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รศ. นพ. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Management of Status Epilepticus in Children

บทนำ�
	 Status	 epilepticus	 เป็นภาวะฉุกเฉิน

ทางระบบประสาททีส่ำาคญัมาก	เนือ่งจากมอีนัตราย

ถงึเสยีชวีติได	้แพทยจ์ำาเปน็ตอ้งใหก้ารวนิจิฉยัและ

รักษาอย่างรวดเร็ว	 เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดี				

ในผู้ป่วยที่เป็น	nonconvulsive	status	epilep-

ticus	เชน่ใน	abscence	status	epilepticus	หรอื	

complex	partial	status	epilepticus	อาจทำาให้

แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้	 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่

ทำาให	้coma	และเสยีชวีติได	้เนือ่งจากไมไ่ดร้บัการ

รักษา1

	 การวินิจฉัยและรักษา	 status	 epilep-

ticus	 อย่างรวดเร็วจะช่วยให้ผลการรักษาดี	 ดัง

นั้นในปัจจุบันแพทย์จึงพยายามพัฒนาการดูแล	

status	 epilepticus	ทั้งในด้านการรักษาก่อนมา

โรงพยาบาล	การให้ยาระงับชัก	 การรักษาในห้อง

ฉุกเฉินและในไอซียู

นิย�ม
 คำานิยามของ	 status	 epilepticus	 มี

หลายแบบ	แตแ่บบทีไ่ดร้บัการยอมรบัทีส่ดุคอืของ	

The	International	League	Against	Epilepsy,	

19812 โดย	status	epilepticus	หมายถึงการชักที่

นานเกิน	30	นาทีหรือการชักซำ้าที่นานเกิน	30	นาที

โดยทีผู่ป้ว่ยไมรู่ส้กึตวัในระหวา่งชกั	เหตทุีก่ำาหนด

เวลาเปน็	30	นาทเีนือ่งจากจากการศกึษาในลงิทีโ่ต

เตม็วยัพบวา่	สมองจะไดร้บัอนัตรายถา้ชกัตอ่เนือ่ง

นานเกนิ	45-60	นาที3	ดงันัน้จงึตอ้งรบีรกัษาใหห้ยดุ

ชักก่อนที่สมองจะได้รับอันตราย

ระบ�ดวิทย�
 อุบัติการณ์ของ	status	epilepticus	ใน

เด็กของประเทศสหรัฐอเมริกาอายุ	 1-19	ปี	พบผู้

ป่วย	 10-58	 รายต่อปีต่อประชากร	 100,000	คน	

หรือ	มีเด็กอายุตำ่ากว่า	18	ปีเป็น	status	epilep-

ticus	31,600	คนต่อปี	 โดยพบมากที่สุดในทารก

อายนุอ้ยกวา่	1	ป	ี(135.2-156/100,000/ป)ี3	 status 

epilepticus	จะเกิดหลังชักครั้งแรกประมาณ	2.5	

ปี4  status epilepticus มักจะเป็นอาการแสดง

ครั้งแรกของโรคลม	ชักในเด็กและทารก	 status	

epilepticus	พบบอ่ยในเดก็อายุ	2	ปแีรก	และรอ้ย

ละ	75-85	 เกิดในเด็กก่อนอายุ	5	ปี1  มีผู้ป่วยเด็ก
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ร้อยละ	17	ที่เป็น	status	epilepticus	กลับซำ้า3

พย�ธิสรีรวิทย�
	 การชัก	(seizure)	เกิดจากมีการหลั่งของ

กระแสประสาทออกมาจากเซลล์สมองส่วน	 cort

exอย่างมากและรวดเร็วผิดปกต	ิ 	 แต่ยังไม่ทราบ

ชัดเจนว่า	 status	 epilepticus	 เกิดได้อย่างไร	

แต่มีผู้สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากมีความผิดปกติ

ของกลไกการยับยั้งการชัก	(inhibitory	mecha-

nisms)1

	 ส่ วนการ เปลี่ ยนแปลงของร่ า งกาย

เมื่อเกิด	 status	 epilepticus	 เกิดจากมีการ

ทำางานของระบบประสาทอัตโนมัติมากเกินไป5 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมี	 2	 กลุ่มได้แก่	 การ

เปลี่ยนแปลงทางชีววิท-	 ยาในสมอง	 และการ

เปลี่ยนแปลงในระบบอื่นๆภายนอกสมอง	 โดยจะ

แบง่การเปลีย่นแปลงเปน็	2	ระยะคอืระยะแรกเมือ่

เริ่มชักกับระยะที่	2	คือเมื่อชักนานเกิน	30	นาทีขึ้น

ไป	ซึ่งในร่างกายผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงดังได้

สรุปในตารางที่	1

ตารางที่ 1	 การเปลี่ยนแปลงภายในสมองและการเปลี่ยนแปลงในระบบอื่นๆภายนอกสมองในผู้ป่วย	

status epilepticus5,6

พารามิเตอร์ การชักระยะแรก

(Initial seizure)

Status epi-

lepticus

ภาวะแทรกซ้อน การรักษา

ความดันโลหิต เพิ่มขึ้น ลดลง ช็อก สารนำ้ า /ยา เพิ่มความดัน

โลหิต

PaO
2

ลดลง ลดลง ขาดออกซิเจน เปิดทางเดินหายใจ/

ให้ออกซิเจน

PaCO
2

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น/

ไม่

เปลี่ยนแปลง

ความดันเพิ่มในกะโหลก

ศีรษะ

เปิดทางเดินหายใจ/ช่วย

หายใจ

pH ลดลง ลดลง/

ไม่

เปลี่ยนแปลง

acidosis ABC’s

อุณหภูมิ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น มีไข้สูง ให้ความเย็น

ระบบประสาท

อัตโนมัติ

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น arrhythmia

เสมหะในปอด เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น atelectasis/shunting
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K+ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น arrhythmia แก้ไข	acidosis

CPK	และ	

myoglobin

ลดลง เพิ่มขึ้น ไตวาย

CBF เพิ่มขึ้น	(550%) เพิ่มขึ้น	

(200%)

เลือดออกในกะโหลก

ศีรษะ

hyperventilate/mannitol

CMRO2 เพิ่มขึ้น	(300%) เพิ่มขึ้น	

(300%)

neuronal	death hyperventilate/mannitol

กลูโคสในเลือด เพิ่มขึ้น ลดลง กลโูคสในเลอืดตำา่,	neu-

ronal	injury

ตรวจกลูโคสแต่เนิ่นๆ/ให้

กลูโคส

CBF	=	cerebral	blood	flow,	CMRO
2
=	cerebral	metabolic	rate

ABC’s:	A	=	ทางเดินหายใจ	(Airway),	B	=	การหายใจ	(Breathing),	C	=	ระบบไหลเวียน	(circulation)	

ก�รจำ�แนกชนิดของ status epilep-
ticus
	 การชักทุกชนิดอาจเป็นนานจนเกิด	 sta-

tus	 epilepticus	 ได้	 status	 epilepticus	 จึงมี

หลายชนดิโดยจำาแนกตามลกัษณะการชกัและการ

ตรวจคลื่นสมอง	(ถ้าสามารถตรวจได้)	ดังนี้1

 1. Partial

  1.1 Convulsive

	 	 	 -	 Tonic

	 	 	 -	 Clonic

  1.2 Nonconvulsive

	 	 	 -	 Simple

	 	 	 -	 Complex	partial

 2. Generalized

  2.1 Convulsive

	 	 	 -	 Tonic-clonic

	 	 	 -	 Tonic

	 	 	 -	 Clonic

	 	 	 -	 Myoclonic

  2.2 Nonconvulsive

	 	 	 -	 Absence

 3. Undetermined

	 	 	 -	 Subtle

	 	 	 -	 Neonatal	

	 Convulsive	 status	 epilepticus	 เป็น

ชนดิทีพ่บบอ่ยทีส่ดุ	โดยพบไดร้อ้ยละ	1.3-16	ของ

ผู้ป่วยโรคลมชัก7	นอกจากนี้ยังมีการจำาแนกตาม

สาเหตุการชักได้	ดังตารางที่	2	

สมุฏฐ�นวิทย� 
	 สาเหตุของ	 status	 epilepticus	 มีการ

เปลี่ยนแปลงในช่วง	30	ปีที่ผ่านมา	(ตารางที่	3)	จาก

การศึกษาของ	Aicardi	 และ	Chevrie	 เมื่อ	 ค.ศ.	

