) หรือมีอาการกระพริบ
ตาถี่ (blink eyelids) เลียริมฝีปาก (smack the lips) หรือมีอาการชักกระตุกของ แขน
ขา (convulsive movement of the arms and legs)
• อาการทางจิตอื่นที่พบได้แก่ อาการโรคจิตเฉียบพลัน (acute psychotic episode),
อาการเพ้อ (delirium), อาการสับสนหรือซึมมากเรือ้ รัง (prolong confusion or stupor)
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3. Simple partial seizure
• อาการทางจิตทีป่ รากฏมักเป็นช่วงขณะชัก (ictal phase) มีลกั ษณะตามต�ำแหน่งของ
พยาธิสภาพในสมอง ได้แก่
- anterior parietal lobe เป็นอาการชักแบบ focal sensory seizure โดยมีอาการมึนชา
(paresthesia) เจ็บเหมือนเข็มทิ่มแทง (pins-and-needles) ชา (numbness)
- language area เป็นอาการพูดแบบสะดุดหยุดเป็นพักๆ (speech arrest) หรือไม่พดู
(muteness) หรือพูดภาษาแปลกๆ (paraphasic or jargon speech) พูดตามคนอื่น
(echolalia)
- visual cortex area เป็นอาการชักแบบ nonformed, elemental visual sensations
โดย เห็นภาพหลอนเป็นเส้น จุด หรือแสง (lines, dots, lights)
- posterior medial temporal lobe เป็นอาการชักแบบ more formed visual images
โดยเห็นภาพหลอนเป็นรูปร่างชัดเจนมากขึ้น
- inferior medial temporal lobe (uncus) เป็นอาการชักแบบ olfactory hallucinations
ได้กลิ่นหลอนเป็นกลิ่นเหม็น (unpleasant and vaguely described odors) คล้าย
กลิ่นยางไหม้ (burning rubber) ปลาเน่า (dead fish)
- within temporal lobe ซึ่งพบได้น้อยมาก ผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนบ้านหมุน
(vertiginous sensation) และหูแว่ว (auditory hallucination)
4. Complex partial seizure
• อาการทางจิตที่ปรากฏมักเป็นช่วง ขณะชัก (ictal phase) มีอาการเด่นชัด 4 ด้าน
1. เริ่มต้นด้วยอาการด้านประสาทสัมผัส (sensory initially) เป็นอาการน�ำ (aura)
ได้แก่ โคลงเคลง (giddiness) ฟังเสียงเพีย้ นไป (auditory distortion) เห็นภาพเบีย่ ง
เบนไป (visual aberration) เช่น เห็นเล็กลง (micropsia) หรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ
(macropsia) ลิ้นรับรสแปลกไป (unusual tastes) ได้กลิ่นเหม็น (disagreeable
odors)
2. ต่อมามีอาการทางจิต (psychic symptoms) มีความรู้สึกหวาดกลัวว่า มหันตภัย
ร้ายแรงจะเกิดขึ้น (feeling of impending disaster) เปลี่ยนแปลงสภาวะตระหนัก
รู้ เหมือนคนตืน่ ตูม (altered state of awareness in seemingly alert patients) คล้าย
คนเสียสติ (dyscognitive state) เช่น รูส้ กึ แปลกแยก (strangeness) รูส้ กึ ตัวเองและ
คนรอบข้างเปลี่ยนไป (depersonalization) การรับรู้คลุมเครือ (abnormal clarity
of perception) คล้ายอยู่ในความฝัน (dreamy states) และไม่แน่นอน (twilight
states) ความคิดเหมือนถูกควบคุมบังคับ (forced thoughts) มีประสาทหลอนมัก
เป็นแบบซับซ้อน (often complex hallucinations) และความรู้สึกหลอนแบบ
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déjà vu และ jamais vu อารมณ์ผดิ ปกติขนั้ ก้าวร้าวรุนแรง (rage) ซึง่ พบได้นอ้ ยมาก
3. ตามด้วยระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic) ได้แก่ ใจสั่น (palpitation) ขนลุก
(piloerection) คลื่นไส้ (nausea) น�้ำลายไหลยืด (increased salivation) หรือปาก
แห้ง (dry mouth) หิวฉับพลัน (hunger pangs) ปวดท้อง (abdominal pain)
4. ท้ายสุดเป็นอาการด้านการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติไม่รู้ตัว (somatomotor :
automatisms) คือ มีการเคลื่อนไหวแบบซ�้ำๆ ไม่เหมาะสม หรือเป็นสะเปะสะปะ
ไม่ได้ตงั้ ใจและไม่รสู้ กึ ตัว (repetitive, inappropriate, and fragmented movements
or acts without conscious volition) ตัวอย่างเช่น
• บริเวณใบหน้า และปาก (facial-oral area) เป็นอาการกระพริบตา (eye blinking) แสยะยิ้ม (grimacing) เลียริมฝีปาก (lip smacking) เคี้ยว (chewing)
ถ่มน�้ำลาย (spitting) กลืน (swallowing)
• เคลื่อนไหวแบบซ�้ำๆ (stereotyped repetitive movements) แสดงลักษณะ
ท่าทางชีม้ อื ชีไ้ ม้ (gesturing) ถูมอื ไปมา (rubbing) ตบมือ (patting) ไม่ใส่เสือ้ ผ้า
(undressing) มือปัดหรือบีบไปมา (wiping and wringing of the hands)
• พฤติกรรมก้าวร้าว ท�ำร้ายคนอื่น พบได้ไม่บ่อยในขณะชัก
• อาการทางจิตที่ปรากฏช่วง postictal phase คือ เกิดหลังชัก 72 ชั่วโมง ได้แก่
1. ปลุกเขย่า ไม่รู้สึกตัว
2. ไม่รู้วันเวลา สถานที่ บุคคล
3. สับสน
4. ลืม (ช่วงสั้น)

ความสัมพันธ์ระหว่าง complex partial seizure และพฤติกรรมผิดปกติ
1. Interictal personality changes สัมพันธ์กบั การควบคุมการชักได้ดี แต่มบี คุ ลิกภาพผิดปกติ
		 เกิดจาก temporal hyperconnection มีลักษณะดังนี้
• มีอารมณ์หงุดหงิดโกรธง่ายแม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ (angry, irritability) วู่วาม
(impulsivity) พูดด่าหรือท�ำร้ายร่างกายคนอืน่ และความคิดผิดปกติ สัมพันธ์กบั right
temporal lobe foci ซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์ โดยเฉพาะด้านซ้ายเกี่ยวข้องกับความคิด
• ดูจริงจังไปทุกเรื่อง ขาดอารมณ์ขัน หมกมุ่นอยู่กับความถูกต้องตามหลักศีลธรรม
และย�้ำคิดเคร่งครัดเกี่ยวกับหลักศาสนา
• คิดมากกับรายละเอียดและบ่อยครัง้ ชอบเขียนบันทึกประจ�ำวันยืดยาว วกวนและเป็น
ปรัชญา (hypergraphia, keeping elaborate notes and diaries about everyday life ,
circumstantial, philosophical)
บทที่ 12 แนวทางการจัดการปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยโรคลมชัก
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• เรื่องเพศมีน้อย (hyposexuality)
• คนรอบข้างรู้สึกอึดอัด ร�ำคาญเพราะผู้ป่วยจะติดแจ (dependent)
• ไม่มีพฤติกรรมรูปแบบซ�้ำๆ (lack stereotypy) ไม่สัมพันธ์กับลักษณะชักอื่นๆ
• ผูป้ ว่ ยจ�ำได้วา่ ท�ำอะไรลงไป เวลาแสดงความก้าวร้าวออกไป เมือ่ หายโกรธก็รสู้ กึ เสียใจ
2. Schizophrenic-like psychosis เชื่อว่าเกิดจาก deep temporal lobe dysfunction มีลักษณะ
		 ดังนี้
• มักเป็นหลังจากเป็นโรคลมชักชนิด TLE มานานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
• มีประวัติใช้ยากันชักมานาน (คิดว่าเป็นสาเหตุ) พบบ่อยในผู้ที่คุมอาการชักได้ดี
• เป็นเพศหญิงมากกว่า
• มีจุดโรคลมชักที่ left temporal foci
• มีอาการหวาดระแวง (paranoid feature) เป็นช่วงอายุมากขึน้ (late onset) ไม่มปี ระวัติ
ครอบครัวป่วยโรคจิต มีสมั พันธภาพกับคนอืน่ ดีมาก่อน และเคยเป็นคนอารมณ์ปกติ
ดี มีความสามารถในการท�ำหน้าที่ได้ตามปกติ ไม่มีลักษณะแยกตัว (lack of autism,
no withdrawal)
• ไม่มคี วามคิดแปลกประหลาด (no bizarre thinking) ไม่มสี ญ
ั ลักษณ์แปลกๆ (peculiar
symbolism)
• มีลักษณะคล้ายผู้ป่วยโรคทางกายมากกว่า (more organic-like)

แนวทางการรักษาอาการทางจิตเวชที่เป็นส่วนหนึ่งของโรคลมชัก
1. ให้ยากันชักทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ขนาดเพียงพอ เป็นเวลานานโดยติดตามการรับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีการใช้ชีวิตตามปกติมากที่สุด มีกิจกรรม
ออกก�ำลังกาย ตารางท�ำกิจกรรมต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
3. ผูป้ ว่ ยเด็กควรได้รบั การสอนให้พงึ่ พาตนเองเพือ่ ให้มชี วี ติ เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทปี่ ระสบความ
ส�ำเร็จ
4. มีความพึงพอใจ มีความสุข
5. กรณีมอี าการโรคจิต หรือพฤติกรรมก้าวร้าว ใช้ยารักษาโรคจิต ได้แก่ trifluoperazine 5-20
mg/d หรือ haloperidal 2-10 mg/d
6. กรณีมีภาวะซึมเศร้า ใช้ยารักษาโรคซึมเศร้า ได้แก่ amitriptyline, fluoxetine
7. ให้จิตบ�ำบัดแบบประคับประคอง
8. ให้ครอบครัวบ�ำบัด หรือให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักแก่ครอบครัวและญาติ
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9. กิจกรรมที่ควรระวัง คือ การว่ายน�ำ้ ตามล�ำพัง การขับรถยนต์ การท�ำงานกับเครื่องจักร
กลขนาดใหญ่ และไปในสถานทีอ่ นั ตรายเช่น ภูเขาสูง หน้าผาชัน น�้ำตก ดาดฟ้าบนตึกสูง
เป็นต้น
10. หลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดอื่นๆ
11. ฟื้นฟูสมรรถภาพ ฝึกหัดอาชีพ

อาการทางจิตเวชโดยตรงแต่มีอาการแสดงคล้ายโรคลมชัก (psychogenic nonepileptic
seizures, PNES)
• มีลักษณะเกิดขึ้นฉับพลัน เป็นช่วงสั้นๆ มีอาการผิดปกติด้าน motor, sensory, autonomic, cognitive, emotional functions
• มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า pseudoseizure หรือ hysterical seizure หรือ hysteroepilepsy แต่ไม่
นิยมเพราะท�ำให้เกิดทัศนคติทางลบ
• วินิจฉัยได้ยาก บางรายใช้เวลานานถึง 9-16 ปีถึงวินิจฉัยได้ เนื่องจากไม่มีอาการรูปแบบ
เฉพาะ
• ซักประวัติไม่ละเอียด เป็น co-occurrence of epilepsy และ PNES สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ป่วยและแพทย์ไม่ดี หรือเชื่อเฉพาะสิ่งตรวจพบ (reliance upon clinical observation of
the event) ไม่สะดวกใจในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ไม่ได้ประเมินสภาพจิตและซัก
ประวัติทางจิตเวช
• แยกจากโรค frontal lobe seizures ซึ่งมีลักษณะ short duration, stereotype features, and
occurrence during physiologic sleep
• incidence rate of PNES = 1.4/100000 individuals over age 15 years, prevalence estimated = 2-33/100000 general population ในแผนกผูป้ ว่ ยนอกโรคลมชัก พบร้อยละ 5-25
ในแผนกผู้ป่วยในโรคลมชักพบร้อยละ 25-40
• ส่วนมากพบได้ทงั้ เด็กและคนสูงอายุ มักมีประวัตกิ อ่ นป่วย คือ มี learning disabilities ใน
เด็ก มี physical or psychological trauma, stressful situations, dysfunctional family relationships ครอบครัวที่สื่อสารกันไม่ดี มีความขัดแย้ง ทะเลาะท�ำร้ายร่างกาย
• เป็นเพศหญิงมากกว่า (ร้อยละ 66-99)
• สิ่งที่แตกต่างจากชักจริงๆ คือ ชักนานบางรายนานกว่า 30 นาที เกิดช่วงหลับ อาการไม่
แน่นอน (fluctuating course) asynchronous movements, pelvic thrusting, side-to-side
head or body movements, ictal eye closing, ictal crying, memory recall, absence postictal confusion
• ไม่ตอบสนองต่อยากันชัก
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• ภาวะทางจิตเวชที่สัมพันธ์กับ PNES ได้แก่ depression, anxiety, somatoform disorder,
post-traumatic stress disorder, dissociative disorder, personality disorders (esp. borderline, narcissistic, histrionic, and antisocial)
• Video-EEG monitoring combines extended EEG monitoring with time-locked video
acquisition ได้ผลบวกร้อยละ 73-96 ใน PNES ภายใน 48 ชั่วโมงแรก

