Topic Review

โรคลมชักในเด็กและการวินิจฉัย
กษมา พุทธิสวัสดิ์
กุมารแพทย์ระบบประสาท กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

โรคลมชักเป็นโรคระบบประสาททีพ่ บบ่อยใน
เด็ก อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคลมชักทั่วโลก โดยพบได้
ประมาณ 3.5 ล้านคนต่อปี และพบว่า ร้อยละ 40 เป็น
ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี   นอกจากนี้ยังพบว่า
ร้อยละ 80 เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศก�ำลังพัฒนา1
ซึ่งเมื่อค�ำนวณเป็นสัดส่วนต่อประชากรพบว่าอุบัติ
การณ์โรคลมชักในเด็กมีค่าอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 7.2
ต่อประชากร 1000 คน3 แต่อย่างไรก็ดีในกรณีของ
ประเทศไทยนั้น ยังไม่มีการส�ำรวจอย่างเป็นระบบ
ชัดเจนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รายงานผลการส�ำรวจ
สถานภาพการบริการผู้ป่วยโรคลมชักทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2543 โดยสมาคมโรคลมชักแห่ง
ประเทศไทยพบว่ามีความชุกของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลรัฐบาล ร้อยละ 0.31-0.384

ค�ำนิยามของโรคลมชัก

การวินิจฉัยโรคลมชักนั้นจะใช้ค�ำนิยามใน
การวินิจฉัย เดิมในปีพ.ศ.2524 สมาพันธ์ต่อต้าน
โรคลมชั ก นานาชาติ (International league
against epilepsy, ILAE) ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความ
เดิมว่า โรคลมชักคือ อาการชักโดยทีไ่ ม่มสี งิ่ กระตุน้
ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป โดยอาการชัก 2 ครั้งนั้นต้องมี
ระยะเวลาห่างกันตั้งแต่ 24 ชั่วโมง ต่อมาในปี
พ.ศ.2557 ได้มกี ารปรับเปลีย่ นค�ำนิยามของโรคลม
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ชักเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคลมชักใหม่โดยให้ค�ำ
จ�ำกัดความของโรคลมชัก 3 ข้อดังต่อไปนี้
1. อาการชักโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นตั้งแต่
2 ครั้งขึ้นไป โดยอาการชัก 2 ครั้งนั้นต้องมีระยะ
เวลาห่างกันตั้งแต่ 24 ชั่วโมง
2. อาการชัก 1 ครั้งโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้น ใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ โี อกาสเสีย่ งสูงทีจ่ ะมีอาการชักซำ �้ โดยความ
เสี่ยงเท่ากับผู้ป่วยที่มีอาการชักโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้น
ตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป กล่าวคือผูป้ ว่ ยมีโอกาสเกิดอาการ
ชักซ�้ำภายในระยะเวลา 10 ปี อย่างน้อยร้อยละ 60
3. กลุ่มอาการโรคลมชัก
จากค�ำนิยามใหม่ขา้ งต้น เห็นได้วา่ ในผูป้ ว่ ย
ที่มีอาการชักโดยไม่มีสิ่งกระตุ้นเพียงครั้งเดียวจะ
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชัก เมื่อผู้ป่วยมี
ความเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะมี อ าการชั ก ซ�้ ำ  ตั ว อย่ า งเช่ น
อาการชักครัง้ แรกในผูป้ ว่ ยมีโรคในสมองแต่ก�ำเนิด
อาการชักครัง้ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ คยได้รบั การวินจิ ฉัยเป็น
โรคหลอดเลือดสมองอุดตันมาเป็นเวลา 1 เดือน
ก่อนหน้า เป็นต้น