1970	พบว่ารู้สาเหตุ	113	ราย	ไม่รู้สาเหตุ	126	ราย	

ผู้ป่วยมีไข้ร่วมด้วยประมาณครึ่งของผู้ป่วยที่ไม่รู้
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สาเหตุ	 ภาวะไข้ชักเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของ	

status	epilepticus	ที่ไม่รู้สาเหตุในเด็กอายุตำ่ากว่า	

3	ปี ส่วนในเด็กอายุเกิน	3	ปี	การขาดยากันชักเป็น

สาเหตทุีพ่บบอ่ย	ตามความเหน็ของผูว้จิยัสว่นใหญ่7

 ในกลุ่มที่มีสาเหตุ	 โรคทางสมองที่เกิด

เฉยีบพลนั	(acute	encephalopathy)	เปน็สาเหตุ

ที่พบบ่อยที่สุด	 โดยเฉพาะโรคติดเชื้อในระบบ

ประสาทส่วนกลางและอิเล็กโทรไลต์ผิดปกติ	 รอง

ลงมาคอืกลุม่โรคระบบประสาทสว่นกลางผดิปกติ

เรื้อรัง	 (remote	 symptomatic)	 สาเหตุต่างๆได้

แสดงไว้ในตารางที่	 3	 ส่วนโรคเนื้องอกในสมอง

เป็นสาเหตุที่พบได้น้อยมาก	สาเหตุจากสารพิษที่

พบบ่อยคือการได้รับ	theophylline	เกินขนาด

	 ส่วนปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการ	 status	

epilepticus	ในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักอยู่ก่อน	ที่พบ

บอ่ย	ไดแ้ก	่การตดิเชือ้	การอดนอน	การขาดยากนัชกั	

ตารางที่ 2	การจำาแนก	status	epilepticus	ตามสาเหตุ3

ชนิด คำานิยาม ตัวอย่างโรค

Acute	symptomatic	

(ร้อยละ26)

Status	 epilepticus	 ที่เกิดจากการเจ็บ

ป่วยเฉียบพลันทางสมอง	 (acute	 en-

cephalopathy)

เยือ่หุม้สมองอกัเสบ	ไขส้มองอกัเสบ	เกลอืแร่

ไม่สมดุล	ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ	(sepsis)	การ

ขาดออกซเิจน	การบาดเจบ็	การไดร้บัสารพษิ

Remote	 symptom-

atic 

(ร้อยละ33)

Status	 epilepticus	 ที่ไม่มีเหตุกระตุ้

นกอ่นชกั	แตม่ปีระวตัเิปน็โรคทางสมองมา

ก่อน	(chronic	encephalopathy)

ความพกิารแตก่ำาเนดิของระบบประสาทสว่น

กลาง	การบาดเจ็บของสมองมาก่อน	

โครโมโซมผิดปกติ

Remote	 symptom-

atic	 ร่วมกับมีเหตุกระ

ตุ้นเฉียบพลัน	

(ร้อยละ1)

Status	 epilepticus	ที่มี	 chronic	 en-

cephalopathy	 ร่วมกับมี	 เหตุกระตุ้น

เฉียบพลัน

ความพกิารแตก่ำาเนดิของระบบประสาทสว่น

กลาง	โรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง	

นำา้ตาลในเลอืดตำา่	แคลเซยีมในเลอืดตำา่	การ

ได้รับสารพิษ

Progressive	enceph-

alopathy	

(ร้อยละ3)

Status	epilepticus	ที่เกิดใน	progres-

sive	CNS	disorder

โรคไมโทคอนเดรียผิดปกติ	 CNS	 lipid	

storage	disease,	amino-	หรือ	organic	

acidopathies

Febrile	(ร้อยละ22) Status	 epilepticus	 ที่เกิดเฉพาะใน

ภาวะไข้สูง	 โดยที่แยกโรคติดเชื้อในระบบ

ประสาทส่วน	กลางออกแล้ว

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน	 โพรง

อากาศรอบจมูกอักเสบ	ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ	

Cryptogenic

(ร้อยละ15)

Status	epilepticus	ทีต่รวจไมพ่บสาเหตุ

ทั้งในและนอกระบบประสาทส่วนกลาง

ตรวจไม่พบสาเหตุ
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ตารางที่	3	สาเหตุของ	status	epilepticus	ในเด็ก7

ชนิดของการชัก Aicardi และ 

Chevrie, 

1970

(N=239)

Phillips และ 

Shanahan, 

1989

(N=193)

Shinnar et al, 

1992

(N=95)

Aubourg et 

al, 1985

(N=79)

สาเหตุที่เกิดเฉียบพลัน

-	 โรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง

-	 อิเล็กโทรไลต์ผิดปกติ

-	 สารพิษจากนอกร่างกาย

-	 การขาดออกซิเจนเฉียบพลัน

-	 การบาดเจ็บ

-	 Metabolic	disorder

-	 อื่นๆ

63	(ร้อยละ26)

29

17

9

5

2

1

-

84	(ร้อยละ44)

28

21

6

7

-

2

-

18	(ร้อยละ19) 37	(ร้อยละ49)

13

2

2

2

6

2

6

ระบบประสาทสว่นกลางผดิปกตเิรือ้รงั (Remote 

symptomatic)

-	 การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

-		 Nonprogressive	encephalopathy	

-	 ความพกิารแตก่ำาเนดิของระบบประสาทสว่นกลาง

-		 Progressive	encephalopathy

50	(ร้อยละ21)

11

23	(ร้อยละ23)

6

10

20	(ร้อยละ11)

2

7

8

2

18	(ร้อยละ19)

-

24	(ร้อยละ25)

-

6	(ร้อยละ6)

12	(ร้อยละ19)

2

2

2

2

Cryptogenic หรือ idiopathic

-		 มีไข้

-		 ไม่มีไข้

126	(ร้อย

ละ53)

67

59

89	(ร้อยละ46)

62

27

55	(ร้อยละ58)

29	(ร้อยละ30.5)

26	(ร้อยละ27)

13	(ร้อยละ21)

-

-

ลักษณะท�งคลินิก
 อาการชกัของผูป้ว่ย	status	epilepticus	

มีหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของ	status	epilepti-

cus	ดังนี้

	 Convulsive	tonic-clonic	หรอื	clonic	

status epilepticus 

	 ผู้ป่วย	convulsive	status	epilepticus	

บางรายจะชักติดๆกันหลายๆครั้งก่อน	 โดยที่ยัง

รู้ตัวในช่วงที่หยุดชัก	ถ้ารักษาทันก็จะป้องกันการ

เกิด	status	epilepticus	ได้	ผู้ป่วยอาจมี	gener-

alized	 tonic-clonic	seizures	 (GTC)	ต่อเนื่อง

กันเป็นชุด	 โดยไม่มีช่วงฟื้น	หรืออาจเป็น	 clonic	

seizures	เพียงอย่างเดียว	ซึ่งพบบ่อยในเด็ก	โดย

พบได้ถึงร้อยละ	40-807	ในผู้ป่วยที่ชักสั้นๆต่อกัน

เปน็ชดุ	จะม	ีGTC	นานครัง้ละ	1-3	นาท	ีครัง้หลงัๆ	

GTC	จะสั้นลง	และ	clonic	phase	จะหายไปหรือ
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ไม่ชัดเจน	 ในระยะที่ไม่ชัก	 (interictal	 phase)	 