แนวทางรักษาทางจิตเวช
ได้แก่ จิตบ�ำบัดรายบุคคล และกลุ่ม cognitive behavior therapy, psychodynamic interpersonal therapy การใช้ยารักษาโรคซึมเศร้า หรือยาคลายกังวล

พยากรณ์โรค
พบว่า ร้อยละ 25-38 ของผู้ป่วย PNES หายดีในเด็กดีกว่ากลุ่มอื่นหายร้อยละ 70-80 มี
พฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 19.6 บางรายมีอาการปวด ไม่สบายทางกายตามมา โดยเฉพาะ
ปวดหัว พบได้ร้อยละ 77
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพยากรณ์โรคไม่ดี ได้แก่ มีอาการมานาน เกิดตอนอายุมาก การศึกษาน้อย
IQ ต�่ำ อยู่ตามล�ำพัง ไม่มีครอบครัวช่วยเหลือ มีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ไม่มีแผนการรักษาชัดเจน
มีความเครียดเรื้อรังที่หนีไม่พ้น คนที่โกรธและปฏิเสธการป่วย มีโรคจิตเวชรุนแรงร่วมด้วย

สรุป
• อาการแสดงออกทางจิตเวชเป็นได้ทั้งอาการน�ำก่อนชัก ขณะชักและหลังชัก เป็นกลุ่ม
PSE มีอาการส�ำคัญเป็นทั้งอาการทางสติปัญญาบกพร่อง อาการโรคจิต และบุคลิกภาพ
ผิดปกติ
• ปฏิกิริยาทางด้านจิตใจต่อการป่วยด้วยโรคลมชักมีได้ตั้งแต่วิตกกังวล อาย และซึมเศร้า
พฤติกรรมถดถอย พึ่งพาผู้อื่น
• อาการแสดงคล้ายชักซึ่งเกิดจากโรคทางจิตเวช หรือ PNES มีอาการคล้ายชักแต่เกิดจาก
ความเครียด หรือได้รับผลกระทบด้านจิตใจอย่างรุนแรง (psychic trauma) อาการที่ช่วย
แยก คือ ระยะเวลาชักแต่ละครัง้ นาน ชักขณะหลับ อาการไม่แน่นอน สัมพันธ์กบั โรคทาง
จิตเวชที่มีมาก่อน มี asynchronous movements, pelvic thrusting, side-to-side head or
body movements, ictal eye closing, ictal crying, memory recall, ไม่มี postictal confusion
และไม่ตอบสนองต่อยากันชัก
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บทที่ 13 การดู แ ลต่ อ เนื่ อ งและการให้ ค วามรู ้ ผู ้ ป ่ ว ย
โรคลมชัก

โรคลมชัก เป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งการ
ดูแลต่อเนื่องและการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคลมชักมีความส�ำคัญและจ�ำเป็น เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากอาการ
ชัก หรือสามารถควบคุมอาการชักได้ โดยใช้ยาจ�ำนวนชนิดที่น้อยที่สุด และใช้ยาขนาดที่ต�่ำที่สุดที่คุม
อาการได้ โดยไม่มีผลข้างเคียงหรือมีน้อยที่สุดและด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคม
1. การให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยโรคลมชักและครอบครัว
		 1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค สาเหตุและแนวทางการรักษา
		 1.2 อธิบายและเน้นถึงความจ�ำเป็นของการรับประทานยา อันตรายที่เกิดจากการหยุด
ยากระทันหัน ซึง่ จะท�ำให้ชกั ก�ำเริบหรือเกิดอาการชักต่อเนือ่ งได้ ให้ขอ้ มูลยากันชักทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทาน
เช่น ชื่อยา รูปเม็ดยา ขนาด เวลาที่รับประทาน และวิธีปรับเปลี่ยนขนาดยาตามที่แพทย์สั่ง รวมทั้ง
อาการแพ้ยา และผลข้างเคียงของยาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ผื่นขึ้น ง่วงซึม เวียนศีรษะ เดินเซ เห็นภาพ
ซ้อน ตลอดจนปฏิกิริยาระหว่างยากันชัก และยาอื่นๆ ที่ใช้อยู่
		 1.3 ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัวในการดูแลเบือ้ งต้นเมือ่ มีอาการชัก อันตรายทีอ่ าจ
เกิดขึ้นเมื่อมีอาการชัก เช่น การบาดเจ็บจากการล้มกระแทก หรือการส�ำลักน�้ำหรืออาหารขณะชัก
		 1.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการที่ต้องมาพบแพทย์ เช่น อาการแพ้ยา ผลข้างเคียงที่รุนแรง
จากยา และอาการชักที่ยาวนาน
		 1.5 แนะน�ำให้หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจกระตุ้นให้เกิดอาการชักได้ง่าย เช่น รับประทานยา
กันชักไม่สม�่ำเสมอ อดนอน อ่อนเพลียมาก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีไข้ ความเครียด อากาศร้อนจัด
หรือเย็นจัด การมีแสงจ้าเกินไป เป็นต้น
		 1.6 ให้ผู้ป่วยและครอบครัวตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษา และการมาติดตาม
อาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหากยังมีอาการชัก หรือเกิดอาการข้างเคียงจากยา จะสามารถดูแลได้
อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว
		 1.7 แนะน�ำให้หลีกเลีย่ งกิจกรรมรวมถึงการประกอบอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตราย
รุนแรงแก่ตนเอง หรือผูอ้ นื่ ถ้ามีอาการชักเกิดขึน้ ได้แก่ การขับขีร่ ถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ปีนหรือ
ท�ำงานในที่สูง เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล เปลวไฟ หรือของร้อน ท�ำงานในบ่อน�้ำ หรือแหล่งน�้ำ
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2.
		
		
		

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการชัก
2.1 ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก
2.2 ป้องกันการบาดเจ็บ โดยให้ผปู้ ว่ ยอยูใ่ นบริเวณทีโ่ ล่งไม่มสี งิ่ กีดขวางทีจ่ ะเป็นอันตราย
2.3 ไม่จับยึดผู้ป่วย หากผู้ป่วยชักแล้วมีการดิ้น
2.4 ห้ามน�ำสิ่งใดๆ ใส่ในปากผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยอาจกัดสิ่งเหล่านั้นจนขาดและตกไป
อุดหลอดลม อย่าให้น�้ำ ยาหรืออาหารแก่ผู้ป่วยจนกว่าผู้ป่วยจะรู้สึกตัวดี
		 2.5 จับเวลาว่าผูป้ ว่ ยมีอาการชักนานเท่าไร ถ้าอาการชักนานกว่า 5 นาที หรือมีอาการชัก
เกิดขึ้นซ�้ำๆ กันหลายครั้ง ควรพาไปโรงพยาบาลทันที
		 2.6 หลังจากผูป้ ว่ ยหยุดชัก ควรจัดท่าผูป้ ว่ ยนอนตะแคงเพือ่ ลดอาการส�ำลักเข้าหลอดลม
		 2.7 หลังชักไม่ควรเร่งให้ผู้ป่วยฟื้น ถ้าผู้ป่วยหลับ ปล่อยให้พักผ่อนจนพอ การรีบปลุก
ผู้ป่วยจะท�ำให้ชักซ�้ำได้
		 2.8 ดูแลอาการสับสนและการกระท�ำโดยไม่รู้ตัวหลังชัก (postictal confusion และ
automatism) จนกว่าจะหายเป็นปกติ
3. กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
		 3.1 การอาบน�้ำ หลีกเลี่ยงการอาบน�้ำในอ่างอาบน�้ำ สระน�้ำ หรือล�ำคลอง
		 3.2 การเตรียมอาหาร หลีกเลีย่ งการเตรียมอาหารหน้าเตาแก๊สหรือเตาถ่านทีม่ คี วามร้อน
สูง ตลอดจนน�้ำมันทอดที่ร้อน หากมีอาการเตือนควรหยุดท�ำกิจกรรมทันที
		 3.3 การเดินทาง ควรเดินทางโดยการเดินหรือรถสาธารณะ งดขับรถจนกว่าจะสามารถ
ควบคุมอาการชักได้และแพทย์อนุญาต
		 3.4 การเข้าสังคม ผู้ป่วยควรใช้ชีวิตประจ�ำวันอย่างปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การ
ได้พบปะหรือสมาคมกับผู้อื่นตามปกติ ไม่ควรหลีกหนีสังคม เพราะจะมีผลต่อจิตใจและอารมณ์
		 3.5 การปรับตัวด้านอารมณ์และจิตใจ ความเครียดเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการชักได้
ผู้ป่วยควรเรียนรู้และหาวิธีปรับตัวกับความเครียดที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีนันทนาการ เล่นกีฬา ศึกษา
ธรรมะ นั่งสมาธิ พูดคุยกับผู้ที่เข้าใจ เพื่อเปิดโอกาสได้ระบายความรู้สึก
4. การออกก�ำลังกายในผู้ป่วยโรคลมชัก
ผูป้ ว่ ยทีส่ ามรถควบคุมอาการชักได้อย่างน้อย 1 ปี สามารถเล่นกีฬาได้แต่ควรหลีกเลีย่ งกีฬาที่
มีความเสี่ยงสูง ควรมีอุปกรณ์ป้องกันและมีผู้ดูแล โดยแบ่งความเสี่ยงของชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 13.1 ความเสี่ยงของชนิดกีฬา
กีฬาที่มีความเสี่ยงต�่ำ
เบสบอล
โบว์ลิ่ง
กอล์ฟ
ปิงปอง
เวท เทรนนิ่ง (weight training)
โยคะ

กีฬาที่มีความเสี่ยงปานกลาง
บาสเกตบอล
แล่นเรือ
ฟุตบอล
ยิมนาสติก (บนพื้น)
ขี่ม้า
สเก็ตบอร์ด
ว่ายน�้ำระยะไกล

กีฬาที่มีความเสี่ยงสูง
ชกมวย
ยิมนาสติก (กับอุปกรณ์บนทีส่ งู )
ฮอกกี้
กีฬาผาดโผน
ปีนเขา
ด�ำน�้ำ
ว่ายน�้ำระยะไกล