การจ�ำแนกชนิดของอาการชัก

การจ�ำแนกชนิดของอาการชักมีประโยชน์ใน
การวินิจฉัย การค้นหาสาเหตุ การรักษา และการ
วิจยั โรคลมชัก ซึง่ ได้มกี ารทบทวนการจ�ำแนกชนิด
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ของอาการชักหลายครั้ง สมาพันธ์ต่อต้านโรคลม
ชักนานาชาติ (International league against
epilepsy, ILAE) ได้มีการทบทวนและปรับปรุง
การจ�ำแนกชนิดของอาการชักตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524
ซึ่งได้มีการน�ำไปใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า 30 ปี
ในปั จ จุ บั น การแพทย์ มี ก ารพั ฒ นาและมี ค วาม
ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก
ขึน้ สมาพันธ์ตอ่ ต้านโรคลมชักนานาชาติ (International League Against Epilepsy, ILAE) จึงได้
มีการทบทวนจ�ำแนกชนิดของอาการชักขึ้นใหม่ใน
ปี พ.ศ. 2553 โดยมีการปรับเปลี่ยนค�ำจ�ำกัดความ
ความบางส่วน ล่าสุดทางสมาพันธ์ต่อต้านโรคลม
ชั ก นานาชาติ ก�ำลั ง ด�ำเนิ น การทบทวนและปรั บ
เปลี่ยนอีกครั้งในปี พ.ศ.2559 นี้ บทความนี้จะ
กล่าวถึงการจ�ำแนกชนิดของการชักของปี พ.ศ.
2524 เป็นส�ำคัญ
ในปีพ.ศ. 2524 สมาพันธ์ต่อต้านโรคลมชัก
นานาชาติ (International League Against Epilepsy, ILAE) ได้จ�ำแนกชนิดชักเป็น 3 ชนิด6,7,9 ได้แก่
1. อาการชักเฉพาะที่ (partial or focal
seizure) คืออาการชักทีเ่ กิดจากความผิดปกติของ
คลื่นไฟฟ้าสมองจาก cortical area ส่วนใดส่วน
หนึ่ง ลักษณะอาการชักจะขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งของ
สมองส่ ว นที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของคลื่ น ไฟฟ้ า
สมอง โดยจ�ำแนกเป็น 3 ชนิดคือ
- อาการชักเฉพาะที่แบบมีสติ (simple
partial seizure) คืออาการชักเฉพาะที่ โดยขณะที่
มีอาการผู้ป่วยรู้สึกตัวดีตลอดเวลา สามารถจ�ำ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