ผู้ป่วยจะ	coma	มีนำ้าลายออกมาก	หายใจช้า	ตัว

เขยีว	ความดนัโลหติตำา่ลง	ระบบไหลเวยีนลม้เหลว

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตร้อยละ	20

	 อาการชักแบบ	clonic	 (clonic status) 

มักจะชักข้างเดียวหรือชักเปลี่ยนข้างไปมา	 (see-

saw seizures)	 ร้อยละ	 75	 ของผู้ป่วยที่ชักแบบ	

clonic	 ข้างเดียวจะเป็นเด็กเล็กอายุตำ่ากว่า	 3	 ปี	

อาการชักแบบ	 clonic	 นี้มักจะเป็นต่อเนื่องเป็น

เวลานานมากกว่าที่จะเป็นสั้นๆหลายๆครั้ง	ซึ่งอาจ

ชกันานหลายชัว่โมงหรอืหลายวนั	โดยความรนุแรง

มากบ้างน้อยบ้างสลับกัน

 Tonic status epilepticus

	 พบน้อยกว่า	 tonic-clonic	หรือ	clonic	

status	เกิดเฉพาะในเด็กหรือวัยรุ่น	โดยเฉพาะใน	

Lennox-Gastaut	syndrome	(LGS)	ซึ่งมักจะมี

ปญัญาออ่นรว่มดว้ย	ผูป้ว่ยจะเกรง็ทัง้ตวัเปน็เวลา

นานระยะเวลาชักอาจนานกว่าชักท่าอื่นๆ	 tonic	

status	เป็นภาวะที่มีอันตรายมาก	มีอัตราเสียชีวิต

สูง	ผู้ป่วยที่หยุดชักแล้วก็จะมีอาการสับสนไปนาน

หลายวัน7

 Myoclonic status epilepticus

	 ผู้ป่วยจะชักแบบ	 myoclonic	 jerks	

อย่างรุนแรง	 ซำ้าๆ	 ต่อเนื่องไม่หยุดเป็นเวลานาน	

เป็นภาวะที่พบน้อยมาก	พบได้ในผู้ป่วย	 	 acute	

hypoxic-ischemic	encephalopathy,	กลูโคส

ในเลือดตำ่า	 ตับวาย	 ไตวาย	การได้รับสารพิษจาก

โลหะหนัก

 Partial convulsive status epilepti-

cus

	 เป็นอาการชักที่เป็นเฉพาะส่วนใดส่วน

หนึ่งของร่างกาย	 โดยไม่กระจายไปไปทั่วร่างกาย	

ถ้ากระจายไปครึ่งซีกของร่างกายข้างเดียวกับที่ชัก	

เรยีกวา่	unilateral status ถา้อาการชกัชนดินีเ้กดิ

รว่มกบัการมไีข้	ควรนกึถงึ	herpes	encephalitis	

เสมอ	ผู้ป่วย	benign partial rolandic epilepsy 

ก็เกิดstatus	 epilepticus	 ชนิดนี้ได้	 ผู้ป่วยจะมี

อาการมุมปากหรือแก้มกระตุก	นำ้าลายไหล	กลืน

ลำาบาก	พูดไม่ได้	

 Nonconvulsive status epilepticus

 เปน็	status	epilepticus	ทีพ่บในเดก็เปน็

ส่วนใหญ่	และทราบว่าเป็นโรคลมชักมาก่อน

 Generalized nonconvulsive status 

epilepticus

	 ลักษณะสำาคัญของอาการชักชนิดนี้คือ

มีการไม่รู้สติ	 ซึ่งอาจเป็นบางส่วนไปจนถึงไม่รู้สติ

ทั้งหมด	การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองจะพบ	 spike-

wave	 complexes	 จากสมอง	 2	 ข้าง	 โรคลมชัก

ชนิดนี้พบบ่อยใน	Lennox-Gastaut	syndrome	

ซึ่งมักมีอาการชักชนิด	absence	status	การตรวจ

คลื่นไฟฟ้าสมองจะช่วยในการวินิจฉัย	 status	

epilepticus	ชนิดนี้ได้	 โดยจะพบ	 synchronous,	

symmetric	epileptic	activity	จากสมองทัง้	2	ขา้ง	

 Partial nonconvulsive status epi-

lepticus

 พบน้อยมากในเด็ก	พบได้ใน	 temporal	

lobe	epilepsy	หรอืโรคลมชกัทีม่พียาธสิภาพ	การ
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แยก	complex partial status	กบั	simple partial 

status	สามารถแยกกนัไดโ้ดยดกูารรบัรูส้ต	ิซึง่การ

รับรู้สติ	 จะเป็นปกติใน	 simple	 partial	 status 

และการรบัรูส้ตผิดิปกตใิน	complex	partial	sta-

tus	แตใ่น	ทางปฏบิตัอิาจแยกยากในรายทีป่ระเมนิ

การรับรู้สติได้ไม่ชัดเจน	การไม่รู้สติสังเกตได้โดย	

การไมต่อบสนองตอ่การกระตุน้	เหมอ่นิง่	หยดุพดู

ไปชัว่ขณะ	(speech	arrest)	และ	มพีฤตกิรรมซำา้ๆ

ที่ทำาเป็นอัตโนมัติ	(stereotypic	automatisms)

ก�รวินิจฉัย
 การวนิจิฉยั	convulsive	status	epilep-

ticus	ทำาไดไ้มย่าก	แตม่กัจะประมาณระยะเวลาสัน้

กวา่ความเปน็จรงิเนือ่งจากระยะหลงัๆอาการชกัจะ

ไม่รุนแรงเท่าในระยะแรก

	 ส่วนการวินิจฉัย	 non-convulsive	 sta-

tus	 epilepticus	ทำาได้ยากมาก	 ในผู้ป่วยที่การ

รู้สติผิดปกติเล็กน้อย	 แพทย์มักจะเข้าใจผิดว่าผู้

ป่วยง่วงนอน	 ไม่ตั้งใจทำากิจกรรมที่กำาลังทำา	 หรือ

พฤติ	 กรรมผิดปกติจากการมีความผิดปกติทาง

จติ	แพทยท์ีพ่บผูป้ว่ยครัง้แรกอาจดวูา่ผูป้ว่ยไมผ่ดิ

ปกต	ิแตบ่ดิามารดาจะรูส้กึวา่พฤตกิรรมของผูป้ว่ย

ต่างไปจากเดิม	ในผู้ป่วย	status	epilepticus	ที่มี

อาการชักเล็กน้อย	(minor status)	จะวินิจฉัยได้

ยาก	ควรนึกถึงภาวะนี้อยู่เสมอในผู้ป่วยที่เป็นโรค

ลมชัก	โดยเฉพาะชนิดที่ควบคุมอาการได้ยากเช่น	

Lennox-Gastaut	syndrome

ก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติก�ร
 ควรตรวจ	CBC,	กลโูคส	แคลเซยีม	อเิลก็