5. การขับรถ
ผูป้ ว่ ยโรคลมชักมีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุและเสียชีวติ สูงกว่าคนปกติทวั่ ไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับ
ห้ามมิให้ผปู้ ว่ ยโรคลมชักขับรถ แตกต่างจากประเทศฝัง่ ตะวันตก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา มีกฎหมายบังคับ ผู้ป่วยโรคลมชักต้องไม่มีอาการชัก (seizure-free) อย่างน้อย 3-12 เดือน จึง
จะสามารถขับรถได้ ส่วนในประเทศอังกฤษ กฎหมายระบุว่าผู้ป่วยโรคลมชักต้องไม่มีอาการชัก
(seizure-free) อย่างน้อย 12 เดือน และดีที่สุดคือไม่มีอาการชักในเวลา 2 ปี ดังนั้น จึงยังพบว่าผู้ป่วย
โรคลมชักในประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เนื่องจากมีอาการชักขณะขับรถ จากการศึกษาของ
สมศักดิ์ เทียมเก่าและคณะ พบว่าผู้ป่วยมีอาการชักขณะขับรถ ถึงร้อยละ 57 โดยร้อยละ 20 ของผู้ป่วย
ที่เกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการศึกษาของ เจียมจิต แสงสุวรรณและคณะ
ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในผู้ป่วยโรคลมชัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าร้อยละ 43.3 เกิด
อุบตั เิ หตุจากการชัก โดยเกิดจากยานพาหนะชนิดรถจักรยานยนต์รอ้ ยละ 81.8 รถยนต์รอ้ ยละ 25.0 และ
รถจักรยานร้อยละ 6.8 ร้อยละ 13.6 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (hospitalization) และร้อยละ
28.4 ได้รับบาดเจ็บปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ จิราพร จินดาและคณะ ศึกษาเกี่ยวกับอุบัติ
การณ์อุบัติเหตุทางการจราจรในผู้ป่วยโรคลมชัก พบว่า ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรใน
ผูป้ ว่ ยโรคลมชักทีม่ ากทีส่ ดุ คือ จักรยานยนต์ (ร้อยละ 90.70) รองลงมาคือรถยนต์ (รถเก๋ง) (ร้อยละ 4.8)
และ รถกระบะ (ร้อยละ 3.5) ตามล�ำดับ และการศึกษาของธนวดี สร้อยสุวรรณและคณะศึกษาอุบัติ
การณ์ของโรคร่วมทีพ่ บในผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุทางการจราจรในประเทศไทย พบว่า ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย
โรคลมชัก (epilepsy) เป็นโรคร่วมที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุการจราจรในล�ำดับที่ 3 คิดเป็น 419 ครั้ง
(ร้อยละ 0.33) ซึง่ ผลงานวิจยั นีเ้ ป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับในการพัฒนา
ใบรับรองแพทย์เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถและการประเมินสมรรถนะ ทางด้านสุขภาพเพื่อการขับขี่
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เพื่อลดความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยบนถนนสาธารณะต่อบุคคลหรือชุมชนที่อาจเกิดจากผู้ขับขี่ที่
เป็นโรคลมชัก
แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าผู้ป่วยลมชักสามารถขับรถได้หรือไม่ เนื่องจากอาการชักขณะขับรถ
อาจท�ำให้เกิดอันตรายสูงต่อชีวิต ทั้งของตนเองและผู้อื่น ดังข้อมูลข้างต้น ดังนั้นแนวทางในการ
ป้องกันและลดการการเกิดอุบัติเหตุจราจรในผู้ป่วยโรคลมชัก มีดังนี้
		 5.1 ผู้ที่ขับขี่รถส่วนบุคคล ที่มีอาการชักแบบไม่รู้สติ หรือสูญเสียการควบคุมการ
เคลื่อนไหว ของร่างกายต้องหยุดขับรถทันที และจะสามารถกลับมาขับรถได้อีกครั้ง เมื่อสามารถ
ควบคุมอาการชักได้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ถาผู้ป่วยมีอาการชักเฉพาะกลางคืน ควรหยุดขับรถอยางนอย
3 ป แตถา มีอาการชักชวงกลางวันรวมดวย ควรควบคุมอาการชักไดอยางนอย 1 ปหลังจากการชักครัง้
สุดทาย แตถา จําเปนตองขับรถจริงๆ เชน จําเปนตองขับรถไปทํางานเพราะไมมรี ถโดยสาร อาจพิจารณา
เปนกรณีไดแตควรขับรถเปนระยะทางใกลๆ และควรควบคุมอาการชักไดอยางนอยเป็นระยะเวลา
6 เดือน นอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วยโรคลมชักที่เกิดอุบัติเหตุไม่สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ 41 ดังนั้น ควร
รณรงค์ให้ผู้ป่วยสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุจากการชัก
		 5.2 ผูท้ ขี่ บั รถสาธารณะ ทีม่ อี าการชักแบบไม่รสู้ ติ หรือสูญเสียการควบคุมการเคลือ่ นไหว
ของร่างกายต้องหยุดขับรถทันที และจะสามารถกลับมาขับรถได้อีกครั้ง เมื่อสามารถควบคุมอาการ
ชักได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
		 5.3 หลีกเลี่ยงยากันชักที่มีอาการข้างเคียงมาก เช่น มือสั่น ซึม เดินเซ เห็นภาพซ้อน
เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าว ควรแจ้งให้แพทย์ เภสัชกรทราบเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสม
		 5.4 ระหว่างที่มีการปรับเปลี่ยนขนาดของยา ผู้ป่วยไม่ควรขับรถ
		 5.5 ควรทานยาสม�่ำเสมอ ถ้าวันใดลืมทานยา ควรงดขับรถวันนั้น
		 5.6 ผู้ป่วยที่มีอาการเตือนน�ำมาก่อนการชัก ควรหยุดรถทันทีที่มีอาการเตือนเกิดขึ้น ไม่
ควรรีบขับรถเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางเพราะจะเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงได้
		 5.7 ไม่ควรขับรถในทีท่ มี่ กี ารจราจรติดขัดมากๆ และควรขับในช่องจราจรทีส่ ามารถหยุด
รถได้ทันทีหรือในช่วงเวลาที่รถไม่มาก
		 5.8 ควรให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับแพทย์ผู้รักษา เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้อื่นและ
ตนเอง
		 สมศักดิ์ เทียมเก่าและคณะได้การพัฒนาเครื่องมือในการช่วยท�ำนายโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุจากการชักโดยศึกษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ซึ่งผ่านการทดสอบพบว่ามีความไว (sensitivity) มากถึงร้อยละ 90.3 มีความเฉพาะ (specificity) ร้อยละ 46.7 และได้ท�ำการก�ำหนดสูตรเพื่อ
ใช้ท�ำนายโอกาสในการเกิดภยันตรายที่เกิดจากโรคลมชัก ไว้ในสื่อทางอินเตอร์เน็ต http://sribykku.
webs.com และเมื่อศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนพบว่าค่า sensitivity และ specificity ได้ร้อยละ 93.44
และร้อยละ 43.30 ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าสูตรดังกล่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความไวเพียงพอที่
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จะสามารถน�ำมาใช้พยากรณ์โอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุของผูป้ ว่ ยโรคลมชักทีร่ กั ษาในโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมแิ ละโรงพยาบาลทุตยิ ภูมิ ซึง่ ท�ำให้แพทย์ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคลมชัก สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการดูแลรักษาและให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
ผูป้ ว่ ยโรคลมชัก สามารถค�ำนวณความเสีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุจากการชักได้อย่างง่ายด้วยตนเอง
โดยเข้า website ท�ำนายโอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุจากการชัก ทางอินเตอร์เน็ต http://sribykku.webs.com
นอกจากนี้สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อวิดีโอให้ความรู้โรคลมชักตอนที่ 6 : โรคลมชักกับ
การขับรถ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xdsV4hYr99E และ http://epilepsy.kku.ac.th/
ผู้ป่วยโรคลมชักมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากการชัก ส่งผลให้เกิดความ
พิการหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น จึงควรมีมาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการชัก
โดยเน้นการให้ค�ำแนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยปฏิบตั ติ วั อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ ไม่ควร
ขับรถ รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจารณาออกใบอนุญาตขับขีร่ ถ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนก็เป็นสิ่งส�ำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีช่องทางในการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. การจ้างงานและการท�ำงาน
		 6.1 ผู้ป่วยลมชักที่ควบคุมอาการชักได้แล้วสามารถท�ำงานได้เป็นปกติ
		 6.2 ผู้ป่วยลมชักที่ยังควบคุมอาการชักไม่ได้ก็สามารถท�ำงานได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการ
ท�ำงานในทีส่ งู หรือการท�ำงานเกีย่ วข้องกับเครือ่ งจักรกล และไม่ควรให้ขบั ขีร่ ถยนต์หรือจักรยานยนต์
		 6.3 กรณีที่ผู้ป่วยลมชักมีปัญหา mental retardation ร่วมด้วย สามารถให้ท�ำงานง่ายๆ ได้
ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วย บางคนอาจแนะน�ำให้ไปเรียนที่โรงเรียนพิเศษเพื่อฝึกหัดอาชีพได้
7. การศึกษา
		 7.1 ผู้ป่วยควรได้รับการศึกษาตามระดับสติปัญญา ความสามารถ ความสนใจดังเช่นคน
ปกติทวั่ ไป ไม่จ�ำเป็นต้องแยกมาเรียนในโรงเรียนเฉพาะ นอกจากเด็กทีส่ ติปญ
ั ญาต�่ำกว่าเกณฑ์ อาจแยก
ชั้นหรือจัดหลักสูตรพิเศษ การเรียนจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นกับการควบคุมการชัก สภาพสังคมและ
ครอบครัว
		 7.2 ผู้ปกครองควรแจ้งให้ครูทราบถึงโรค การรักษาและวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น และ
อาจจะแจ้งให้เพื่อนร่วมชั้นทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กมีอาการชัก และครูมีบทบาทในการ
สร้างความเข้าใจและยอมรับในหมู่เพื่อนร่วมชั้นเรียน ไม่ให้ล้อเลียนหรือรังเกียจผู้ป่วย
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8. เอกสาร สื่อให้ความรู้โรคลมชัก
8.1 แผ่นพับให้ความรู้โรคลมชัก ได้แก่
			 - ค�ำถามกับโรคลมชัก
			 - การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุโรคลมชัก
			 - ความสม�่ำเสมอในการรับประทานยากันชัก
			 - อุบัติเหตุที่เกิดจากการชัก
			 - โรคลมชักกับผู้หญิง
			 - โรคลมชักกับการตั้งครรภ์
			 - ยากันชักกลุ่มใหม่
		 8.2 หนังสือให้ความรู้โรคโรคลมชัก
		 8.3 หนังสือประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคลมชัก คือ ลมชัก ฉันรักเธอ (เล่ม 1 และเล่ม 2)
		 8.4 หนังสือให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยโรคลมชัก คือ อยู่อย่างไร ให้
เป็นสุขกับโรคลมชัก
		 8.5 เอกสารให้ความรู้โรคลมชัก ได้แก่
			 - ชัก อาการชัก โรคลมชักคืออะไร
			 - สาเหตุโรคลมชัก
			 - อาการลมชักที่ต้องรู้จัก
			 - ลมชัก อันตรายต่อสมองหรือไม่
			 - สิ่งกระตุ้นที่ท�ำให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น
			 - แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ที่มีอาการชัก
			 - 7 ขั้นตอนหายจากอาการชัก
			 - การปฐมพยาบาลผู้มีอาการชัก
			 - ผู้หญิงกับโรคลมชัก
			 - ชักในวัยเรียน
			 - อาชีพปลอดภัยของผู้มีอาการชัก
			 - เล่นกีฬาอย่างปลอดภัยในคนที่มีอาการชัก
			 - อุบัติเหตุจากการชัก
			 - การปฏิบัติของผู้มีอาการชักในการขับขี่รถ
			 - ขับขี่รถอย่างปลอดภัยของผู้มีอาการชัก
		 8.6 สื่อวิดีโอให้ความรู้โรคลมชัก ได้แก่
			 - วีดโี อสือ่ ความรูโ้ รคลมชักตอนที่ 1: โรคลมชักคืออะไร https://www.youtube.com/
watch?v=0ERqk7H90M0
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			 - วีดีโอสื่อความรู้โรคลมชักตอนที่ 2: โรคลมชักสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่
				 https://www.youtube.com/watch?v=RkDRKvGpucg
			 - วีดีโอสื่อความรู้โรคลมชักตอนที่ 3: โรคลมชักกับหญิงตั้งครรภ์
				 https://www.youtube.com/watch?v=vCLSKYYoqZM
			 - วีดีโอสื่อความรู้โรคลมชักตอนที่ 4 : โรคลมชักกับความเชื่อ
				 https://www.youtube.com/watch?v=ARln0wWjRBE
			 - วีดีโอสื่อความรู้โรคลมชักตอนที่ 5: โรคลมชักกับการแต่งงาน
				 https://www.youtube.com/watch?v=PN-E_CDWX4I
			 - วีดีโอสื่อความรู้โรคลมชักตอนที่ 6: โรคลมชักกับการขับรถ
				 https://www.youtube.com/watch?v=xdsV4hYr99E
			 - วีดีโอสื่อความรู้โรคลมชักตอนที่ 7: โรคลมชักกับการปฐมพยาบาล
				 https://www.youtube.com/watch?v=BUPRMhZ4Fdo
			 - วีดีโอสื่อความรู้โรคลมชักตอนที่ 8: โรคลมชักกับการให้นมบุตร
				 https://www.youtube.com/watch?v=O8dGVGUzsYk
			 - วีดีโอสื่อความรู้โรคลมชักตอนที่ 9: โรคลมชักกับการทานยา
				 https://www.youtube.com/watch?v=0YFu2cOoJoI
			 - วีดีโอสื่อความรู้โรคลมชักตอนที่ 10: โรคลมชักกับการเล่นกีฬา
				 https://www.youtube.com/watch?v=5jtbTGowejk
		 8.7 Website ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก ได้แก่
			 - epilepsy.kku.ac.th
			 - http://sribykku.webs.com website ท�ำนายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการชัก
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บทที่ 14 รูปแบบการจัดการคลินิกโรคลมชัก