- อาการชักเฉพาะทีแ่ บบขาดสติ (complex partial seizure) คืออาการชักทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่รสู้ กึ
ตัว หรือเสียความสามารถในการรับรู้ (awareness)
หรือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งกระตุ้น (external stimulus) ผู้ป่วยไม่สามารถจ�ำเหตุการที่
เกิดขึ้นได้ อาการชักอาจมีอาการน�ำร่วมด้วยได้แก่
อาการหวาดกลัว วิตกกังวล หยุดนิ่ง งุนงง การ
เคลื่อนไหวหรือการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติใน
รูปแบบต่างๆ (automatism) เช่น เคี้ยวปาก ขยับ
ปาก บ่นพึมพัม เดินไปมา หมุนไปรอบๆ เป็นต้น
- อาการชักเฉพาะที่ตามด้วยชักทั้งตัว
(focal seizures evolving to secondarily generalized seizures) คืออาการชักแบบเฉพาะทีเ่ ริม่
จากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แล้วตามด้วย
อาการชักทั้งตัว
2. อาการชักทั้งตัว (generalized seizure) คืออาการชักที่เกิดจากความผิดปกติของ
คลื่นไฟฟ้าสมองพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ได้แก่
- Absence seizure ส่วนใหญ่พบใน
ผู้ป่วยเด็ก ลักษณะอาการคือ ชักแบบเหม่อนิ่ง
ตาลอยไม่รู้สติชั่วขณะ อาการชักมักจะถูกกระตุ้น
ให้เกิดอาการโดยการหายใจเร็วลึก(hyperventilation) แบ่งเป็น 2 แบบคือ
๐ Typical absence seizure คือ
อาการชักแบบเหม่อไม่รู้ตัว ตาลอยไม่รู้สติชั่วขณะ
นาน 4-30 วินาที อาการชักมักจะถูกกระตุ้นให้เกิด
อาการโดยการหายใจเร็วลึก (hyperventilation)
นาน 3-5 นาที เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการ
อื่นๆ ร่วมด้วย จึงมีการจ�ำแนกเป็นกลุ่มย่อย ได้แก่
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• อาการชักเหม่อที่ไม่รู้ตัวเท่านั้น
• อาการชักเหม่อทีม่ อี าการกระตุก
หรือสะดุง้ เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ อาจมีหนังตากระตุก
(eyelid myoclonia) ร่วมด้วย
• อาการชักเหม่อทีม่ อี าการตัวอ่อน
ร่วมด้วย
• อาการชักเหม่อที่มีอาการเกร็ง
กล้ามเนือ้ ร่วมด้วย มักเป็นเฉพาะกล้ามเนือ้ ใบหน้า
หรือคอ บางคนมีอาการแหงนหน้าร่วมด้วย
• อาการชักเหม่อที่มีอาการที่เกิด
จากความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัตริ ว่ ม
ด้วย เช่น เหงื่อออก ตัวแดง ปัสสาวะราด ม่านตา
ขยาย เป็นต้น
• อาการอื่ น ที่ พ บไม่ บ ่ อ ย เช่ น
อาการกระตุกเฉพาะที่
๐ Atypical absence seizure คือ
อาการชักแบบเหม่อไม่รู้ตัว ระยะเวลาที่มีอาการจะ
นานกว่า typical absence อาการชักชนิดนี้มักมี
อาการชักแบบตัวอ่อน หรือมีอาการชักเกร็งร่วมด้วย
- Myoclonic seizures คืออาการชัก
ที่มีการหดตัวกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วและรุนแรง
คล้ายอาการสะดุ้ง การชักแต่ละครั้งใช้เวลาน้อย
กว่า 0.1 วินาที การหดตัวของกล้ามเนื้อมักไม่เป็น
จังหวะ อาจมีอาการชักที่ต�ำแหน่งเดียวหรือหลาย
ต�ำแหน่งได้
- Clonic seizure คืออาการชักแบบ
กระตุกเป็นจังหวะ ซึ่งมีความถี่ 1-2 ครั้งต่อวินาที
จนถึง 3-5 ครั้งต่อวินาที การกระตุกเกิดจากการ
หดตัวของกล้ามเนื้ออย่างสม�่ำเสมอเป็นจังหวะ
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- Tonic seizure คืออาการชักทีผ่ ปู้ ว่ ย
ไม่รู้ตัวร่วมกับมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทั้งตัว
ระยะเวลาทีม่ อี าการนานเป็นไม่กวี่ นิ าทีถงึ นานเป็น
นาที อาจมีอาการทีเ่ กิดจากความผิดปกติของระบบ
ประสาทอัตโนมัติร่วมด้วยเช่น เหงื่อออก ตัวซีด
หรือแดง ชีพจรเร็ว ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
- Tonic-clonic seizure คืออาการชักที่
มีอาการเกร็งน�ำมาก่อน แล้วตามด้วยอาการกระตุก
เป็นจังหวะทั้งตัว ไม่รู้ตัว และอาจมีอุจจาระปัสสาวะ
ราด ภายหลังหยุดชักมักจะเพลียและหลับ หลังจาก
นั้นจึงรู้ตัว ระหว่างชักผู้ป่วยมักมีความผิดปกติของ
ระบบประสาทอัตโนมัตริ ว่ มด้วยอาการชักนีส้ ามารถ
พบได้ในทุกช่วงอายุยกเว้นช่วงทารกแรกเกิด
- Atonic seizure คืออาการชักแบบตัว
อ่อน เสียการตึงตัวของกล้ามเนือ้ ทันทีทนั ใด (loss of
muscle tone) ผู้ป่วยจะมีอาการทรุดตัวลงทันที ใช้
เวลาสัน้ มาก โดยระยะเวลาทีม่ อี าการนาน 1-2 วินาที
อาการชักชนิดนี้มักเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
3. อาการชักที่ไม่สามารถจ�ำแนกชนิดได้
(unclassified epileptic seizure) เป็นอาการชัก
ที่ไม่สามารถจ�ำแนกชนิดของอาการชักได้ชัดเจน
ได้แก่
- อาการชักในทารกแรกเกิด (neonatal
seizure) เกิดในผู้ป่วยทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
อายุ 28 วัน เนือ่ งจากในเด็กเล็ก สมองยังพัฒนาไม่
เต็มที่ ลักษณะอาการชักจึงแตกต่างจากเด็กโตและ
ผู้ใหญ่ โดยอาการชักในทารกแรกเกิดที่พบได้แก่
๐ อาการชักที่แสดงอาการเพียงเล็ก
น้อย (subtle seizure) อาการชักชนิดนี้ได้แก่
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การกระพริบตา อาการนิ่ง ตัวเขียว หน้าซีด หน้า
แดง ดู ด หรื อ เคี้ ย วปากเป็ น พั ก ๆ หรื อ มี ก าร
เคลื่อนไหวของแขนขาคล้ายก�ำลังว่ายน�้ำ เป็นต้น
๐ อาการชักกระตุก (clonic seizure)
อาการชักกระตุกมักติดต่อกันเป็นจังหวะอาจเป็น
เฉพาะที่ (focal clonic) หรือครึ่งซีก (hemiconvulsive clonic) หรือหลายต�ำแหน่ง (multifocal clonic)
๐ อาการชักเกร็ง (tonic seizure) มี
อาการเกร็งเฉพาะที่หรือทั้งตัว มักพบในทารก
คลอกก่อนก�ำหนดมากกว่าทารกครบก�ำหนด
๐ อาการชักสะดุ้ง (myoclonic seizure) พบได้น้อย ต้องแยกจาก Moro reflexes
และอาการสะดุ้งผวาเมื่อตกใจของทารก
4. ภาวะชักต่อเนือ่ ง (status epilepticus)
ในปีพ.ศ. 2553 สมาพันธ์ต่อต้านโรคลมชัก
นานาชาติ (International League Against
Epilepsy, ILAE) จึ ง ได้ มี ก ารทบทวนและ
เปลี่ยนแปลงค�ำจ�ำกัดความและการจ�ำแนกชนิด
ของอาการชักบางส่วน โดยจ�ำแนกชนิดชักเป็น 3
ชนิด8 ได้แก่
1. อาการชักเฉพาะที่ (focal seizure) คือ
อาการชักทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของคลืน่ ไฟฟ้า
สมองของสมองเพียงซีกเดียว บริเวณ cortical
area หรือ subcortical area โดยคลืน่ สมองทีผ่ ดิ
ปกติอาจมีความผิดปกติอยู่เฉพาะที่ หรือกระจาย
ไปยังบริเวณอืน่ ๆของสมอง การจ�ำแนกชนิดอาการ
ชักเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ ยกเลิก
การใช้ค�ำว่า ”simple„, ”complex„ และ ”secondarily generalized seizures„ โดยให้เหตุผลว่าใน