โทรไลต์,	blood	gas,	ระดับยากันชักในเลือด	การ

เพาะเชือ้ตา่งๆ	การตรวจนำา้ไขสนัหลงัและการตรวจ

หาสารพิษในรายที่สงสัย	 ซึ่งในเด็กที่เป็น	 status	

epilepticus	 ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการติด

เชื้อต่างๆที่ทำาให้เกิด	 febrile	 seizures	 แต่ส่วน

น้อยเท่านั้นที่จะเป็นการติดเชื้อในระบบประสาท

กลาง	 ควรเจาะตรวจนำ้าไขสันหลังและเพาะเชื้อ

ในเลือดในผู้ป่วยที่มีไข้และสงสัยว่ามีการติดเชื้อ

ในระบบประสาทส่วนกลาง3	 ควรเจาะตรวจนำ้า

ไขสันหลังตรวจเนิ่นๆ	 แต่ไม่ควรเจาะในขณะที่ผู้

ป่วยยังไม่ปลอดภัย	 เด็กที่เป็น	 status	 epilepti-

cus	 อาจมีไข้ได้จากการชักนานๆโดยที่ไม่ได้ติด

เชื้อ	ควรวัดอุณหภูมิบ่อยๆและลดไข้ให้ด้วย	การ

มีไข้สูงใน	 status	 epilepticus	ทำาให้มีอันตราย

ต่อสมองได้	

	 การตรวจทางรังสี เช่นการเอ็กซเรย์

คอมพิวเตอร์ช่วยหรือเอ็มอาร์ไอ	 ควรพิจารณา

เป็นรายๆไปตามประวัติ	 การตรวจร่างกายและมี

ข้อสงสัยว่าอาจมีพยาธิสภาพหรือมีความดันเพิ่ม

ในกะโหลกสูงหรือไม่

	 การตรวจคลืน่ไฟฟา้สมองจะชว่ยใหร้กัษา	

status	epilepticus	ไดด้จีงึควรตรวจทกุรายในที่

ทีม่เีครือ่งมอื	คลืน่ไฟฟา้สมองยงัมปีระโยชนใ์นเดก็

ที่เป็น	non-convulsive	status	epilepticus,	ใน

เด็กที่ได้รับ	neuromuscular	blocking	agents	

ซึ่งไม่สามารถดูออกว่าชัก	 การตรวจคลื่นไฟฟ้า

สมองจะช่วยได้
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ก�รรักษ�
	 หลักการรักษาโดยทั่วไป

	 เนื่องจาก	 status	 epilepticus	 เป็น

ภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาทในเด็ก	 การรักษา

จึงต้องการการดูแลการหายใจ	การรักษาประคับ

ประคอง	 และการรักษาเฉพาะที่มีจุดมุ่งหมายให้

หยุดชักทั้งทางกายและจากการตรวจคลื่นไฟฟ้า

สมอง	ร่วมกับการตรวจหาสาเหตุ	การวินิจฉัยโรค

ได้เร็วและรักษาให้เร็วจะช่วยให้ผลการรักษาดี	

ตามนิยามของ	 status	 epilepticus	คือการชักที่

นานเกิน	30	นาที	แต่ในทางปฏิบัติควรเริ่มรักษาผู้

ป่วยตั้งแต่ชักนาน	5	นาที	เนื่องจากเราจะไม่ทราบ

ว่าผู้ป่วยรายใดที่จะเป็น	status	epilepticus	 ใน

อกี	30	นาทตีอ่ไป	การชกันานจะทำาใหเ้กดิความเสยี

หายของระบบประ	สาทอยา่งถาวรได้	นอกจากนีย้งั

ทำาให้ระงับชักได้ยากมากด้วย		

	 การรักษาประคับประคอง

 ผูป้ว่ยเดก็ทีเ่ปน็	status	epilepticus	ควร

ได้รับการตรวจสัญญาณชีพ	ตรวจทางเดินหายใจ	

ตรวจ	 blood	 gas	 และดูดเสมหะเมื่อจำาเป็น	 ถึง

แม้ว่าเมื่อผู้ป่วยมาถึงจะหายใจเองได้	 แต่ก็อาจ

จะขาดออกซิเจนมาก่อนแล้วก็ได้	 ดังนั้นการช่วย

หายใจจึงขึ้นกับสภาวะผู้ป่วยทั้งก่อนมาถึง	 ขณะ

มาถงึและความสามารถในการหายใจขณะชกั	รวม

ทัง้ขณะไดร้บัยาระงบัชกัซึง่มกัจะไดข้นาดสงูทำาให้

กดการหายใจได้	 ซึ่งการหยุดหายใจจะเป็นปัจจัย

สำาคัญที่ทำาให้มีอัตราตายและทุพพลภาพสูง

	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนมาถึงโรง

พยาบาล

 เนื่องจาก	 status	 epilepticus	 เป็น

ภาวะฉกุเฉนิทีม่อีนัตรายมาก	อตัราการเสยีชวีติสงู	 

การรักษาในระยะแรกจึงมีความสำาคัญมากในการ

ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต	The	Epilepsy	Foun-

dation	of	America	(EFA)	มีคำาแนะนำาดังนี้1

	 -	 ปอ้งกนัไมใ่หผู้ป้ว่ยไดร้บัอนัตรายจาก

สิ่งแวดล้อม

	 -	 ปลดกระดุมคอเสื้อหรือเน็คไทออก

	 -	 ป้องกันศีรษะไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บ

	 -	 จับผู้ป่วยนอนตะแคง	 ป้องกันการ

สำาลัก

	 -	 ให้ความมั่นใจ	ถ้าผู้ป่วยรู้ตัว

	 -	 ถ้าชักครั้งเดียวนานเกิน	 5	นาที	 หรือ

ชักหลายครั้งให้ส่งไปโรงพยาบาลทันที

	 -	 อย่าใส่ของแข็งเข้าไปในปากผู้ป่วย

	 -	 ไม่จำาเป็นต้องป้องกันลิ้นตกไปอุด

หลอดลม

	 -	 ไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มของเหลวใดๆ

ระหว่างชักหรือหลังชักใหม่ๆ

	 -	 ไม่ต้องช่วยหายใจ	 นอกจากผู้ป่วย

หยุดหายใจ

	 -	 ไม่ควรมัดผู้ป่วย

 การรักษาเมื่อมาถึงโรงพยาบาล

 แนวทางในการรกัษา	status	epilepticus	

มีหลายแบบ	 ระยะเวลาและยาที่ใช้รักษามีความ

แตกต่างกันเล็กน้อย	 แต่ก็มีหลักการคล้ายๆ	กัน	 

ผูเ้ขยีนไดร้วบรวมมาจากหลายแหลง่และประยกุต์
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ให้เหมาะสมกับประเทศไทยโดยการรักษา	status	

epilepticus	ควรแบ่งระยะเวลาในการรักษาเป็น

ช่วงๆดังนี้1,7,8,9,10,11	 แนวทางในการรักษา	 status	

epilepticus	ได้สรุปไว้ดังในรูปที่	1

 ระยะ 0-5 นาทีแรก

	 เริ่มจาก	ABCs	ก่อน

	 A	=	Airway	ควรดูแลทางเดินหายใจให้

โล่ง	จัดท่านอนโดยให้นอนตะแคงหน้ากึ่งควำ่า	ดูด

เสมหะ	ระวังอุบัติเหตุจากการชัก

	 B	=	Breathing	ประเมินการหายใจ	ถ้า

ผู้ป่วยไม่หายใจเอง	ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ	และให้

ออกซิเจนร้อยละ	100

	 C	=	Circulation	ตรวจระบบไหลเวียน

โดยตรวจชีพจรและความดันโลหิต

	 ถ้า	ABCs	ปกติดี	 ผู้ป่วยปลอดภัย	ควร

เปิดหลอดเลือดดำาไว้สำาหรับให้ยาและนำาเลือด

ออกมาตรวจ	ก่อนที่จะต่อเข้ากับสารนำ้า	เด็กที่เป็น	

status	epilepticus	สว่นใหญม่กัจะไมจ่ำาเปน็ตอ้ง

จำากัดนำ้า	 	 ควรตรวจกลูโคสทันที	 (และส่งตรวจ

อื่นๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้น)	 ถ้ามีกลูโคสในเลือด

ตำ่า	ควรรีบให้	กลูโคสทางหลอดเลือดดำาทันที	โดย

อาจให้ในรูป	25%	Dextrose	in	water		2	มล/กก.	