บทน�ำ
คลินิกโรคลมชักเป็นคลินิกเฉพาะโรค ที่มีแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทีมสุขภาพ ได้แก่
เภสัชกรและพยาบาลที่มีความช�ำนาญโรคลมชักอยู่ประจ�ำ มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ง่ายแต่ให้
ประโยชน์สงู สุด คุม้ ค่าในการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก ท�ำให้การรักษามีประสิทธิภาพ ผูป้ ว่ ยสะดวกและ
ปลอดภัย ลดเวลาของทั้งผู้ป่วยและแพทย์ และประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและสถานพยาบาล จาก
การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยโรคลมชัก คลินกิ โรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบว่าการ
ให้บริการคลินิกโรคลมชักโดยทีมสหสาขาวิชาชีพท�ำให้ความถี่ในการชักของผู้ป่วยลดลง มีผลลัพธ์
ทางคลินกิ ทีด่ ขี นึ้ และจากการศึกษาความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการ ณ คลินกิ โรคลมชัก โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ โดยภาพรวม พบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึง
พอใจในด้านบุคลากรมากที่สุด ทั้งแพทย์ เภสัชกรและพยาบาล ดังนั้นการจัดการคลินิกโรคลมชัก จึง
ควรให้การดูแลแบบทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยสูงสุด

การจัดการคลินิกโรคลมชัก แบ่งระดับตามความพร้อมของโรงพยาบาล ได้ 4 ระดับ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางโรคลมชัก
โรงพยาบาลที่มีประสาทแพทย์ และ/หรือ กุมารแพทย์ระบบประสาท
โรงพยาบาลที่มีอายุรแพทย์ และ/หรือ กุมารแพทย์
โรงพยาบาลที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และ/หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกโรคลมชัก  
ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกโรคลมชัก แบ่งตามระดับตามความพร้อมของโรงพยาบาล
4 ระดับ ดังนี้
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แผนภูมิที่ 14.1 ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกโรคลมชักส�ำหรับโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง
โรคลมชัก
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยพยาบาล

แผนผังการปฏิบัติงาน

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย

แพทย์เฉพาะ
ทางโรคลมชัก

ผู้ป่วย

เภสัชกร

ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย

บทที่ 14 รูปแบบการจัดการคลินิกโรคลมชัก
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แผนภูมิที่ 14.2 ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกโรคลมชักส�ำหรับโรงพยาบาลที่มีประสาทแพทย์ /
กุมารแพทย์ระบบประสาท
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยพยาบาล

แผนผังการปฏิบัติงาน

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย

ประสาทแพทย์
และ/หรือ
กุมารแพทย์
ระบบประสาท

ผู้ป่วย

แพทย์เฉพาะทาง
โรคลมชัก

เภสัชกร

ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย
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แผนภูมิที่ 14.3 ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกโรคลมชักส�ำหรับโรงพยาบาลที่มีอายุรแพทย์ /
กุมารแพทย์
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยพยาบาล

แผนผังการปฏิบัติงาน

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย

อายุรแพทย์/
กุมารแพทย์

ผู้ป่วย

ประสาทแพทย์
และ/หรือ
กุมารแพทย์
ระบบประสาท
แพทย์เฉพาะทาง
โรคลมชัก

เภสัชกร

ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย

บทที่ 14 รูปแบบการจัดการคลินิกโรคลมชัก
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แผนภูมิที่ 14.4 ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกโรคลมชักส�ำหรับโรงพยาบาลที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยพยาบาล

แผนผังการปฏิบัติงาน

ผูเ้ กีย่ วข้อง
ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย

แพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไป/แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วย

อายุรแพทย์/กุมาร
แพทย์
ประสาทแพทย์
และ/หรือ
กุมารแพทย์
ระบบประสาท
แพทย์เฉพาะทาง
โรคลมชัก

เภสัชกร

ผู้ป่วย

พยาบาล

ผู้ป่วย
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บทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก
1. บทบาทหน้าที่ของแพทย์
แพทย์เป็นหัวหน้าทีม มีบทบาทหน้าที่หลักในการตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก แยกประเภทของ
การชัก เลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมตามแนวทางการรักษามาตรฐานให้ข้อมูลเรื่องโรคและ
พยากรณ์ของโรคแก่ผู้ป่วยและติดตามผลการรักษา รายละเอียด (บทที่ 1 - บทที่ 8)
ภาพที่ 14.1 แพทย์ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา

2. บทบาทหน้าที่ของพยาบาล
พยาบาลคือผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการประสานงานเพื่อให้การให้บริการผู้ป่วยเป็นไปอย่าง
ราบรื่น บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในคลินิกโรคลมชัก มีดังนี้
1. จัดเตรียมประวัตผิ ปู้ ว่ ย วัดความดันและชัง่ น�ำ้ หนักเพือ่ เป็นข้อมูลในการตรวจวินจิ ฉัยและ
ให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป
2. คัดเลือกผู้ป่วยเพื่อเข้ากลุ่ม support group ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้ป่วยและญาติ ที่มี
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยหรือมีปญ
ั หาทีค่ ล้ายคลึงกันมาเข้าร่วมกลุม่ พูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ความเจ็บป่วย ให้ข้อมูล ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ ให้ก�ำลังใจกันและกัน โดยพยาบาลท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำ
กลุ่ม ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
		 2.1 ระยะเริ่มต้น (initial stage) เป็นระยะท�ำความรู้จัก แนะน�ำตัว สร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ สร้างความคุน้ เคย สร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกัน และชีแ้ จงวัตถุประสงค์
บทที่ 14 รูปแบบการจัดการคลินิกโรคลมชัก
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		 2.2 ระยะสร้างการยอมรับ (acceptance stage) ร่วมกันท�ำความเข้าใจภายในกลุม่ ให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับซึ่งกันและกัน การเรียนรู้การยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างความผูกพันภายในกลุ่ม
		 2.3 ระยะการด�ำเนินกลุ่ม (working stage) สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความ
เจ็บป่วย ความคิดเห็น ความรูส้ กึ บอกเล่าเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหาตลอดจนรับฟังปัญหาของสมาชิกคนอืน่ ๆ
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งการให้และการรับความช่วยเหลือซึ่งกันละกัน
ภาพที่ 14.2 และ  14.3 พยาบาลเป็นผู้น�ำในการท�ำกลุ่ม epilepsy  support group

		 2.4 ระยะปิดกลุ่ม (closing stage) เน้นการสนับสนุนให้ก�ำลังใจ ย�้ำถึงข้อสรุป ทบทวน
ความมั่นใจในการจัดการกับปัญหา กล่าวอ�ำลาและติดตามผล
ภาพที่ 14.4 และ 14.5  สรุปประโยชน์ที่ได้จากการเข้ากลุ่มและการให้ก�ำลังใจกันและกัน
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ประโยชน์ของ support group มีดังนี้คือ
• ผู้ป่วยได้รับฟังเรื่องราว แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้สึกของผู้อื่นที่
คล้ายคลึงกัน ท�ำให้เกิดสัมพันธภาพทีอ่ บอุน่ เห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกัน ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว
• ผู้ป่วยได้ช่วยเหลือโดยการแลกเปลี่ยนมุมมองการเจ็บป่วย แนวคิดและให้การสนับสนุน
รวมทั้งให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน
• เกิดความไว้วางใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน
• ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรคและการดูแลตนเอง
• สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตนเอง ปรับพฤติกรรมและพัฒนาตนเอง
• เป็นการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้แก่ผู้ป่วยและญาติ
• เป็นการให้บริการสมาชิกหลายคนในเวลาเดียวกัน ประหยัดเวลา
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการรักษา ระหว่าง ผู้ป่วย ญาติและทีมรักษา
3. การนัดหมายและให้ข้อมูล ค�ำแนะน�ำขั้นตอนต่อไปของการรับบริการและการส่งตรวจ
อื่นๆ แก่ผู้ป่วย ได้แก่ การเจาะเลือดวัดระดับยากันชัก การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การตรวจเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง และการตรวจแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง เป็นต้น รวมถึงการติดตามผู้ป่วยให้มาตามนัด
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษา

3. บทบาทหน้าที่ของเภสัชกร
เภสัชกรเป็นวิชาชีพทีม่ คี วามส�ำคัญโดยมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยด้วย
ยา เพือ่ ให้ได้ผลการรักษาทีถ่ กู ต้องตามต้องการและเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย เภสัชกรจะต้องให้ความ
มั่นใจแก่ผู้ป่วยว่าจะได้รับยาที่ปลอดภัยและเหมาะสม มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (rational use of
drug) เภสัชกรต้องตรวจสอบดูแลผู้ป่วยแต่ละรายที่รับผิดชอบอยู่เพื่อค้นหาปัญหาการรักษาด้วยยาที่
เกิดขึ้น (actual drug therapy problems) และค้นหาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการรักษาด้วยยา
(potential drug therapy problem) เมื่อค้นพบปัญหาการรักษาด้วยยา เภสัชกรจะต้องมีบทบาทหน้าที่
ในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาดังกล่าว

บทที่ 14 รูปแบบการจัดการคลินิกโรคลมชัก
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ภาพที่ 14.6  เภสัชกรให้การบริบาลผู้ป่วยโรคลมชัก

แนวทางปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก มีดังนี้
1. สอบถามข้อมูลและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
		 1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่ประจ�ำตัวผู้ป่วย เพศ อายุ เป็นต้น
		 1.2 ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ชนิดของโรคลมชัก ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อโรคผูป้ ว่ ย ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ประวัติการเป็นโรคหรือการผ่าตัด เป็นต้น
		 1.3 ข้อมูลการรักษาด้วยยา เช่น ประวัติการสั่งใช้ยาของแพทย์ ประวัติการแพ้ยา ความ
ร่วมมือในการใช้ยา
		 1.4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลของการรักษา
		 1.5 ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ เช่น อาชีพ สิทธิการเบิก จ่ายค่ารักษา เป็นต้น
2. คัดกรองความถูกต้องของใบสัง่ ยาและประเมินความเหมาะสมในการสัง่ ใช้ยาโดยใช้หลัก
การ “IESAC” (อ่านว่า “ไอแซค”) ซึ่งย่อมาจาก ข้อบ่งใช้ (indication) ประสิทธิภาพ (efficacy) ความ
ปลอดภัย (safety) การใช้ยาตามแพทย์สั่ง (adherence) และราคา (cost)
3. ค้นหาปัญหาการรักษาด้วยยา ในกรณีที่ค้นพบปัญหาการรักษาด้วยยา เภสัชกรจะแก้ไข
และป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยการให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยหรือให้ข้อเสนอแนะกับบุคลากรทางการ
แพทย์ พร้อมกับบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งปัญหาการรักษาด้วยยากันชักที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติมีดังนี้คือ
3.1 ปัญหาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reactions; ADRs)
ได้แก่
			 - อาการข้างเคียงจากการใช้ยา (side effect) หรือพิษจากยา (toxicity)
			 - อาการแพ้ (idiosyncrasy)
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			 - อาการข้างเคียงต่อทารกในครรภ์ (teratogenicity)
		 ซึง่ มีแนวทางในการปฏิบตั คิ อื หากอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาเป็นชนิดทีไ่ ม่รนุ แรง
และจ�ำเป็นที่ต้องใช้ยาตัวดังกล่าวสามารถใช้ยาต่อไปได้ แต่ต้องติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา
อย่างใกล้ชิด ในกรณีที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ชนิดที่รุนแรงควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับลดขนาดยา
หรือปรับเปลี่ยนยาตามความเหมาะสม ส�ำหรับการป้องกันผลข้างเคียงต่อทารกในครรภ์จะยึดตาม
แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการตั้งครรภ์ หรือเมื่อมีการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยที่มีอาการชัก
		 3.2 ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย (non adherence)
			 เภสัชกรสามารถประเมินความร่วมมือในการรักษาของผูป้ ว่ ยได้ดว้ ยวิธกี ารต่างๆดังนี้
			 - การสอบถามจากผู้ป่วยโดยตรง โดยท�ำการสอบถามถึงวิธีการใช้ยาของผู้ป่วย ว่า
ใช้ยาอย่างไร ถูกต้องตามที่แพทย์สั่งหรือไม่ ผู้ป่วยเคยลืมรับประทานยาหรือไม่
			 - การนับเม็ดยา การนับเม็ดยาที่เหลือจะช่วยให้สามารถประมาณการณ์ได้ว่าผู้ป่วย
ไม่ได้รับยาตรงตามที่ควรจะได้มากน้อยเพียงใด อาจท�ำได้โดยให้ผู้ป่วยน�ำยาที่
เหลือกลับมาให้ดูในการนัดครั้งถัดไป หรือสอบถามผู้ป่วยถึงจ�ำนวนยาที่เหลืออยู่
			 - การตรวจสอบว่าผู้ป่วยมาพบแพทย์ตรงตามนัดหรือไม่ เพื่อดูความร่วมมือในการ
รักษาของผู้ป่วย
			 - การวัดระดับยาในเลือดว่าอยู่ในช่วงการรักษาหรือไม่ หากระดับยาในเลือดต�่ำกว่า
ช่วงการรักษา อาจเกิดจากผู้ป่วยไม่ร่วมมือในการใช้ยา
แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย มีดังนี้
- แนะน�ำแนวทางการป้องกันการลืมรับประทานยา อาทิเช่น ให้เก็บยาในต�ำแหน่งทีส่ ามารถ
เห็นได้ในเวลาที่ผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาโดยให้สอดคล้องกับชีวิตประจ�ำวันของผู้ป่วยแต่ละราย
แนะน�ำวิธีการเตือนให้รับประทานยา เช่น ตั้งปลุกเตือนโดยใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ป่วย หรือแนะน�ำ
การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องหากมีการลืมรับประทานยาว่าสามารถรับประทานยาได้เมือ่ ไรหรือสามารถรวบขนาด
ยาได้หรือไม่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และลักษณะการออกฤทธิ์ของยาแต่ละตัว
- เมือ่ ผูป้ ว่ ยอาการดีขนึ้ หรือแย่ลง เภสัชกรควรเน้นย�ำ้ ถึงความร่วมมือในการใช้ยาแก่ผปู้ ว่ ย
เนื่องจากผู้ป่วยจะมีแนวโน้มที่จะใช้ยาลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้
- เภสัชกรควรให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้อง ไม่วติ กกังวลจนเกินไปรวมทัง้ แนะน�ำวิธปี อ้ งกันหรือการปฏิบตั ติ วั ทีช่ ว่ ยลดความเสีย่ งของอาการ
ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว แต่ถ้าอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงควรแนะน�ำให้ผู้ป่วยรีบกลับมาพบแพทย์
- เภสัชกรควรให้ความส�ำคัญกับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย กล่าวคือ ควรแนะน�ำและให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรค
และการรักษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความส�ำคัญ อันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือในการรักษาต่อไป
- ส�ำหรับผู้ป่วยที่บ้านอยู่ไกลและมีปัญหาในการเดินทางหรือปัญหาทางเศรษฐานะ อาจ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยนัดผู้ป่วยให้ห่างขึ้น หรือให้รับยาใกล้บ้านหากโรงพยาบาลใกล้บ้านไม่มีปัญหา
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ในเรื่องของความพร้อมของยาที่ผู้ป่วยใช้ แต่ต้องมีการชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจในแนวทางการรักษาและ
เห็นความส�ำคัญของความร่วมมือในการใช้ยา
		 3.3 ปัญหาการเกิดอันตรกิรยิ าจากการใช้ยากันชักร่วมกันและระหว่างยากันชักกับยาอืน่
(drug interaction)
		 การใช้ยากันชักร่วมกันจะก่อให้เกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยาขึน้ เช่นเดียวกับการรับประทาน
ยากันชักร่วมกับยาอื่น ดังนั้นการใช้ยากันชักร่วมกันหรือการรับประทานยากันชักร่วมกับยาอื่นๆ จึง
ต้องระมัดระวังอย่างยิง่ อาจจ�ำเป็นต้องติดตามระดับยาในเลือด ดูอาการทางคลินกิ ทัง้ ด้านประสิทธิผล
และความปลอดภัย ดังนัน้ ถ้าผูป้ ว่ ยโรคลมชัก มีอาการเจ็บป่วยต้องน�ำยาทีร่ บั ประทานอยูม่ าให้แพทย์
ที่รักษาดูด้วยทุกครั้งว่าตนเองรับประทานยาอะไรอยู่เพื่อที่แพทย์จะได้พิจารณาว่ายาที่จะสั่งให้นั้นมี
อันตรกิรยิ าต่อกันหรือไม่ อย่างไร กรณีใช้ยากันชักทีม่ อี นั ตรกิรยิ าระหว่างยาร่วมกัน แนะน�ำให้ตดิ ตาม
ระดับยาและดูอาการทางคลินกิ ทัง้ ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย และปรับขนาดการใช้ยาแต่ละ
ชนิดให้เหมาะสม ส�ำหรับ กรณีทยี่ ากันชักมีอนั ตรกิรยิ ากับยาอืน่ ให้พจิ ารณาผลของอันตรกิรยิ าดังกล่าว
และความจ�ำเป็นของการใช้ยาอื่นที่ร่วมกัน อาจติดตามระดับยากันชักและปรับตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาจากอาการทางคลินิกเป็นหลัก
		 3.4 ปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งจ่าย (failure to receive medication)
		 ปัญหาการไม่ได้รบั ยาตามทีแ่ พทย์สงั่ จ่าย มีความหมายครอบคลุมถึงการทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ยา
ไม่ครบตามทีแ่ พทย์สงั่ จ่ายโดยมีสาเหตุมาจากเศรษฐานะของผูป้ ว่ ย สิทธิทางการรักษาของผูป้ ว่ ยท�ำให้
เกิดข้อจ�ำกัดของการได้รบั ยา การได้รบั ยาไม่ตรงตามทีแ่ พทย์สงั่ จ่าย กล่าวคือได้ยาคนละตัวยาเนือ่ งจาก
โรงพยาบาลไม่มียาดังกล่าวท�ำให้แพทย์ต้องเปลี่ยนยาหรือได้รับยาคนละชื่อการค้ากัน ซึ่งปัญหาดัง
กล่าวไม่วา่ จะเป็นไปในลักษณะใดก็ตามล้วนแล้วแต่สง่ ผลให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ หรือ
เกิดอาการชักเกิดขึ้นจากที่เคยควบคุมอาการชักได้ แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขหรือป้องกันปัญหาดัง
กล่าว มีดังนี้
- กรณีผปู้ ว่ ยใหม่ ทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นยากันชักจะใช้ยาชือ่ สามัญ หรือยาต้นแบบก็ได้ ขอให้ใช้
ยาดังกล่าวตัวเดิมอย่างต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนยี่ห้อไป มา เพื่อเป้าหมายในการควบคุมอาการชัก
		 - กรณีผู้ป่วยที่ควบคุมอาการชักได้ดีแล้ว ไม่ว่าจะด้วยยาชื่อสามัญหรือยาต้นแบบ ให้
คงการใช้ยาชนิดนั้นไว้
		 - กรณีผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการท�ำงานของตับ
หรือไต ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อยาไป มา เนื่องจากเภสัชจลนศาสตร์ของผู้ป่วยดังกล่าวแตกต่างจากผู้ป่วย
กลุ่มอื่น อาจส่งผลให้เกิดพิษจากยาหรือควบคุมอาการชักไม่ได้
4. ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องโรคและการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ข้อมูลอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาทีอ่ าจเกิดขึน้ และการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดอาการไม่พงึ ประสงค์ดงั กล่าว
แก่ผู้ป่วย ตลอดจนการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการชักได้แก่ การอดนอน การดื่มแอลกอฮอล์
134

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ

การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน การรับประทานยากันชักไม่สม�่ำเสมอ ความเครียด การท�ำงานหรือออก
ก�ำลังกายอย่างหักโหม เป็นต้น
5. ให้ข้อมูลด้านยาและการเจาะวัดระดับยาในเลือดแก่แพทย์
		 ข้อมูลด้านยาที่เภสัชกรสามารถให้แก่แพทย์ได้ มีดังนี้
		 - การระบุชนิดยา (drug identification) ตัวอย่าง แพทย์ไม่ทราบชือ่ ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั จาก
โรงพยาบาลอื่นและผู้ป่วยน�ำยาเดิมมาด้วย จึงขอให้เภสัชกรช่วยดูเม็ดยาและระบุชื่อยาให้
		 - การมียาในโรงพยาบาล (drug availability)
		 - เภสัชจลนศาสตร์ของยา (pharmacokinetics)
		 - ผลของอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interaction)
		 - อาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction/side effects)
		 - ข้อบ่งใช้ ขนาดยาและแบบแผนการใช้ยา (indication, dose and dosage regimen)
		 - ราคา (cost)
		 - ประเภทยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และแนวทางปฏิบัติ
เภสัชกรควรแนะน�ำให้แพทย์ส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
		 - เพื่อประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
		 - ยืนยันอาการเป็นพิษ เมื่อผู้ป่วยใช้ยากันชักพร้อมกันหลายชนิด
		 - ประเมินและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อาจเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา
		 - เพื่อหาระดับยาที่ควบคุมการชักได้ในแต่ละบุคคล
		 - เฝ้าดูระดับยาในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เช่น ระดับโปรตีนในเลือด
เปลี่ยนแปลง มีภาวะโรคตับ ผู้ป่วยที่ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์เปลี่ยนแปลง เช่น หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
ลักษณะการจัดคลินิกโรคลมชัก
คลินิกโรคลมชักเป็นการบริหารจัดการที่ง่าย แต่ให้ประโยชน์สูงสุดเป็นคลินิกเฉพาะโรคที่มี
แพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทีมสุขภาพ ได้แก่ เภสัชกรและพยาบาลที่มีความช�ำนาญโรคลมชักอยู่
ประจ�ำ ท�ำให้การรักษามีประสิทธิภาพ อาศัยเครื่องมือที่ง่าย ดังนี้
1. สมุดบันทึกอาการชัก (epilepsy diary) ส�ำหรับผู้ป่วยหรือญาติจดบันทึก (record) อาการ
ชัก และติดตามผลการปรับยา
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ภาพที่ 14.7 สมุดบันทึกอาการชัก

ภาพที่ 14. 8 การบันทึกอาการชัก

2. สื่อและเอกสารให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติ
ภาพที่ 14.9 สื่อวิดีโอให้ความรู้โรคลมชัก
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ภาพที่ 14.11 สื่อให้ความรู้โรคลมชัก

บทที่ 14 รูปแบบการจัดการคลินิกโรคลมชัก

137

ภาพที่ 14.12 และ 14.13 หนังสือประสบการณ์ผู้ป่วยโรคลมชัก

ภาพที่ 14.14  หนังสือให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยโรคลมชัก
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ภาพที่ 14.15 หนังสือให้ความรู้โรคลมชัก

3. มีระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเป็นกันเองและใกล้ชิดในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
โทรศัพท์มือถือ, website, facebook, line
		 3.1 การติดต่อสือ่ สารผ่านทาง facebook; epilepsy club, srinagarind hospital โดยผูป้ ว่ ย
และญาติสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพือ่ เข้ามาแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคลมชักและ
สอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโรคลมชักจากทีมสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกรและพยาบาลโดยตรง
ภาพที่ 14.16  การติดต่อสื่อสารของผู้ป่วยผ่านทาง Facebook
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		 3.2 Website ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก
ภาพที่ 14.17 Website ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก

		 3.3 Website ท�ำนายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการชัก ทางอินเตอร์เน็ต http://sribykku.
webs.com ผูป้ ว่ ยโรคลมชัก สามารถค�ำนวณความเสีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุจากการชักได้อย่างง่ายด้วยตนเอง
ภาพที่ 14.18 Website ท�ำนายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการชัก

4. โปรแกรมการบันทึกข้อมูล (epilepsy database program) ของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล ส�ำหรับการติดตามอย่างเป็นระบบและเพื่อการวิจัยและพัฒนา
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ภาพที่ 14.19 โปรแกรมการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคลมชัก

ความคุ้มค่าของคลินิกโรคลมชัก
1. ส่งเสริมความสม�่ำเสมอในการรับประทานยา (compliance) และการปฏิบัติตนเพื่อ
ควบคุมอาการชัก เช่น การหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น (precipitating factor)
2. ตอบปัญหาและแนะน�ำผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับโรค ยากันชัก ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินชีวติ การเรียน
การท�ำงาน การแต่งงาน ฯลฯ ทั้งทางตรง ทางโทรศัพท์ หรือ website, facebook, line ท�ำให้ประหยัด
เวลาที่ผู้ป่วยต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
3. เป็นที่รับฟังปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วย เช่น ผลกระทบต่อจิตใจจากโรคลมชัก ความ
ด้อยโอกาสทางสังคม
จะเห็นว่า การจัดคลินกิ โรคลมชัก เป็นการลงทุนทีน่ อ้ ย เรียบง่าย อาศัยการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบและความเอาใจใส่ของบุคลากร ก็สามารถท�ำให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม
เป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ

สรุป
การจัดคลินิกโรคลมชัก อาศัยการจัดการอย่างเป็นระบบและความเอาใจใส่ของบุคลากรที่มี
บทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักตามความเชี่ยวชาญของแต่ละวิชาชีพ และมีเป้าหมายร่วม
กัน คือ การท�ำให้ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถควบคุมอาการชักได้เร็วที่สุด เกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาน้อยที่สุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

