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ภาวะ status epilepticus (SE) เป น
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร ที่พบบอยและมี
อัตราการเสียชีวิตสูงมาก การรักษาอยางรวดเร็ว
ดวยยาฉีดทางหลอดเลือดดํา ไดแก benzodiazepine, fosphenytoin, phenytoin, sodium
valproate, phenobarbital, propofol เปนยา
ที่อยูในมาตรฐานแนวทางการรักษา ตอมามีการ
ศึกษาถึงประสิทธิภาพของยากันชักรุนใหม topiramate (TPM) แบบทานโดยใหทางสาย nasogastric tube (NG tube) ในผูปวย SE ทั้งชนิด
convulsive SE (CSE) และ non-convulsive
SE (NCSE) ในผูป ว ยจํานวนหนึง่ ทัง้ ในทวีปเอเชีย
และยุโรป แตไมมีขอมูลการใชยา TPM ชนิดทาน
ในการรั ก ษาผู ป ว ย SE ในกลุ ม ประเทศเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตและประเทศไทย การศึกษาที่
ทํารายงานผูปวย SE จํานวน 8 ราย ที่ใชยา TPM
ชนิดทานรักษา
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วิธีการศึกษา
การศึกษาเปนแบบ retrospective, case
series โดยทบทวนประวั ติ ก ารรั ก ษาจากเวช
ระเบียนผูปวยใน ประเมินการตอบสนองตอการ
รักษาดวยอาการทางคลินิกเปนหลัก มีผูปวยบาง
รายที่ตรวจคลื่นไฟฟาสมองประเมินผล

นิยามผลการรักษา
1. ควบคุมการรักษาได หมายถึง ผูปวย
ไมมีอาการชักซํ้าอีกหลังจากไดยา TPM ขนาด
loading โดยไมจําเปนตองมีการ re-loading
2. ควบคุมไดบางสวน หมายถึง ผูป ว ยหยุด
ชักหลังจากการ re-loading TPM
3. ควบคุมไมได หมายถึง ผูป ว ยไมสามารถ
หยุดชักไดดวยยา TPM ตองใหยาชนิดอื่นๆ เพิ่ม
เติม
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ผลการศึกษา

วิจารณ

ผูปวย SE 8 ราย ผูหญิง 7 ราย ผูชาย 1
ราย เปนการชักแบบ CSE 6 ราย และ NCSE 2
ราย สาเหตุจาก stroke 4 ราย viral meningoencephalitis 2 ราย SLE 1 ราย และ malignant
catatonia 1 ราย ขนาดของ loading dose 400
มก. 6 ราย 300 มก. 1 ราย และ 600 มก. 1 ราย
ขนาดของ maintenance dose 100 มก.ทุกราย
สามารถควบคุมการชักได 7 จาก 8 ราย โดยไมมี
ผลแทรกซอน 4 ใน 7 ราย ตอง re-loading และ
2 ใน 8 ราย ไดยา TPM เปนยาตัวที่ 2 ตอยา benzodiazepine เนื่องจากเปน hepatitis มีขอหาม
ในการใชยา phenytoin และ sodium valproate
รายละเอียดดังตารางที่ 1

การรักษา SE ดวยยา TPM นัน้ เปนสิง่ ทีน่ า
สนใจมากๆ เพราะยา TPM นั้นมีในโรงพยาบาล
ตางๆ มากกวายา phenytoin, sodium valproate ชนิดฉีดทางหลอดเลือดดํา สามารถใหได
ไมยาก ผลเสียนอยมากและมีขอดีที่สามารถให
ไดในผูปวยโรคตับหรือมีภาวะตับอักเสบแตตอง
ระมัดระวังในผูปวยโรคไต
ดังนัน้ กรณีผปู ว ย SE ในกรณีมโี รคตับหรือ
ตับอักเสบ อาจพิจารณาเปนยากันชักชนิดที่ 2 ตอ
การฉีดยา benzodiazepine หรือกรณีผูปวยไม
ตอบสนองตอยากันชักชนิดอื่นๆ เปน refractory
SE ก็สามารถใชยา TPM ชนิดทานในการควบคุม
การชักได
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F/42 SLE

F/66 No

F/76 DM, HT, CKD Stroke (CI)

F/74 Autoimmune Stroke (ICH)
h e m o l y t i c HIE
anemia

F/18 No

3

4

5

6

7

NCSE

NCSE

CSE

CSE

CSE

CSE

Seizure
type

DZP
PHT
SVPA
DZP
SVPA

DZP

DZP
SVPA

DZP
FosPHT
SVPA

Previous AED

primary epileptic foci at right DZP
temporo - parietal areas and
secondarily generalized to both
cerebral hemispheres
no
DZP
SVPA

primary epileptic foci at right
fronto –parieto- temporal areas
and secondarily generalized to
both cerebral hemispheres
primary epileptic foci at right
fronto-parietal areas and secondarily generalized to both cerebral
hemispheres.
primary epileptic foci at right
fronto-parietal areas and secondarily generalized to both cerebral
hemispheres.
epileptic foci at left temporal
area, and secondarily to both
cerebral hemispheres
diffuse and generalized spike
and wave

EEG

400

600

400

300

400

Stop ,and recurrent at 22 hr

Completely controlled

Completely controlled

Completely controlled

Stop,and recurrent at 3 hr

400

No

No

No

400

Loading
Initial response Re-loading
dose of TPM
dose of TPM
(mg)
(mg)
400
Stop, and recur1,000
rent at 8 hr

100

100

100

100

100

Maintenance
dose of TPM
(mg/day)
100

Outcome
(cause of death)

Completely con- Death,
trolled
non seizure related
(PE)
Completely con- Death,
trolled
non seizure related
(HAP)
Completely con- Death,
trolled
non seizure related
(HAP)

Completely con- Death,
trolled
non seizure related
(HAP)

Completely con- Complete recovery,
trolled
same handicap

Completely con- Complete recovery,
trolled
no handicap

Final result

Viral menin- CSE
400
Stop, and recur400
CBZ was a Partially con- Complete recovery,
go-encepharent at 48 hr
maintenance trolled
no handicap
litis
AED
8 M/35 T h y r o i d Stroke (CI)
CSE no
DZP
400
Stop, and, recur800
100
Completely con- Complete recovery,
storm, AF
SVPA
rent at 8 hr
trolled
same handicap
Sex: Male (M), Female (F) Etiology : Cerebral infarction (CI), Intracerebral hemorrhage (ICH), Hypoxic ischemic encephalopathy (HIE)
Underlying disease : Diabetes mellitus (DM), Hypertension (HT), Chronic kidney disease (CKD), Coronary artery disease (CAD), Systemic lupus erythematosus (SLE), Renal failure (RF), Atrial fibrillation (AF)
Seizure type : Convulsive status epilepticus(CSE), Non-convulsive status epilepticus (NCSE)
Cause of death : Hospital acquired pneumonia (HAP), Pulmonary embolism (PE)
AED : Diazepam (DZP), Sodium valproate (SVPA), Phenytoin (PHT), Fosphenytoin (FosPHT), Phenobarbital (PB), Topiramate (TPM)

Malignant
catatonia

SLE

F/43 S y s t e m i c Acute viral
sclerosis, SLE, m e n i n g o HT, RF
encephalitis

2

Stroke (CI)

Etiology

F/73 DM,HT
CKD,CAD

Underlying
disease

1

Sex/
Age

Table 1 Summarized characteristic of 8 patients with status epilepticus treated by oral TPM
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