หรือ	10%	Dextrose	in	water	5	มล/กก.	ควรให้

นำ้าเกลือในรูป	normal	saline	เพราะสามารถผสม

กับยากันชักได้ทุกชนิด	โดยเฉพาะยา	phenytoin	

จะตกตะกอนในสารนำ้าที่มีกลูโคส	ทำาให้ยาไม่ได้

ผล10	 การให้ยาทุกชนิดควรให้ทางหลอดเลือดดำา	

ไม่ควรให้ทางฉีดเข้ากล้ามเพราะยาบางชนิดการ

ดูดซึมทางกล้าม	เนื้อไม่ดี10	

 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหยุดชักได้เองภายใน

เวลาไม่เกิน	5	นาที	ดังนั้นจึงไม่มีความจำาเป็นที่จะ

ให้ยาระงับชักในช่วงนี้

 นาทีที่ 6-9

	 หากผูป้ว่ยไมห่ยดุชกั	ให	้diazepam	โดย

ฉีดทางหลอดเลือดดำาขนาด	 0.25-0.3	 มก/กก/

ครั้ง1,8	 ฉีดด้วยอัตราเร็วไม่เกิน	 2	 มก/นาที	 หาก

ไม่สามารถเปิดเส้นหลอดเลือดดำาได้	 ให้ใช้	 diaz-

epam	ชนดิฉดี	สวนเกบ็ทางทวารหนกัแทน	โดยให้

ขนาด	0.5	มก/กก/ครั้ง	โดยเจือจางใน	0.9%NaCl	

3	มล.10	ซึ่งระดับยาในเลือดจะขึ้นถึงระดับที่รักษา

ได้ภายใน	5-10	นาที

 นาทีที่ 10-30 

	 ถ้าผู้ป่วยยังไม่หยุดชัก	 ให้	 diazepam	

ครั้งที่	2	ขนาดเท่าเดิม	แล้วให้	phenytoin	ขนาด	

20	 มก/กก/ครั้ง	 เข้าทางหลอดเลือดดำา	 ฉีดด้วย

อัตราเร็วไม่เกิน	 	 1	มก/กก/นาที	 (ในโรงพยาบาล

ที่มี	 fosphenytoin	ควรใช้	 fosphenytoin	แทน

ในขนาดเท่ากัน)	 ควรให้	 phenytoin	ต่อทุกราย	

แม้ว่าให้	diazepam	แล้วหยุดชักก็ตาม	เนื่องจาก	

diazepam	มคีรึง่ชวีติสัน้	ทำาใหห้มดฤทธิเ์รว็10	ถา้ผู้

ป่วยไม่หยุดชัก	ให้	phenytoin	ขนาด	10	มก/กก/

ครั้ง	ได้อีก	1	ครั้ง	รวมไม่เกิน	30	มก/กก.	ระหว่าง

ให้	phenytoin	ควรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและวัด

ความดันโลหิต	เพื่อระวัง	arrhythmia,	หัวใจเต้น

ช้า	และความดันโลหิตตำ่า

	 ถ้าผู้ป่วยหยุดชักแล้ว	 ให้	 phenytoin	

ขนาด	3-9	มก/กก/วัน	แบ่งให้วันละ	2	ครั้ง	เริ่มใน	

12-24	ชั่วโมงต่อมา
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 นาทีที่ 31-59 

	 หากผู้ป่วยยังไม่หยุดชัก	ให้	phenobar-

bital	ขนาด	20	มก/กก/ครั้ง	(ในทารกแรกเกิดให้					

20-30	มก/กก/ครั้ง)	 	 เข้าทางหลอดเลือดดำา	 ฉีด

ด้วยอัตราเร็วไม่เกิน	2	มก/กก/นาที	11

	 ถา้ผูป้ว่ยหยดุชกัแลว้	ให	้phenobarbital	

ขนาด	3-5	มก/กก/วัน	แบ่งให้วันละ	2	ครั้ง	

 นาทีที่ 60

	 เมื่อรักษา	status	epilepticus	ด้วยยาที่

เหมาะสมแลว้นาน	60	นาทแีลว้ยงัไมห่ยดุชกั	ถอืวา่

ผูป้ว่ยอยูใ่นภาวะ	refractory status epilepticus 

ซึง่เปน็ภาวะทีอ่นัตรายมาก	อตัราตายสงูถงึรอ้ยละ	

16-43.512	 ควรย้ายผู้ป่วยเข้าไปรักษาในไอซียู	 ใส่

ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ	เฝ้าสังเกต

สัญญาณชีพ	ออกซิเจนในเลือด	คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	

คลืน่ไฟฟา้สมอง	ยาทีใ่ชร้กัษาเลอืกใชย้าใดยาหนึง่

ดังต่อไปนี้12

	 -	 Pentobarbital	ขนาด	2-10	มก/กก/

ครั้ง	ทางหลอดเลือดดำา	ตามด้วย	0.5-1	มก/กก/

ชม.	

	 -	 Midazolam	ขนาด	0.2	มก/กก/ครั้ง	

ทางหลอดเลอืดดำา	ตามดว้ย	0.02-0.4	มก/กก/ชม.

Thiopental	ขนาด	5	มก/กก/ครัง้	ทางหลอดเลอืด

ดำา	ตามด้วย	5	มก/กก/ชม.	

	 -	 Propofol	ขนาด	1-2	มก/กก/ครัง้	ทาง

หลอดเลือดดำา	ฉีดช้าๆนานเกิน	 5	นาที	 ตามด้วย	

2-3		มก/กก/ชม.	(50	มคก/กก/นาที)

	 -	 Phenobarbital	ขนาด	40-80	มก/กก/

ครั้ง	ให้ระดับยาในเลือดเกิน	70	มคก/มล.

	 -	 Diazepam	ทางหลอดเลอืดดำา	ขนาด	

0.01-0.3	มก/กก/ชม.

	 -	 Sodium	valproate	 ขนาด	 20	มก/

กก/ครั้ง	ทางหลอดเลือดดำา	ตามด้วย	 1	มก/กก/

ชม.

Pentobarbital	 เป็นยาที่นิยมใช้ที่สุด	 จากการ

ศึกษาของ	Claassen	 J	และคณะ	 (2002)	พบว่า		

pentobarbital	 ควบคุมอาการชักได้ดีกว่า	 pro-

pofol	และ	midazolam13	จาก	U.S.	consensus	

guidelines	แนะนำายาแรกสำาหรับ	generalized	

convulsive	 status	 epilepticus	 และ	 focal	

status	epilepticus	คือ	pentobarbital	สำาหรับ	

absence	status	epilepticus	ยาแรกทีแ่นะนำาคอื	

pentobarbital	ยารองคอื	midazolam14	การใหย้า	

barbiturate	นี้	 ให้จนคลื่นไฟฟ้าสมองมีลักษณะ	

“burst	suppression”	และให้นาน	48	ชั่วโมงจึง

หยุดให้10	และให้ยาที่เหมาะสมกับชนิดชักนั้นๆต่อ

Non-convulsive status epilepticus
	 ผู้ป่วย	convulsive	status	epilepticus	

บางราย	อาจเปลี่ยนเป็น	 non-convulsive	หรือ

เป็น	subtle	status	epilepticus	ภายหลังได้	ทั้ง

จากการดำาเนินโรคเองหรือจากการรักษาที่ได้ผล

เพยีงบาง	สว่น1  อบุตักิารณก์ารเกดิ	subtle	status	

epilepticus	ในผูป้ว่ยทีร่กัษา	status	epilepticus	

แล้วมีถึงร้อยละ	48	ในผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในไอซียู16	