บทที่ 14 รูปแบบการจัดการคลินิกโรคลมชัก
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บทที่ 15 ระบบการกระจายยากันชักในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งหมด 20 จังหวัด แบ่งตามส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 เขตดังนี้
เขต 7 ขอนแก่น ประกอบด้วยโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดมหาสารคาม
เขต 8 อุดรธานี ประกอบด้วยโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัด
หนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม
เขต 9 นครราชสีมา ประกอบด้วยโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
เขต 10 อุบลราชธานี ประกอบด้วยโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
จากการส�ำรวจข้อมูลการกระจายยาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�ำรวจทัง้ สิน้ 20 จังหวัด
เป็ น โรงพยาบาลระดั บ โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไปจ�ำนวน
12 โรงพยาบาล จากจ�ำนวนทั้งสิ้น 33 โรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 36.3 และโรงพยาบาลชุมชนทั้งสิ้น
202 โรงพยาบาล จากจ�ำนวนทั้งสิ้น 285 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 70.88
จากการส�ำรวจการกระจายยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ยากันชักกลุ่มมาตรฐาน
ได้แก่ phenobarbital, phenytoin, carbamazepine และ sodium valproate มีในโรงพยาบาลจังหวัดและ
โรงพยาบาลศูนย์ทุกโรงพยาบาล และมีในโรงพยาบาลชุมชนเฉลี่ยร้อยละ 94.3 ดังตารางที่ 15.1
ตารางที่ 15.1 ยากันชักกลุ่มมาตรฐานที่มีใช้ในโรงพยาบาล จ�ำแนกตามระดับของโรงพยาบาล
ประเภทยากันชัก
Phenobarbital
Phenytoin
Carbamazepine
Sodium valproate

รพ.ศูนย์
(n=5)
5 (100.00%)
5 (100.00%)
5 (100.00%)
5 (100.00%)

รพ.จังหวัด
(n=7)
7 (100.00%)
7 (100.00%)
7 (100.00%)
7 (100.00%)

รพ.ชุมชน
(n=202)
201 (99.50%)
196 (97.03%)
188 (93.07%)
177 (87.62%)

ทีม่ า: ข้อมูลจากการส�ำรวจของกลุม่ วิจยั โรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
บทที่ 15 ระบบการกระจายยากันชักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ส�ำหรับยากันชักรุ่นใหม่ พบว่า gabapentin มีในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์ทุก
โรงพยาบาล และมีในโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 33 ในขณะทีย่ ากันชักรุน่ ใหม่ตวั อืน่ ได้แก่ topiramate,
lamotrigine, levetiracetam และ pegabatin มีใช้ในโรงพยาบาลชุมชนเพียง 1-4 โรงพยาบาลเท่านั้น แต่
มีในโรงพยาบาลจังหวัดเฉลี่ยร้อยละ 43 และมีโรงพยาบาลศูนย์เฉลี่ยร้อยละ 60 ดังตารางที่ 15.2
ตารางที่ 15.2 ยากันชักรุ่นใหม่ที่มีใช้ในโรงพยาบาล จ�ำแนกตามระดับของโรงพยาบาล
ประเภทยากันชัก

รพ.ศูนย์
(n=5)
3 (60.00%)
5 (100.00%)
3 (60.00%)
4 (80.00%)
2 (40.00%)

Topiramate
Gabapentin
Lamotrigine
Levetiracetam
Pregabalin

รพ.จังหวัด
(n=7)
3 (42.86%)
7 (100.00%)
0
3 (42.86%)
3 (42.86%)

รพ.ชุมชน
(n=202)
2 (0.99%)
67 (33.17%)
1 (0.50%)
0
4 (1.98%)

ทีม่ า: ข้อมูลจากการส�ำรวจของกลุม่ วิจยั โรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559

ส�ำหรับยาฉีดพบว่าทุกโรงพยาบาลมียาฉีด diazepam แต่โรงพยาบาลชุมชนเพียงร้อยละ 65
เท่านั้นที่มียาฉีด phenytoin โรงพยาบาลจังหวัดมียาฉีด phenytoin ร้อยละ 86 แต่มียาฉีดอื่น ได้แก่
phenobarbital และ sodium valproate เพียงร้อยละ 29 และ 57 ตามล�ำดับ ส�ำหรับโรงพยาบาลศูนย์มี
ยาฉีด phenytoin และ sodium valproate ทุกโรงพยาบาล ดังตารางที่ 15.3
ตารางที่ 15.3 ยากันชักรูปแบบฉีดที่มีใช้ในโรงพยาบาล จ�ำแนกตามระดับของโรงพยาบาล
ประเภทยากันชัก
Diazepam
Phenobarbital
Phenytoin
Sodium valproate

รพ.ศูนย์
(n=5)
5 (100 %)
3 (60.00%)
5 (100.00%)
5 (100.00%)

รพ.จังหวัด
(n=7)
7 (100 %)
2 (28.57%)
6 (85.71%)
4 (57.14%)

รพ.ชุมชน
(n=202)
202 (100%)
6 (2.97%)
131 (64.85%)
3 (1.48%)

ทีม่ า: ข้อมูลจากการส�ำรวจของกลุม่ วิจยั โรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
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แผนภูมิที่ 15.1 ระบบการกระจายยากันชักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบบริการระดับปฐมภูมิ: โรงพยาบาลชุมชน

*กรณีโรงพยาบาลไม่มียากันชักรายการใดสามารถยืมยา หรือ ซื้อยาในราคาทุน หรือ รับยาต่อเนื่องจากโรงพยาบาล
ในระดับที่สูงขึ้นได้
**กรณีโรงพยาบาลทุติยภูมิไม่มียากันชักรายการใดสามารถยืมยา หรือ ซื้อยาในราคาทุน หรือ รับยาต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลในระดับตติยภูมิได้
บทที่ 15 ระบบการกระจายยากันชักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทที่ 16 การส่งตรวจระดับยากันชักในเลือด

การตรวจติดตามระดับยา (therapeutic drug monitoring; TDM) เป็นการตรวจวัดระดับยาใน
สิ่งส่งตรวจชีววัตถุ (biological specimen) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงเลือด และน�ำระดับยาที่วัดได้มา
พิจารณาร่วมกับอาการทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ย เพือ่ ปรับวิธกี ารบริหารยาให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยเฉพาะราย
ทั้งนี้ความเข้มข้นของยาที่มีการตรวจวัดระดับต้องมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและพิษของยา
การตรวจติดตามระดับยากันชักได้รบั การยึดถือเป็นแนวปฏิบตั เิ ป็นเวลานานและแพร่หลาย เนือ่ งจาก
ยาในกลุ่มนี้ มีเภสัชจลนศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือมีช่วงการรักษาแคบ (narrow therapeutic window) อีก
ทั้งการรักษาต้องใช้ระยะเวลานาน ผู้ป่วยอาจมีโรคแทรกซ้อนหรือใช้ยาซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเภสัช
จลนศาสตร์ของยากันชักและส่งผลต่อการรักษาในทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามระดับยาในเลือด เป็นเพียงข้อมูล
ส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการปรับเปลี่ยนแผนการรักษา ในบางกรณีหากระดับยาในเลือดเกินช่วงการ
รักษาเล็กน้อย แต่ควบคุมอาการชักได้และไม่มอี าการหรืออาการแสดงของพิษหรือท�ำให้เกิดพิษ ก็ไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องปรับขนาดยาเพื่อให้ระดับยาอยู่ในช่วงการรักษา การตัดสินใจว่าเมื่อใดจะตรวจวัด
ระดับยากันชักในเลือด ขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยและชนิดของยา

ข้อบ่งชี้ของการส่งตรวจระดับยากันชักในเลือด
		
		
		
		

เมือ่ แพทย์พจิ ารณาว่ายาทีใ่ ห้เหมาะสมทัง้ ขนาด และปริมาณแต่ยงั ควบคุมอาการชักไม่ได้
เพื่อใช้ประกอบกับอาการผิดปกติทางคลินิกที่อาจจะเกิดจากระดับยากันชักสูงเกิน หรือ
มีอาการของผลข้างเคียง
เฝ้าระวังระดับยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาหลายชนิดที่อาจจะเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา
(drug interaction)
เฝ้าระวังระดับยากันชักในเลือด ในผูป้ ว่ ยทีภ่ าวะร่างกายมีการเปลีย่ นแปลงระดับโปรตีน
ในเลือด เช่น การตั้งครรภ์ โรคตับ โรคไต
เพื่อประเมินดูความสม�่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ป่วย
เมื่อใช้ยาที่มีเภสัชจลศาสตร์ที่ซับซ้อน หรือเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายจากการปรับขนาดยา
เช่น phenytoin
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การวัดระดับยากันชักในเลือดปกติจะวัดเป็น total level ซึง่ จะรวมทัง้ ส่วนของยากันชักที่ จับ
กับโปรตีนและยาที่เป็นอิสระ การเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยาควรท�ำก่อนผู้ป่วยได้รับยามื้อต่อไป
(trough level) และเจาะเลือดเมื่อคาดว่าระดับยาถึง steady state แล้ว ในกรณีที่เกิดภาวะที่ท�ำให้มีการ
เปลีย่ นแปลง ระดับโปรตีนในเลือด หรือมีการให้ยาทีม่ อี นั ตรกิรยิ าระหว่างยา ทีเ่ กิดการแย่งจับโปรตีน
จ�ำเป็นต้องเจาะเลือดตรวจ free drug level

