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1
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Transient Loss of Consciousness: Fits, Faint, Falls

บทนำา
	 ภาวะหมดสติชั่วคราว	 (transient	 loss	 of	

consciousness	:	TLOC)		เป็นปัญหาทีพ่บได้บ่อย

และก่อให้เกิดความกังวลใจกับผู้ป่วย	 และญาติ

อย่างมากว่ามสีาเหตจุากอะไร	จะเป็นอนัตรายหรอื

ไม่	จะรกัษาหรอืป้องกนัไม่ให้เป็นซำา้อกีอย่างไร	ซึง่

อาการดังกล่าวนั้นก็สร้างปัญหาให้กับแพทย์ผู ้

ให้การรักษาเหมือนกัน	คือ	ไม่สามารถบอกสาเหตุ

ได้ทั้งหมดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร	ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่

สามารถให้การวนิจิฉยัได้แน่ชดั	กอ็าจไม่ได้รบัการ

รกัษาทีเ่หมาะสมย่อมมโีอกาสเกิดอาการซำา้ได้	และ

อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้	เช่น	การเกิดอุบัติเหตุ

จากการหมดสติล้มลงกบัพืน้	หรอืเกดิ	traumatic	

brain	injury	ได้	สาเหตุของภาวะ	TLOC	ที่พบได้

บ่อยมี	3	กลุ่มอาการ	คือ	1.	ชัก	2.	เป็นลม	3.	ล้ม	

นอกจากนีย้งัมสีาเหตอุืน่	ๆ 	อกี	เช่น	ภาวะแกล้งชกั	

ภาวะก้านสมองขาดเลือดเฉียบพลัน	ดังภาพที่	1

ภาพที่ 1 แสดงสาเหตุต่าง	ๆ	ของภาวะ	TLOC

Topic  Review
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การวินิจฉัย
	 การให้การวินิจฉัยสาเหตุของภาวะ	TLOC	

นั้นต้องให้ความสำาคัญกับการสอบถามประวัติที่

ละเอียดอย่างมาก	ตั้งแต่โรคประจำาตัว	 ภาวะนำา

ก่อนเกิดอาการ	 อาการที่เกิดขึ้นก่อนหมดสติ	

อาการผดิปกตทิีเ่กดิร่วมกบัอาการหมดสต	ิอาการ

หลังจากเริ่มฟื ้นคืนสติ	 รวมทั้งยาที่ใช้	 ซึ่งราย

ละเอียดต่าง	 ๆ	 นั้นมักจะไม่ค่อยได้รายละเอียด

เนื่องจากผู้ป่วยและพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็มักจะ

ไม่สามารถให้รายละเอียดได้	แต่ก็มีบางอาการที่มี

ประโยชน์อย่างย่ิงในการใช้แยกสาเหตุการเกิด	

TLOC	 ระหว่างชักกับเป็นลมได้	 ได้แก่	 tongue	

bitten,	 head	 turning,	 unusual	 posture	

สนับสนุนเหตุ	TLOC	จากอาการชัก	ส่วนอาการที่

สนับสนุนว่าเป็นลม	เช่น	อาการเตือน	presynco-

pal	 spells	 ,	ภาวะร้อน	ยืนนาน	นั่งนาน	วิงเวียน

ศรีษะ	เจบ็แน่นหน้าอก	เหงือ่แตก	เป็นต้น	มกีารนำา

อาการดังกล่าวมาประยุกต์เป็นสูตรในการทำานาย

ว่ามโีอกาสเป็นอาการชกัหรือเป็นลมมากกว่ากนั	ดงั

ตารางที่	1

ตารางที่ 1	 แสดงค่าคะแนนปัจจัยทำานายโอกาสสาเหตุ	TLOC	ว่าเกิดจากอาการชัก	หรือเป็นลม

Question Points
(If Yes)

At	times	do	you	wake	with	a	cut	tongue	after	your	spells? 2

At	times	do	you	have	a	sense	of	deja	vu	or	jamais	vu	before	your	spells? 1

At	times	is	emotional	stress	associated	with	losing	consciousness? 1

Has	anyone	ever	noted	your	head	turning	during	a	spell? 1

Has	anyone	ever	noted	that	you	are	unresponsive,	have	unusual	posturing	or	

have	jerking	limbs	during	your	spells	or	have	no	memory	of	your	spells	

afterwards?