ผู้ป่วยเหล่านี้จะวินิจฉัยได้ยากเพราะอาการไม่

ชัดเจน	 ทำาให้อัตราตายสูงมากถึงร้อยละ	 33-

521 เนื่องจากได้รับการรักษาช้า	 ดังนั้นควรเฝ้า
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สังเกตด้วยคลื่นไฟฟ้าสมอง	(EEG	monitoring)	

นอกจากนี ้non-convulsive	status	epilepticus	

ยังอาจพบได้ในโรคลมชักชนิด	complex	partial,	

absence,	myoclonic,	หรอื	atonic	ทีเ่กดิขึน้นาน

 การรกัษา	generalized	nonconvulsive	

status	 ยาที่ได้ผลดีที่สุดคือ	 diazepam	 ขนาด

เท่ากับที่ให้ใน	 convulsive	 status	 epilepticus	

โดยไดผ้ลรอ้ยละ	80-100	diazepam	จะออกฤทธิ์

ชั่วคราวและอาจต้องฉีดหลายครั้งห่างกัน	 15-30	

นาที	ควรให้	sodium	valproate	ต่อด้วย7

	 ส่วนการรักษา	partial	 nonconvulsive	

status	epilepticus		ไม่แตกต่างจากใน	convul-

sive	status	โดยให้	diazepam	ก่อน	แต่บางท่าน

แนะนำาว่าผู้ป่วย	partial	nonconvulsive	status	

epilepticus	 	 จะไม่ฉุกเฉินมาก	จึงไม่จำาเป็นต้อง

ให้	 diazepam	ก่อน	 ควรให้	 phenytoin	 หรือ	

phenobarbital	ทางหลอดเลือดดำาเลย7 

ย�ที่ใช้รักษ� status epilepticus
	 ยากันชักในอุดมคติควร	 ออกฤทธิ์เร็ว	

ระงับชักได้หลายชนิดให้ได้ง่าย	 สามารถฉีดเข้า

หลอดเลือดดำาหรือเข้ากล้ามก็ได้	 มี	 redistribu-

tion	 ออกจากระบบประสาทกลางน้อย	 และ

ปลอดภัยสูง

 Benzodiazepines

	 ยากลุม่	benzodiazepines	เปน็ทีแ่นะนำา

ให้ใช้เป็นยาแรก	 เนื่องจากออกฤทธิ์เร็วและระงับ

ชักได้ดี	 ให้	 1-2	ครั้งห่างกัน	 5	นาทีก็จะสามารถ

ระงับชักได้ในเด็กส่วนใหญ่	 และระงับอาการชัก

แบบ	status	epilepticus	ไดแ้ทบทกุชนดิ7	ยากลุม่

นีอ้าจทำาใหค้วามดนัโลหติตำา่และกดการหายใจได	้

ซึง่ผลขา้งเคยีงนีจ้ะลดลงไดด้ว้ยการฉดีชา้ๆและรอ

เวลาฉีดครั้งที่	 2	 อย่างเหมาะสม	ทั้ง	 lorazepam	

และ	diazepam	เปน็ยาทีอ่อกฤทธิเ์รว็	lorazepam	

เป็นยาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเลือกใช้

เป็นยาแรก	เนื่องจากมี	volume	of	distribution	

น้อยจึงออกฤทธิ์เร็วและยาวนานกว่า	 diazepam	

ระดับยาในสมองจะคงอยู่นาน	12	-	24	ชม.	loraz-

epam	กดการหายใจนอ้ยกวา่และระงบัชกัไดด้กีวา่	

diazepam	แตใ่นประเทศไทยยา	lorazepam	ชนดิ

ฉีดไม่มีจำาหน่าย	จึงใช้	diazepam	เป็นยาแรก	ถ้า

ให้	 diazepam	จะต้องให้ยากันชักอื่นที่ออกฤทธิ

ยาวนานเช่น	phenytoin	ร่วมด้วย1

	 ถ้าไม่สามารถเปิดเส้นได้	 แนะนำาให้ใช้	

diazepam	สวนเก็บทางทวารหนักแทน	 การให้

ยาทางนี้ให้ได้ง่าย	 ดูดซึมได้รวดเร็ว	 และกดการ

หายใจน้อยกว่าการให้ทางหลอดเลือดดำา	 เป็นวิธี

ที่ให้ที่บ้านได้และปลอดภัย	 การสวนเก็บยาทาง

ทวารหนกัระงบัชกัไดน้อ้ยกวา่การใหย้าทางหลอด

เลอืดดำา	แตอ่ตัราการชกัซำา้นอ้ยกวา่	และไมก่ดการ

หายใจ17	

	 Midazolam	 เป็นยากลุ่ม	 benzodiaz-

epine	ทีล่ะลายนำา้ได	้จงึใชฉ้ดีเขา้กลา้มได	้ตา่งจาก	

diazepam	และ	 lorazepam	ซึ่งจะดูดซึมช้าและ

ระคายเคืองบริเวณที่ฉีด	 การศึกษาของ	Cham-

berlain	และคณะ	(1997)	พบว่า	midazolam	0.2	

มก/กก.	 ฉีดเข้ากล้าม	 ระงับชักได้ดีเท่ากับ	 การ

ฉีด	 diazepam	0.3	mg/kg	ทางหลอดเลือดดำา	
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แต่	midazolam	ฉีดเข้ากล้ามหยุดชักได้เร็วกว่า	

midazolam	ยงัใหท้างกระพุง้แกม้	(	buccal	)	และ

ทางจมูก(	intranasal	)ได้ผลดีอีกด้วย18

 Fosphenytoin

	 ผู้ป่วย	 status	 epilepticus	ควรได้รับ

ยากันชักที่ออกฤทธิยาวนาน	 fosphenytoin	 เป็น	

prodrug	ของ	phenytoin,	 	 fosphenytoinไม่มี	

ethylene	glycol	base	ที่ใช้เป็นตัวทำาละลายของ	

phenytoin,	 ethylene	glycol	 base	นี้	 เป็นพิษ

ต่อเนื้อเยื่อและหัวใจทำาให้เกิด	 hypotension,	

arrhythmia,	และ	asystole	ได้		fosphenytoin	

สามารถให้ในสารนำ้าอะไรก็ได้	 มี	 dextrose	ก็ได้	

และให้เร็วๆได้	 นอกจากนี้ยังฉีดเข้ากล้ามได้ถ้า

จำาเป็น	 ขนาดยาคิดเป็นเทียบเท่า	 phenytoin	

เรียกว่า		phenytoin	sodium	equivalents	(PE)	

คือ	 15-25	PE/kg	 	 	 ถ้ายังชักก็ให้อีก	 10	PE/kg	

อัตราเร็วไม่เกิน	150	PE/min1 

 Phenytoin 

 เป็นยาที่ดีมากในการรักษา	 convulsive	

status	epilepticus	ทัง้ชนดิ	partial	และ	gener-

alized	แต่ไม่ควรให้ใน	absence	status	แพทย์

สว่นใหญจ่งึใชเ้ปน็ยาแรกในการรกัษา	status	epi-

lepticus7	 เมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดำา	 ยาจะเข้าถึง