การให้บริการตรวจวัดระดับยากันชักในเลือด โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิธีวิเคราะห์ที่ใช้
Chemiluminescent Magnetic Immunoassay (CMIA)
ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการจะรายงานความเข้มข้นของยากันชักในซีรั่ม ในหน่วย mg/mL (mg/L)
การเก็บตัวอย่างเลือด (specimen collection)
เวลาในการเก็บเลือด (sampling time)
โดยทัว่ ไปจะเก็บตัวอย่างทีเ่ วลาทีร่ ะดับยาในเซรัม่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ (trough concentration) คือ ก่อนให้
ยาครั้งถัดไป หรือ ในกรณีฉุกเฉินต้องการทราบความเข้มข้นของระดับยาเพื่อประเมินก่อนตัดสินใจ
ให้การรักษาด้วยการให้ยากันชักในขนาดสูง (loading dose) หรือสงสัยการเกิดพิษจากยา สามารถเก็บ
ตัวอย่างได้เลย
หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
ให้เก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดด�ำ โดยใช้หลอดแก้วชนิดที่ใช้ส�ำหรับเก็บ serum (clot
blood) (จุกสีแดง) หากเก็บตัวอย่างผิดประเภท จะท�ำให้วิเคราะห์ตัวอย่างผิดพลาด หรือวิเคราะห์ไม่
ได้ โดยตัวอย่างที่ส่งต้องไม่เกิด hemolysis เนื่องจากจะท�ำให้ค่าที่ตรวจวัดมีค่าสูงผิดปกติ
แนวทางการส่งตรวจวัดระดับยากันชักในกระแสเลือด
1. ทุกโรงพยาบาลควรจะมีกล่องน�้ำแข็ง ส�ำหรับเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจ
2. เก็บตัวอย่างเลือด clot blood ในหลอดเก็บตัวอย่าง ควรปิดฝาหลอดตัวอย่างให้แน่น เก็บ
ไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (ตู้เย็น) หรือ กล่องบรรจุน�้ำแข็งตลอดระยะเวลาน�ำส่ง
3. การติดป้ายชื่อผู้ป่วย ต้องระบุชื่อนามสกุล H.N. อายุของผู้ป่วยและวันที่ และเวลาที่เจาะ
เก็บเลือดให้ชัดเจน
4. ควรปิด sticker เป็นแนวตรง ไม่ม้วนเกลียวรอบหลอดเก็บเลือด เพื่อให้สามารถมองเห็น
แถบสีทบี่ อกชนิดของหลอดเก็บเลือดและเว้นช่องว่างให้เห็นระดับเลือดทีใ่ ส่ลงมาในหลอด
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5. แนบใบส่งตรวจ (request form) มาพร้อมกับสิ่งส่งตรวจ โดยกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบ
ถ้วน ทั้งนี้ขอให้ระบุ ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบในการส่งตรวจ และหมายเลขโทรศัพท์ให้
ชัดเจนเพือ่ ติดต่อในการแจ้งรายงานผลการวิเคราะห์และประสานงานในกรณีมปี ญ
ั หาใน
การส่งตรวจ
6. ตัวอย่างเลือดสามารถเก็บไว้ได้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (ตู้เย็น) 1 สัปดาห์ รวบรวม
ส่งที่โรงพยาบาลจังหวัด หรือน�ำส่งหน่วยปฏิบัติการตรวจวัดระดับยาและสารเคมีใน
ชีววัตถุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตรง
7. โรงพยาบาลจังหวัดน�ำตัวอย่างบรรจุในกล่องน�้ำแข็งส่งทีห่ น่วยปฏิบตั กิ ารตรวจวัดระดับ
ยาและสารเคมีในชีววัตถุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. หน่วยปฏิบตั กิ ารตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ลงทะเบียนรับตัวอย่างเลือดและน�ำตัวอย่างเลือดส่งวิเคราะห์ทันที
9. คณะเภสัชศาสตร์ รายงานผลการตรวจระดับยาในเลือดไปยังหน่วยงานทีส่ ง่ ตรวจ พร้อม
ทั้งออกหนังสือเรียกเก็บเงินค่าบริการต่อไป
10. ในกรณีเร่งด่วน โรงพยาบาลต่างๆ สามารถน�ำตัวอย่างเลือด เก็บในกล่องควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมใบส่งตรวจจากโรงพยาบาล น�ำส่งตรงถึงคณะเภสัชศาสตร์และติดตามผลด่วนได้
ทางโทรศัพท์ถึง คุณณรงค์ ไร่รัตน์ (081-717-6295) ในวันและเวลาราชการ
11. เวลาในการรับสิ่งส่งตรวจปฏิบัติงาน ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 8:30 น.-16.30 น. หาก
ต้องการส่งสิง่ ส่งตรวจในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ขอให้ตดิ ต่อนัดหมายล่วง
หน้าก่อนวันหยุดราชการ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วันท�ำการ
การรายงานผลการวิเคราะห์
สิ่งส่งตรวจมาถึงห้องปฏิบัติการก่อนเวลา 15.00 น. จะได้รับรายงานผลการวิเคราะห์เบื้อง
ต้นทางโทรศัพท์ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ส่งตัวอย่าง
กรณีทสี่ งิ่ ส่งตรวจถูกน�ำส่งถึงห้องปฏิบตั กิ าร หลังจากเวลา 15.00 น. จะได้รบั การรายงานผล
การวิเคราะห์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ภายในเวลา 11.30 น. ของวันถัดไป
เอกสารใบรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์จะถูกส่งไปยังโรงพยาบาล พร้อมกับเอกสาร
ขอเรียกเก็บค่าบริการภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับสิ่งส่งตรวจ
กรณีที่ท่านต้องการสิ่งส่งตรวจคืนให้ระบุข้อความให้ชัดเจนด้วยปากกาสีแดงในใบส่งตรวจ
ว่า “ขอรับสิ่งส่งตรวจคืน” ห้องปฏิบัติการจะประสานงานในขั้นตอนการส่งคืนสิ่งส่งตรวจหลังจาก
วิเคราะห์ต่อไป
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ค่าบริการตรวจวัดระดับยาในเลือด
1. ค่าส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด total phenytoin , valproic acid, phenobarbital, carbamazepine ราคา 300 บาทต่อตัวอย่าง
2. ค่าส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด unbound (free) phenytoin และ unbound (free) valproic
acid ราคา 850 บาท ต่อตัวอย่าง
ทั้งนี้การตรวจวัดระดับยาอิสระ หรือ free drug จะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจวัดดังนี้
1. เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interaction) ในการแย่งจับกับ albumin ในกระแสเลือด
ท�ำให้สัดส่วนของระดับยาอิสระซึ่งเป็นตัวออกฤทธิ์เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ใช้ phenytoin
ร่วมกับ sodium valproate
2. ภาวะ hypoalbuminemia ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (end state renal disease;
ESRD)
การติดต่อประสานงานกับห้องปฏิบัติการ
หน่วยปฏิบัติการตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-202378, 043-362094, 043-202715 ผ่านโอเปอเรเตอร์ ต่อ 2204 หรือ 2205
นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ คือ
คุณ ณรงค์ ไร่รัตน์ 		
โทรศัพท์ 081-7176295
คุณ ประดิษฐ์ เพียรักษา		
โทรศัพท์ 081-6708352
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แผนภูมิที่ 16.1 แนวทางการส่งตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด กรณีไม่เร่งด่วน
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แผนภูมิที่ 16.2 แนวทางการส่งตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด กรณีเร่งด่วน
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โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลเชียงยืน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลบ้านไผ่
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ภก.ลิขิต ฤทธิยา
ภญ.วิชชุดา ศรีภูวงศ์
พว.วรัญศิญา จิตต์เพียร
พว.วิลัยพร ทุมะลา
นพ.ศักดา ชนะหาญ
พญ.ศิริพร เทียมเก่า
ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
พญ.สตรีรัตน์ อ่อนสนิท
ภญ.สุธาสินี ศรีสร้อย
พว.สินีนาฏ พรานบุญ
ภญ.สุภิญญา ตันตาปกุล
ภก.สุรวุฒิ ดอนค�ำชัยมงคล
ภญ.สุปรีดา นนทวงษ์
นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ภญ.อัญมณี ลาภมาก

โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลพุทไธสง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลพระยุพราช สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลน�้ำพอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผลการส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคลมชัก
ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ
เรื่องที่ประเมิน

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
บทที่ 1 การวินจิ ฉัยอาการชัก: การซักประวัตแิ ละการ 51.6
45.2
3.2
ตรวจร่างกาย
บทที่ 2 การจัดจ�ำแนกประเภทอาการชักและโรคลม 64.5
32.3
3.2
ชัก
บทที่ 3 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยแยกอาการชัก 48.4
45.2
6.4
และโรคลมชักจากภาวะอื่นๆ
บทที่ 4 แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารวินจิ ฉัยโรคลมชักและ 58.0
35.5
6.5
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
บทที่ 5 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ 61.3
35.5
3.2
ชักครั้งแรกและชักซ�้ำ
บทที่ 6 แนวทางเวชปฏิบัติการบริหารยากันชัก
54.8
32.3
12.9
บทที่ 7 การจัดการผูป้ ว่ ยโรคลมชักชนิดไม่ตอบสนอง 54.8
41.9
3.3
ต่อการรักษาและการใช้ยากันชักรุ่นใหม่
บทที่ 8 แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารวินจิ ฉัยและรักษาภาวะ 64.5
29.0
6.5
ชักต่อเนื่อง
บทที่ 14 รูปแบบการจัดการคลินิกโรคลมชัก
38.7
48.4
12.9
บทที่ 15 ระบบการกระจายยากันชักในภาคอีสาน
35.5
51.6
12.9
บทที่ 16 การส่งตรวจระดับยากันชักและการแปลผล 38.7
45.2
16.1
ระดับยากันชัก

ได้รับแบบประเมินจาก 31 โรงพยาบาล จ�ำแนกเป็น
โรงพยาบาลศูนย์			
จ�ำนวน 2 โรงพยาบาล
โรงพยาบาลทั่วไป/จังหวัด
จ�ำนวน 4 โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน 		
จ�ำนวน 25 โรงพยาบาล
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การส�ำรวจการกระจายยากันชักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุม่ วิจยั โรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สง่ แบบสอบถามการกระจายยา
กันชักไปยังโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 20 จังหวัด และได้รับข้อมูลและ
แบบสอบถามกลับมาจากโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 214 โรงพยาบาล โดยแบ่ง
ตามส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็น 4 เขตดังนี้
1. โรงพยาบาลในสังกัด สปสช.เขต 7 (จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดมหาสารคาม)
		 1.1 จังหวัดขอนแก่น
จ�ำนวน 20 โรงพยาบาล
		 1.2 จังหวัดร้อยเอ็ด 		
จ�ำนวน 17 โรงพยาบาล
		 1.3 จังหวัดกาฬสินธุ์		
จ�ำนวน 6 โรงพยาบาล
		 1.4 จังหวัดมหาสารคาม
จ�ำนวน 10โรงพยาบาล
				
รวม		
จ�ำนวน 53 โรงพยาบาล
2. โรงพยาบาลในสังกัด สปสช.เขต 8 (จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย
จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม)
		 2.1 จังหวัดอุดรธานี 		
จ�ำนวน 14โรงพยาบาล
		 2.2 จังหวัดสกลนคร
จ�ำนวน 13โรงพยาบาล
		 2.3 จังหวัดหนองคาย
จ�ำนวน 5 โรงพยาบาล
		 2.4 จังหวัดเลย 		
จ�ำนวน 9 โรงพยาบาล
		 2.5 จังหวัดหนองบัวล�ำภู จ�ำนวน 3 โรงพยาบาล
		 2.6 จังหวัดบึงกาฬ 		
จ�ำนวน 6 โรงพยาบาล
		 2.7 จังหวัดนครพนม
จ�ำนวน 7 โรงพยาบาล
				
รวม		
จ�ำนวน 57 โรงพยาบาล
3. โรงพยาบาลในสังกัด สปสช.เขต 9 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์)
		 3.1 จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 14 โรงพยาบาล
		 3.2 จังหวัดชัยภูมิ 		
จ�ำนวน 14 โรงพยาบาล
		 3.3 จังหวัดบุรีรัมย์ 		
จ�ำนวน 16 โรงพยาบาล
		 3.4 จังหวัดสุรินทร์ 		
จ�ำนวน 15 โรงพยาบาล
				
รวม		
จ�ำนวน 59 โรงพยาบาล
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4. โรงพยาบาลในสังกัด สปสช.เขต 10 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ)
		 4.1 จังหวัดอุบลราชธานี
จ�ำนวน 14 โรงพยาบาล
		 4.2 จังหวัดมุกดาหาร		
จ�ำนวน 4 โรงพยาบาล
		 4.3 จังหวัดยโสธร		
จ�ำนวน 6 โรงพยาบาล
		 4.4 จังหวัดศรีสะเกษ		
จ�ำนวน 15 โรงพยาบาล
		 4.5 จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
จ�ำนวน 6 โรงพยาบาล
				
รวม		
จ�ำนวน 45 โรงพยาบาล
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โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเบอร์โทรศัพท์
1. โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ประกอบด้วยโรงพยาบาล
ในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

โรงพยาบาล
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
กุฉินารายณ์
ค�ำม่วง
ท่าคันโท
นามน
ยางตลาด
ร่องค�ำ
สมเด็จ
สหัสขันธ์
หนองกุงศรี
ห้วยผึ้ง
ห้วยเม็ก
เขาวง
กระนวน
ขอนแก่น
ค่ายศรีพัชรินทร์
ชนบท
ช�ำสูง
ชุมแพ
น�้ำพอง
แนวทางการรักษาโรคลมชัก

จังหวัด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

เบอร์โทรติดต่อ
043-899269
043-815614
043-851290ต่อ 1112
043-879131-0
0-4387-7110
043-867056
043-891249 ต่อ 152
043-897121
043-861140 ต่อ 105
043-871157
043-881687
043-869481
043-889090
043-859059
043-253007
043-247286
043-331136
043-286440
085-6099837
043-311044
043-441011
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ล�ำดับที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

โรงพยาบาล
บ้านฝาง
บ้านไผ่
พระยืน
พล
ภูผาม่าน
ภูเวียง
มัญจาคีรี
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานีอนามัยต�ำบลหินตั้ง
สิรินธร
สีชมพู
หนองสองห้อง
หนองเรือ
อุบลรัตน์
เขาสวนกวาง
เปือยน้อย
แวงน้อย
แวงใหญ่
กันทรวิชัย
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
พยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม

45

มหาสารคาม

มหาสารคาม
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เบอร์โทรติดต่อ
043-269285
043-275239
043-266045 ต่อ 110
043-415830
043-396011
043-291194
043-381415
043-202478,043-366399
087-3330715, 086-4506423
043-326041
043-399176 ต่อ 119
043-491624
043-294057
043-446112
043-449095 ต่อ 114
043-494003
043-499123ต่อ124
043-496289
043-789205, 043-744136
043-797015
043-779029
043-771686
043-791442, 043-791511,
043-791463
043-741225-31
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ล�ำดับที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

โรงพยาบาล
ยางสีสุราช
วาปีปทุม
เชียงยืน
แกด�ำ
โกสุมพิสัย
จตุรพักตรพิมาน
จังหาร
ธวัชบรี
ปทุมรัตต์
พนมไพร
ร้อยเอ็ด
ศรีสมเด็จ
สุวรรณภูมิ
หนองพอก
อาจสามารถ
เกษตรวิสัย
เมยวดี
เมืองสรวง
เสลภูมิ
โพธิ์ชัย
โพนทราย
โพนทอง
หนองฮี
เชียงขวัญ
ทุ่งเขาหลวง
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จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