ทางปฏิบัติแล้ว ไม่สามารถจ�ำแนกได้ชัดเจน จึงได้
จ�ำแนกอาการชักแบบเฉพาะที่เป็น 3 ชนิดดังนี้
- อาการชักเฉพาะทีโ่ ดยผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ตัวดี
ร่วมกับมีอาการอย่างน้อย 1 ข้อ ได้แก่ อาการเตือน
(aura) อาการชักเกร็งส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกาย
และอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ (focal seizure with observable motor or autonomic
components)
- อาการชักเฉพาะที่โดยผู้ป่วยไม่รู้สึก
ตัว (focal seizure with impairment of consciousness or awareness)
- อาการชักเฉพาะที่ตามด้วยอาการชัก
เกร็ง หรือชักกระตุก หรือชักเกร็งกระตุกทั้งตัว
(focal seizure evolving to a bilateral, convulsive seizure involving tonic, clonic, or tonic
and clonic components)
2. อาการชั ก ทั้ ง ตั ว (Generalized
seizure) คืออาการชักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของคลืน่ ไฟฟ้าสมองส่วนใดส่วนหนึง่ และกระจาย
ไปทัว่ สมองอย่างรวดเร็ว โดยมีการเปลีย่ นแปลงที่
ส�ำคัญคือ
- อาการชักแบบเหม่อ (Absence seizure) ได้รว่ มอาการชักแบบสะดุง้ เหม่อ และอาการ
ชักแบบเหม่อร่วมกับมีหนังตากระตุก (eyelid
myoclonia) เข้าอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
- อาการชักสะดุ้งตัวอ่อน (myoclonic
astatic seizure) ได้รับการเสนอให้จัดอยู่ใน
อาการชักสะดุ้ง (myoclonic seizure)
3. อาการชักทีไ่ ม่สามารถจ�ำแนกชนิดได้
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(Unknown) คืออาการชักที่ไม่สามารถจ�ำแนกเข้า
กับอาการชัก 2 ชนิดแรกได้แก่ อาการชักแบบผวา
(epileptic spasms) เหตุที่ใช้ค�ำว่า epileptic