สมองโดยมรีะดบัยาสงูสดุใน	15	นาท	ีขอ้ดทีีช่ดัเจน

ของ	phenytoin	คอืไมก่ดการหายใจและระดบัการ

รู้สติ7	ข้อเสียของยานี้คือทำาให้เกิด	ความดันโลหิต

ตำ่าและรบกวนระบบการนำาไฟฟ้าของหัวใจได้	 ดัง

นัน้ควรเฝา้สงัเกตการณต์รวจคลืน่ไฟฟา้หวัใจดว้ย

และไม่ควรฉีดเร็วกว่า	25	มก/นาทีหรือ	1	มก/กก/

นาที7	ควรฉีด	phenytoin	 เข้าทางหลอดเลือดดำา	

ไม่ควรฉีดเข้ากล้ามเพราะจะทำาลายกล้ามเนื้อและ

การดูดซึมไม่ดี1

 Phenobarbital

	 เป็นยาที่เหมาะสำาหรับทารกแรกเกิดและ

ผู้ป่วยที่ให้	phenytoin	แล้วไม่ได้ผล	แต่เป็นยาที่

ออกฤทธิช้า	เนื่องจากมีครึ่งชีวิตยาวนาน	ยาจะเข้า

ถึงสมองโดยมีระดับยาสูง	สุดใน	20-60	นาที	ควร

ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำาช้าๆ	ขนาดเริ่มต้น	20-25	

มก/กก.	 ถ้าผู้ป่วยยังไม่หยุดชักซำ้าได้อีก	 10-20	

มก/กก.	ฉีดเข้ากล้ามหรือทางหลอดเลือดดำาก็ได้	

โดยให้ในอัตราเร็วไม่เกิน	 1	 มก/กก/นาที	 ยานี้มี

ประโยชนใ์น	anoxic	encephalopathy	เนือ่งจาก

สามารถลด	metabolic	rate	ของสมองได้7ผลข้าง

เคียงของยานี้ที่สำาคัญได้แก่	 ทำาให้กดระดับการรู้

สติและเป็นอยู่นาน	ความดันโลหิตตำ่า	การกดการ

หายใจและระบบไหลเวียนเลือด1

 Sodium valproate

	 ยา	 sodium	valproate	 เป็นยาที่ใช้ได้ดี

ทั้งใน	generalied	 seizures,	 partial	 seizures	

และ	abscence	status	epilepticus	ให้ในกรณี

ที่ให้	phenobarbital	และ	phenytoin	แล้วไม่ได้

ผล	 ปัจจุบันยานี้มีชนิดฉีดซึ่งช่วยให้ควบคุมชัก

ได้เร็ว	ขนาดยาเริ่มต้น	15	มก/กก/ครั้ง	ตามด้วย	

0.5-1	มก/กก/ชม.	หยดต่อเนื่องทางหลอดเลือด

ดำา	หรือ	เจือจางในสารนำ้า	1:1	ให้ด้วยอัตรา	6	มก/

กก/นาท	ีขอ้ดขีอง	sodium	valproate	คอืไมท่ำาให้

งว่งและไมม่ผีลตอ่ระบบหวัใจและหลอดเลอืด	จาก

การศึกษาของ	Yu	K	และคณะ	(2003)	ศึกษาการ
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ให้	sodium	valproate	25	มก/กก.	ในเด็กที่เป็น	

status	epilepticus	18	รายและ	acute	repeti-

tive	 seizures	 22	 ราย	พบว่าหยุดชักได้	 ร้อยละ	

100	และ	95	ตามลำาดับ	และไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ของความดันและการเต้นของหัวใจ19	 และจาก

รายงานของ	Mehta	และคณะ	(2007)	ศึกษาการ

ใช้	sodium	valproate	ทางหลอดเลือดดำา	เปรียบ

เทียบกับ	 diazepam	 infusion	 ในการรักษา	

refractory	 status	 epilepticus	พบว่าสามารถ

ควบคุมอาการชักได้ใกล้เคียงกัน	 แต่	 sodium	

valproate	ควบคุมอาการชักได้เร็วกว่าอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ	คือ	5	นาที	และ	17	นาทีตามลำาดับ	

และไมม่ผีูป้ว่ยความดนัโลหติลดลงหรอืถกูกดการ

หายใจ	 20	Abend	NS	และคณะ	 (2010)	แนะนำา

ให้ใช้	sodium	valproate	เป็นยาที่	3	หลังจากให้	

benzodiazepine	และ	phenytoin	แล้วไม่หยุด

ชกั	โดยใหพ้จิารณาเลอืกระหวา่ง	sodium	valpro-

ate	หรือ	levetiracetam	หรือ	phenobarbital	21

 Pentobarbital 

	 Pentobarbital	 เป็นยากลุ่ม	 barbitu-

rates	 ที่ออกฤทธิ์เร็ว	 เป็นยาที่แพทย์ส่วนใหญ่

นิยมใช้ในrefractory	status	epilepticus7	ขนาด

ยาเริ่มต้น	20	มก/กก/ครั้ง	ตามด้วย	1-2	มก/กก/

ชม.	ทางหลอดเลือดดำา	เพื่อให้ได้ระดับยาในเลือด	

20-40	มคก/มล.	เพื่อให้คลื่นไฟฟ้าสมองมี	burst	

suppression	ยานี้มีครึ่งชีวิตประมาณ	20	ชั่วโมง	

ส่วนใหญ่จะให้ยานี้ให้เกิด	pentobarbital	coma	

นาน	24-48	ชั่วโมง	แล้วหยุดยา

 Propofol

	 Propofol	 เป็นอีกยาที่ได้ผลดี	 ออกฤทธิ์

เร็วและหมดฤทธิ์เร็ว	โดยให้	bolus	dose	IV	แล้ว

ตามด้วย	continuous	infusion	จนหยุดชักหรือ

จนมี	 burst	 suppression	ผลข้างเคียงของยานี้

ได้แก่	 กดระดับการรู้สติ	 กดการหายใจและระบบ

ไหลเวียนได้7

 Levetiracetam

	 เปน็ยาใหม	่มขีอ้ดคีอืควบคมุอาการชกัได้

หลายชนิด	ผลข้างเคียงน้อย	ขับออกทางไต	 ไม่มี

เมแทบอลิซึมที่ตับ	จึงให้ในผู้ป่วยที่มีหน้าที่ตับผิด

ปกตไิด้	ไมก่ดการหายใจ	การทำางานของหวัใจและ

หลอดเลอืด	จงึใหใ้นผูป้ว่ยชกัทีป่ว่ยหนกัได้	ขนาด

ยา	40	มก/กก.	ให้ทางหลอดเลือดดำา	ด้วยอัตรา	5	

มก/กก/นาที21	 แต่ยานี้ยังมีการใช้ในเด็กน้อยและ

ไม่มีการศึกษาแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุม	 จึงยัง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	นอกจากนี้ยังไม่มีใช้แพร่

หลายในทุกโรงพยาบาล

 สาเหตุของการรักษา status epilepti-

cus ไม่ได้ผล

	 สาเหตขุองการรกัษา	status	epilepticus	

ไม่ได้ผล	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 ให้ยากันชักขนาดไม่พอเพียง	 เป็น

สาเหตุที่พบบ่อย

	 2.	 วินิจฉัย	status	epilepticus	ช้าเกิน

ไปหรอืวนิจิฉยัไมไ่ด	้เชน่ในผูป้ว่ย	nonconvulsive	

status	 epilepticus	 ทำาให้รักษาช้า	 หรือผู้ป่วย	

status	epilepticus	ที่ชักสั้นๆแต่หลายครั้ง	และ

ไมฟ่ืน้คนืสตริะหวา่งชกัแตล่ะครัง้	แพทยม์กัจะลมื
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นึกถึงภาวะ	status	epilepticus