เบอร์โทรติดต่อ
096-182656
043-799110 ต่อ 129
043-782086
043-787026 , 0-4378-7411
083-5995402
043-531361
043-507103
043-631122-4 ต่อ 103
043-587073
043-591321-2
043-513001
043-508405
043-581670
043-579633
043-599074 ต่อ114
081-8714790
043-577432
043-597625
043-533199
085-6808155
043-595121
043-571321 ต่อ154
043-506052
043-509123ต่อ1014
043-557126
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2. โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 ประกอบด้วยโรงพยาบาล
ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดบึงกาฬ
และจังหวัดนครพนม
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
162

โรงพยาบาล
กุดจับ
กุมภวาปี
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ทุ่งฝน
นายูง
น�้ำโสม
บ้านดุง
บ้านผือ
พิบูลย์รักษ์
วังสามหมอ
ศรีธาตุ
สถานีอนามัยโนนสะอาด
หนองวัวซอ
หนองหาน
ห้วยเกิ้ง
อุดรธานี
เพ็ญ
โนนสะอาด
ไชยวาน
กุดบาก
กุสุมาลย์
ค�ำตากล้า
แนวทางการรักษาโรคลมชัก

จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

เบอร์โทรติดต่อ
042-291320-3
042-334400
042-342777, 042-930302
042-269051
042-257240,042-257108 ต่อ 118
042-289164
042-273700 ต่อ 311, 341
042-28 1026 - 8 ต่อ 126
042-258111-4
042-387740
042-382334-5
081-6703349
042-285896
042-261135-6 ต่อ109
042-398406
042-245524
042-279106 ต่อ 105
042-392732ต่อ15
042-265331, 042-265460
042-784021
042-769023 ต่อ 202
042-796046 ต่อ 204
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ล�ำดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

โรงพยาบาล
ค่ายกฤษณ์สีวะรา
นิคมน�้ำอูน
บ้านม่วง
พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
พระอาจารย์แบนธนากโร
พังโคน
วานรนิวาส
วาริชภูมิ
สกลนคร
สว่างแดนดิน
ส่องดาว
อากาศอ�ำนวย
เจริญศิลป์
เต่างอย
โคกศรีสุพรรณ
โพนนาแก้ว
ท่าบ่อ
ศรีเชียงใหม่
สระใคร
สังคม
หนองคาย
โพนพิสัย
ด่านซ้าย
ท่าลี่
นาด้วง

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
เลย
เลย
เลย

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

เบอร์โทรติดต่อ
042-712867
042-789015 ต่อ 132
042-794118
042-779344
042-708123-115
042-771222
042-973411
042-973751-6ต่อ 207
042-716568
042-721685
042-786026
042-779000
042-709148 ต่อ 145
042-76101 ต่อ 205
042-766054, 042-766061
081-7515511, 042-707005-7
042-431015
042-451125 ต่อ 111
042-419191
042-441029
042-413456-65
042-471204-5
042-892299
042-889035
042-887094 ต่อ 110
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ล�ำดับที่
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

164

โรงพยาบาล
จังหวัด
นาแห้ว
เลย
ปากชม
เลย
ผาขาว
เลย
ภูกระดึง
เลย
ภูหลวง
เลย
ภูเรือ
เลย
วังสะพุง
เลย
เชียงคาน
เลย
เลย
เลย
เอราวัณ
เลย
นากลาง
หนองบัวล�ำภู
นาวั ง เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ หนองบัวล�ำภู
พรรษา
ศรีบุญเรือง
หนองบัวล�ำภู
สุวรรณคูหา
หนองบัวล�ำภู
หนองบัวล�ำภู
หนองบัวล�ำภู
โนนสัง
หนองบัวล�ำภู
บึงกาฬ
บึงกาฬ
พรเจริญ
บึงกาฬ
โซ่พิสัย
บึงกาฬ
เซกา
บึงกาฬ
ปากคาด
บึงกาฬ
บึงโขงหลง
บึงกาฬ
ศรีวิไล
บึงกาฬ
บุ่งคล้า
บึงกาฬ

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

เบอร์โทรติดต่อ
06-8579007
042-881060
042-818101-2
042-871016-7
042-879275-6
042-899094, 042-899055
042-841101
042-821101
042-862123 ต่อ 211
042-853342
086-0679490
087-2209236
042-253443-4
043-372169
042-31-1996-9
089-7153910
042-491161-3
042-487099-100
042-485099-100
042-489099-100
042-481099-100
042-416181-2
042-497099-1009ต่อ 110
042-499106-7

ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ

ล�ำดับที่
75
76
77
78
79
80
81
82

โรงพยาบาล
ท่าอุเทน
ธาตุพนม
นครพนม
นาทม
นาหว้า
นาแก
บ้านแพง
ปลาปาก

จังหวัด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

เบอร์โทรติดต่อ
042-581256 ต่อ142
042-541255-6 ต่อ 150
042-511422, 042-511424
042-519-179
042-597021-2
042-571235
042-591815
042-589103 ต่อ 115

3. โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 ประกอบด้วยโรงพยาบาล
ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โรงพยาบาล
คอนสวรรค์
คอนสาร
จัตุรัส
ชัยภูมิ
บ�ำเหน็จณรงค์
บ้านเขว้า
บ้านแท่น
ภักดีชุมพล
ภูเขียว
หนองบัวระเหว
หนองบัวแดง
เกษตรสมบูรณ์
เทพสถิต

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

เบอร์โทรติดต่อ
044-889095-6
044-876409
044-851200,851499
044-837100-4 , 822365  
044-859099
044-839797-9
044-886297-9, 87111
044-828116-7
044-861700-4
044-897022
044-871021, 871113
044-869137-8 , 8730140
044-855097-8
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ล�ำดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

166

โรงพยาบาล
เนินสง่า
แก้งคร้อ
ขามทะเลสอ
ขามสะแกแสง
คง
ครบุรี
ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
จักราช
ชุมพวง
ด่านขุนทด
บัวใหญ่
บ้านเหลื่อม
ประทาย
ปักธงชัย
ปากช่องนานา
พระทองค�ำ
พิมาย
มหาราชนครราชสีมา
ล�ำทะเมนชัย
วังน�้ำเขียว
สีคิ้ว
สูงเนิน
หนองบุญมาก
ห้วยแถลง
เมืองยาง

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

เบอร์โทรติดต่อ
044-846314,846252
044-880130
044-397111
044-383577
044-459215-6
044-448014
044-273370-5
044-399232-4
044-477281
044-208211
044-461662
044-387107-8
044-489011 ต่อ 133,146   
044-452282
044-316747-9
044-337370-1
044-47-1511
044-235092
044-249056-7
044-228346
044-412685-7
044-419282
044-330105-6
044-301067 -9
044-229059-61
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ล�ำดับที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

โรงพยาบาล
เสิงสาง
แก้งสนามนาง
แม่และเด็ก
โชคชัย
โนนสูง
โนนแดง
โนนไทย
เทพรัตน์นครราชสีมา
กระสัง
คูเมือง
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
ช�ำนิ
นางรอง
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
บ้านใหม่ไชยพจน์
ประโคนชัย
ปะค�ำ
พลับพลาชัย
พุทไธสง
ละหานทราย
ล�ำปลายมาศ
สตึก
หนองกี่

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

เบอร์โทรติดต่อ
044-457211-5
044-33-9083-5
044-305135
044-49-1084
089-6262672
044-475058
044-381032
044-305750
044-691510-1
044-699030, 699238-40
044-613834-5
044-609054-7 ต่อ21
044-633456, 044-624530
044-868102, 044-629327
044-615001-2 ต่อ 2540
044-679428, 044-679088
044-650318
044-670103-7
044-654208
044-608034-37
044-689131
044-656113 ต่อ 107
044-623595-9
044-681 280-1 ต่อ 112
044-653315-6 ต่อ 206
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ล�ำดับที่
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

168

โรงพยาบาล
หนองหงส์
ห้วยราช
เฉลิมพระเกียรติ
แคนดง
โนนดินแดง
โนนสุวรรณ
กาบเชิง
ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
จอมพระ
ชุมพลบุรี
ท่าตูม
บัวเชด
ปราสาท
พนมดงรัก
รัตนบุรี
ล�ำดวน
ศีขรภูมิ
สนม
สังขะ
ส�ำโรงทาบ
สุรินทร์

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

เบอร์โทรติดต่อ
044-669126
044-696015 ต่อ 106
044-628451 ต่อ 142
044-193117-8 ต่อ 110
044-606247 ต่อ 116
044-607140
044-559002 ต่อ129
044-513503,113
044-533089-91 ต่อ307
044-596321-3
044-591126 044-591477-8
044-579076
044-551295
044-508242-4 ต่อ 0
044-599151
044-541412-3
044-561160
044-589025
044-571028, ต่อ 104 , 044-572004
044-569080
044-511757

ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ

4. โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 ประกอบด้วยโรง
พยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

โรงพยาบาล
ค�ำชะอี
ดงหลวง
ดอนตาล
นิคมค�ำสร้อย
มุกดาหาร
หนองสูง
หว้านใหญ่
กุดชุม
ค�ำเขื่อนแก้ว
ค้อวัง
ทรายมูล
ป่าติ้ว
มหาชนะชัย
ยโสธร
เลิงนกทา
ไทยเจริญ
กันทรลักษ์
กันทรารมย์
ขุขันธ์
ขุนหาญ
น�้ำเกลี้ยง
บึงบูรพ์
ปรางค์กู่

จังหวัด
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
แนวทางการรักษาโรคลมชัก

เบอร์โทรติดต่อ
042-691085
042-697023
042-689351
042-681052
042-611285, 042-611379
042-635281-2
042-699238-9
045-789425-8
045-791133
045-797205
086 8681413
045-795015
045-799114
045-714326, 045-712580
045-781020
045-718097
045-63-5758-61
045-651144
045-630481-3
045-637468-70
045-609211
045-689043 #213
045-697358
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ล�ำดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

170

โรงพยาบาล
ภูสิงห์
ยางชุมน้อย
ราษีไศล
วังหิน
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
สถานีอนามัยบ้านทุ่งรวงทอง
สถานีอนามัยบ้านพราน
สังเม็ก
ห้วยทับทัน
อุทุมพรพิสัย
เบญจลักษณ์
เมืองจันทร์
โนนคูณ
ไพรบึง
ชานุมาน
ปทุมราชวงศา
พนา
ลืออ�ำนาจ
หัวตะพาน
อ�ำนาจเจริญ
เสนางคนิคม
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
กุดข้าวปุ้น
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
อ�ำนาจเจริญ
อ�ำนาจเจริญ
อ�ำนาจเจริญ
อ�ำนาจเจริญ
อ�ำนาจเจริญ
อ�ำนาจเจริญ
อ�ำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

เบอร์โทรติดต่อ
045-608175
045-687575
045-682597-9
045-606088
045-677469
045-617941-4
045-659287
045-657017
082-1181262
045-699128-9
045-691516-8, 045-692020-1
045-605390-2
045-603164-6
045-659261
045-675067 , 045-675131
045-466303
045-465231-2
045-463114-5
045-272325-6
06-0310726
045-511940-8
045-461008 ต่อ 103
045-319300-9ต่อ1325-7
045-484003
045-323529

ส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ

ล�ำดับที่
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

โรงพยาบาล
ดอนมดแดง
ตระการพืชผล
ตาลสุม
ทุ่งศรีอุดม
นาจะหลวย
นาตาล
น�้ำยืน
บุณฑริก
พิบูลมังสาหาร
ม่วงสามสิบ
วารินช�ำราบ
ศรีเมืองใหม่
สรรพสิทธิประสงค์
ส�ำโรง
สิรินธร
เขมราฐ
เขื่องใน
เดชอุดม
โขงเจียม
โพธิ์ไทร

จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

เบอร์โทรติดต่อ
045-308054
045-481012 ต่อ 104
045-427162
045-307058
045-379097-8
083-3609881
045-371097-8 ต่อ 137
045-201297
045-441053
045-489064
045-267259-63
045-399112,399184-5
045-244973, 045-240074-92
045-303100 ต่อ 110
045-366149 ต่อ 102
045-491182
045-203004-5
045-361133-4 ต่อ 106,161
045-351083 ต่อ 119
045-496170,045496058 ต่อ 601
ที่มา: http://www.insure.co.th

แนวทางการรักษาโรคลมชัก
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รายนามคณะผู้นิพนธ์
1. คัชรินทร์ ภูนิคม
2. นันทพรรณ์ ชัยนิรันดร์
3. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์
4. วรินทร พุทธรักษ์
5. ศิริพร เทียมเก่า
6. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ
7. สมศักดิ์ เทียมเก่า
8. สุณี เลิศสินอุดม
9. สุภิญญา ตันตาปกุล
10. สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
11. สินีนาฏ พรานบุญ
12. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม

172

แนวทางการรักษาโรคลมชัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เภสัชกรช�ำนาญการ งานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ สาขาประสาทวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ สาขาประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลช�ำนาญการพิเศษ หน่วยตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง
งานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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