 (Score as yes for any positive response)

1

Has	anyone	ever	noted	that	you	are	confused	after	a	spell? 1

Have	you	ever	had	lightheaded	spells? -2

At	times	do	you	sweat	before	your	spells? -2

Is	prolonged	sitting	or	standing	associated	with	your	spells? -2

The	patient	has	seizures	if	the	point	score	is	>	1,	and	syncope	if	the	point	score	is	<1.
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	 การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการที่ใช้

ร่วมกับการวินิจฉัยสาเหตุของ	TLOC	ได้แก่	การ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	 (electroencephalogra-

phy	:	EEG)	ในกรณีสงสัยว่าเป็นภาวะชักนั้น	การ

ตรวจก็พบความผิดปกติไม่มากนัก	 ขึ้นกับระยะ

เวลาการตรวจ	EEG	ว่าตรวจรวดเร็วเพียงใดภาย

หลงัการเกดิอาการ	ถ้าตรวจเรว็กม็โีอกาสพบความ

ผดิปกตสิงู	ถ้าตรวจช้าหลงั	24	ชัว่โมง	โอกาสตรวจ

พบความผิดปกติก็ลดตำ่าลง	 ส่วนการตรวจเลือด	

พบว่าระดับ	 lactate	 ในกลุ่มผู้ป่วย	TLOC	ที่มี

สาเหตุจากอาการชักพบว่ามีระดับ	lactate	สูงกว่า

กรณีเป็นลมอย่างชัดเจน	ดังภาพที่	2

ภาพที่ 2	 แสดงค่าระดับ	lactate	ในผู้ป่วย	generalized	tonic	clonic	seizure	และภาวะ	syncope

	 ระดบัของ	lactate	นัน้พบว่าจะสงูในกลุม่ผู้

ป่วยชักแบบ	generalized	tonic	clonic	seizure	

ส่วนการชกัแบบอ่ืน	ๆ 	นัน้ไม่พบว่ามกีารเพิม่สงูขึน้

ของระดับ	 lactate	แตกต่างจากภาวะเป็นลม	ดัง

ภาพที่	3
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ภาพที่ 3 แสดงระดับ	lactate	ในการชักชนิดต่าง	ๆ	และภาวะ	syncope

	 อย่างไรก็ตามสาเหตุของภาวะ	 TLOC	นั้น	

ในบางกรณีอาจพบว่ามีมากกว่า	1	สาเหตุก็ได้	เช่น	

ภาวะหวัใจเต้นช้าผดิปกต	ิหรอืหยดุเต้น	แล้วส่งผล

ให้เกิดอาการชกัตามมาด้วย	หรอืการชักทีส่่งผลให้

เกดิภาวะหวัใจเต้นผดิปกตเิกดิข้ึนตามมาภายหลงั	

หรือภาวะผู้ป่วยชักจริง	 ร่วมกับภาวะแกล้งชัก	

(psychogenic	 non-epileptic	 seizures	 :	

PNES)	

สรุป
	 การวนิจิฉัยสาเหตขุองภาวะ	TLOC	นัน้ต้อง

ประกอบด้วยการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน	

และครอบคลุม	 เพื่อให้มีความแม่นยำาในการ

วินิจฉัย	 และวางแผนการรักษาให้เหมาะสมที่สุด	

ดังแผนภูมิที่	1
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แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวทางการวินิจฉัยภาวะ	TLOC
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