	 3.	 คดิวา่ผูป้ว่ยหยดุชกัแลว้จงึไมไ่ดร้กัษา

ต่อ	แต่จริงๆแล้วยังไม่หยุดชัก	

	 4.	 ไมไ่ดร้กัษาสาเหตขุองการเกดิ	status	

epilepticus	เช่น	มีนำ้าตาลในเลือดตำ่า	

	 5.	 ไม่รีบรักษา	 status	 epilepticus	

ตั้งแต่แรก	บางรายมุ่งหาสาเหตุมากเกินไป	เช่นไป

ตรวจทางรังสี	 โดยไม่รักษา	 status	 epilepticus	

ให้หยุดก่อน

	 6.	 ให้ยาระงับชักไม่ถูกวิธี	

 ภาวะแทรกซอ้นของ status epilepticus

 การรักษา	 status	 epilepticus	 ต้อง

ดูแลอย่างใกล้ชิดและมีการพยาบาลที่ดี เพื่อ

ปอ้งกนัภาวะ	แทรกซอ้นซึง่มกัจะพบไดบ้อ่ย	ภาวะ

แทรกซ้อนของ	status	epilepticus	มีหลายอย่าง	

ที่อาจพบได้แสดงไว้ในตารางที่	5

 การพยากรณ์โรค

 Status	 epilepticus	 เป็นภาวะที่มี

อันตรายถึงชีวิต	มีอัตราตายที่	รพ.รามาธิบดี	ร้อย

ละ	 6.25	 มีความพิการทางระบบประสาทอย่าง

รุนแรงและเล็กน้อย	ร้อยละ	37.5	และ	18.75	ตาม

ลำาดบั22  โดยอตัราตายและพกิารทางระบบประสาท

จะสูงในผู้ป่วยที่ชักนานเกิน	1	ชั่วโมง

ตารางที่ 4 ยาที่ใช้รักษา	status	epilepticus	9,11

ยา ขนาดเริ่มต้น อัตราเร็วของการให้ ขนาดยา

สูงสุด

หมายเหตุ

Diazepam 0.3	มก/กก. <	2	มก/นาที 10	มก. ระวังกดการหายใจ	ความดันโลหิตตำ่า	

ใหห้า่งกนัครัง้ละ	10	นาท	ีไมเ่กนิ	2	ครัง้

Phenytoin 20	มก/กก. <	1	มก/กก/นาที	

หรือ	25มก/นาที

1500	มก. ระวังความดันโลหิตตำ่า	 arrhythmia	

ผสมได้กับ	 0.9%NaCl	 เท่านั้น	 อาจ

ทำาให้เส้นเลือดอักเสบ

Phenobarbi-

tal

20	มก/กก. <	2	มก/กก/นาที

สูงสุด	100	มก/นาที

1000	มก. ระวังกดการหายใจและความดันโลหิต

ตำ่า	ถ้าให้ร่วมกับ	diazepam

Sodium	

valproate

20	มก/

กก.ภายใน	

3-5	นาที

ตามด้วย	

1	มก/กก/ชม.

ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำางานของตับ

ผิดปกติ	 ตับอ่อนอักเสบ	 หรือเกล็ด

เลือดตำ่า	อาจทำาให้ความดันโลหิตตำ่า

Pentobarbi-

tal

2-10	มก/กก. ตามด้วย	

0.5-1	มก/กก/ชม.

ระวังกดการหายใจและความดันโลหิต

ตำ่า
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Thiopenthal 5	มก/กก. ตามด้วย	

5	มก/กก/ชม.

ระวังกดการหายใจและความดันโลหิต

ตำ่า

Propofol 1-2	มก/กก.

ช้ากว่า	5	นาที

ตามด้วย	

2-3	มก/กก/ชม.

<	50	มคก/กก/นาที

ระวังไขมันสูงและ	acidosis	ถ้าใช้นาน	

โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

Midazolam 0.2	มก/กก. ตามด้วย	

0.02-0.4	มก/กก/ชม.

10	มก. ระวังกดการหายใจและความดันโลหิต

ตำ่า

Levetirace-

tam

40	มก/กก. ตามด้วย	

5	มก/กก/นาที

ไม่ควรให้ในผู้ป่วยที่หน้าที่ไตผิดปกติ
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รูปที่ 1	แนวทางปฏิบัติสำาหรับการรักษา	status	epilepticus	ในเด็ก

  

รูปท่ี 1 แนวทางปฏิบัติสําหรับการรักษา status epilepticus ในเดก็ 
           
          
 
 
ระยะ 0-5 นาทีแรก 
 
 
 
 
 
นาทีท่ี 6-9 
 
  
 
 
 
นาทีท่ี 10-30                              
 
 
 
  
                              
 
นาทีท่ี 31-59 
 
 
 
  
นาทีท่ี 60 
 

ABCs 
- ดูแลทางเดินหายใจใหโลง ปองกันการสําลัก จัดทานอนตะแคงกึ่งคว่ําหนา 

ดูดเสมหะ ระวังอุบัติเหตุจากการชัก 
- ประเมินการหายใจ ถาผูปวยไมหายใจเอง ตองใสทอชวยหายใจ  
- ใหออกซิเจนรอยละ 100 
- ตรวจชีพจรและความดันโลหิต 
- เปดเสน ตรวจกลูโคสในเลือดและตรวจอื่นๆ 
- ถากลูโคสต่ํา ใหกลูโคส 25% Dextrose in water  2 มล/กก.  
- ตอหลอดเลือดดําดวย 0.9% normal saline 

ถาผูปวยยังไมหยุดชัก 
- Diazepam ฉีดทางหลอดเลือดดําขนาด 0.25-0.3 มก/กก/ครั้งหรือสวนเก็บ

ทางทวารหนัก 0.5 มก/กก/ครั้ง 

ถาผูปวยยังไมหยุดชัก  
- Diazepam ครั้งที่ 2 ขนาดเทาเดิม 
- ตอดวย phenytoin 20 มก/กก/ครั้ง(ใหทุกรายแมวาหยุดชักแลว) 

(ให IV sodium valproate แทนใน generalized nonconvulsive SE)  
ถาผูปวยยังไมหยุดชัก 

- Phenytoin 10 มก/กก/ครั้ง 
ถาผูปวยหยุดชักแลว 

- Phenytoin 3-9 มก/กก/วัน แบงใหวันละ 2 ครั้ง เริ่มใน 12-24 ช่ัวโมงตอมา 

ถาผูปวยยังไมหยุดชัก  
- Phenobarbital 20 มก/กก/ครั้ง 

ถาผูปวยหยุดชักแลว  
- Phenobarbital 3-5 มก/กก/วัน แบงใหวันละ 2 ครั้ง 

ถาผูปวยยังไมหยุดชัก รักษาแบบ refractory status epilepticus 
- ยายเขาไอซียู ใสทอชวยหายใจและใชเครื่องชวยหายใจ 
- วัด vital signs, oxygen saturation, คลื่นไฟฟาหัวใจ คลื่นไฟฟาสมอง  
- ใหยาใดยาหนึ่ง ไดแก pentobarbital, midazolam, thiopental, propofol, 

sodium valproate. 
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ตารางที่ 5 ภาวะ	แทรกซ้อนของ	status	epilepticus1

หัวใจเต้นเร็ว	 หยุดหายใจ

หัวใจเต้นช้า	 ขาดออกซิเจน

Cardiac	dysrhythmia	 Carbon	dioxide	narcosis

Cardiac	arrest	 Intravascular	coagulation																									

Conduction	dysturbance	 Metabolic	และ	respiratory	acidosis																											

หัวใจวาย	 สมองบวม

ความดันโลหิตสูง	 Excessive	perspiration													

ความดันโลหิตตำ่า	 ร่างกายขาดนำ้า			

การหายใจผิดปกติ	 Endocrine	failure

Pulmonary	edema	 การทำางานของปอดผิดปกติ

ปอดบวม	 Prolactin	สูง

ปัสสาวะออกน้อย	 Vasopressin	สูง

Uremia	 กลูโคสในเลือดสูง

Renal	tubular	necrosis	 กลูโคสในเลือดตำ่า

Rhabdomyolysis	 Cortisol	ในเลือดสูง

Creatinine	phosphokinase	สูง	 Autonomic	dysfunction

Myoglobinuria	 มีไข้
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