spasms ไม่ใช้ค�ำว่า infantile spasms เนื่องจาก
อาการชักแบบผวาสามารถพบได้ในผู้ป่วยที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี

ตารางที่ 1 แสดงการเปลีย่ นแปลงการจ�ำแนกชนิดชักโดยสมาพันธ์สมาพันธ์ตอ่ ต้านโรคลมชักนานาชาติ
(International League Against Epilepsy, ILAE) ระหว่างปีพ.ศ. 2524 และพ.ศ. 25539
ลักษณะอาการชักเริ่มต้น การจ�ำแนกชนิดชักในปี พ.ศ. 2524
(mode of onset)
(1981 Seizure Types)
อาการชักเฉพาะที่
- Simple partial
(Focal)
- With motor signs
- With sensory symptoms
- With autonomic symptoms
- With psychic symptoms (but no impaired
		consciousness)

อาการชักทั้งตัว
(Generalized)

อาการชักที่ไม่สามารถ
จ�ำแนกชนิดได้
(Unknown)
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การจ�ำแนกชนิดชักในปี พ.ศ. 2553
(2010 Seizure Descriptions)
- Without impairment of consciousness
or awareness:
- With observable motor or autonomic
components
- Involving subjective sensory or psychic phenomena only, corresponding
to the concept of an aura
- Complex partial
- With impairment of consciousness or
- Consciousness impaired at onset
awareness. ”Dyscognitive„ is a term
- Simple partial onset followed by impair- that has been proposed for this conment of consciousness
cept
- Partial evolving to secondarily generalized - Evolving to a bilateral, convulsive
seizure (tonic, clonic, or tonic-clonic)
seizure (involving tonic, clonic, or
- Simple evolving to generalized tonic- tonic and clonic components)
clonic
- Complex evolving to generalized tonicclonic (including those with simple partial
onset)
- Tonic-clonic
- Tonic-clonic
- Myoclonic
- Myoclonic
- Myoclonic
- Myoclonic-atonic
- Myoclonic-tonic
- Absence
- Absence
- Typical absence with various accompa- - Typical absence
nying manifestations
- Atypical absence
- Atypical
- With special features Eyelid
myocloniae
- Myoclonic absence
- Clonic
- Clonic
- Tonic
- Tonic
- Atonic (astatic)
- Atonic
- Anything that does not fit in above, eg, - Epileptic spasms
rhythmic eye movements, chewing,
swimming movements
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สาเหตุของโรคลมชักในเด็ก

โรคลมชักนั้นเกิดได้หลายสาเหตุ ส่วนใหญ่
ไม่มีสาเหตุ บางรายอาจมีสาเหตุซ้อนเร้นอยู่แต่ยัง
ไม่แสดงอาการหรือยังตรวจไม่พบในระยะแรก ผู้
ป่วยโรคลมชักทุกคนควรได้รับการหาสาเหตุ เพื่อ
การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
ในปี พ.ศ. 2524 สมาพันธ์ตอ่ ต้านโรคลมชัก
นานาชาติ (International League Against
Epilepsy, ILAE) ได้มีการจ�ำแนกสาเหตุของการ
ชักเป็น 3 ประการดังนี7้
1. โรคลมชักที่ไม่มีสาเหตุ (idiopathic)
หมายถึง โรคลมชักที่ผู้ป่วยไม่ได้มีพยาธิสภาพใน
สมอง และน่ า จะมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย ทาง
พันธุกรรม
2. โรคลมชักที่มีสาเหตุชัดเจน (symptomatic) หมายถึง โรคลมชักที่ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพ
ในสมองซึง่ ท�ำให้เกิดอาการชักในผูป้ ว่ ยรายนัน้ เช่น
เนื้องอกในสมองสมองพิการแต่ก�ำเนิด เลือดออก
ในสมอง ภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด ติดเชือ้ ใน
สมอง เป็นต้น
3. โรคลมชักที่มีสาเหตุซ้อนเร้นอยู่ (cryptogenic) หมายถึง โรคลมชักทีน่ า่ จะมีพยาธิสภาพ
ในสมอง แต่การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ
ด้วยวิทยาการในปัจจุบัน ยังไม่สามารถตรวจพบ
พยาธิสภาพได้ เช่น ผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความผิด
ปกติของเนื้อสมองจากความผิดปกติในขั้นตอน
การพัฒนาสมอง (cortical dysplasia) ซึ่งพยาธิ
สภาพดังกล่าวอาจตรวจไม่พบจากการตรวจภาพ
ถ่ายเอ็กซ์เรย์สมอง

ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2553 สมาพันธ์ตอ่ ต้านโรค
ลมชักนานาชาติ (International League Against
Epilepsy,  ILAE) ได้มกี ารปรับเปลีย่ นการจ�ำแนก
สาเหตุของโรคลมชักเป็น 3 ประการดังนี8้
1. โรคลมชั ก ที่ มี ส าเหตุ ท างพั น ธุ ก รรม
(genetics) เหตุผลที่ปรับเปลี่ยนคือ เนื่องจากแต่
เดิมผู้ป่วยโรคลมชักที่อยู่ในกลุ่มไม่ทราบสาเหตุ
บางส่วนเชื่อว่าอาจมีสาเหตุทางพันธุกรรม และ
ปัจจุบนั สามารถวินจิ ฉัยโรคทางพันธุกรรมโดยการ
ตรวจพั น ธุ ก รรมระดั บ โมเลกุ ล (molecular
genetic study) ได้มากขึ้น
3. โรคลมชักที่มีสาเหตุจากความผิดปกติ
ของโครงสร้างสมอง หรือความผิดปกติของเมตาบ
อริซึม (structural/metabolic) เหตุผลที่เปลี่ยน
จากการใช้ค�ำว่า ”symptomatic„ เป็น ค�ำว่า
”structural/metabolic„ เนือ่ งจากโรคลมชักกลุม่
นี้มีสาเหตุชัดเจน การจ�ำแนกสาเหตุตามค�ำจ�ำกัด
ความใหม่นี้ จะแสดงถึงพยาธิสภาพที่สมองและ
โรคที่เป็นสาเหตุของโรคลมชักได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. โรคลมชักทีไ่ ม่มสี าเหตุ หมายถึงโรคลม
ชักที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ชัดเจน อาจเป็นผู้ป่วย
โรคลมชักที่อาจมีสาเหตุทางพันธุกรรมที่ยังตรวจ
ไม่พบ หรือเป็นโรคที่ยังไม่สามารถวินิฉัยได้ใน
ปัจจุบัน

การวินจิ ฉัยแยกอาการชักและโรคลม
ชักในเด็กจากภาวะอื่นๆ
การวิ นิ จ ฉั ย อาการชั ก และโรคลมชั ก
ขึน้ อยูก่ บั ประวัตแิ ละลักษณะอาการทางคลินกิ จาก
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ผู้ป่วย ซึ่งต้องแยกจากอาการอื่นๆ ที่มีลักษณะ
คล้ า ยอาการชั ก บทความนี้ จ ะกล่ า วถึ ง ภาวะที่
คล้ายคลึงอาการชักที่พบได้บ่อยในแต่ละช่วงอายุ

5 เชื่อว่าสาเหตุอาจเกิดจากความไม่สมดุลของ
ระบบประสาทอัตโนมัติ (central autonomic
disturbance) เชื่ อ ว่ า สามารถถ่ า ยทอดทาง
พันธุกรรมแบบ autosomal dominant สามารถ
กลุ่มอายุทารกแรกเกิด (Newborn) หายได้เองได้ทอี่ ายุประมาณ 4 ปี ภาวะกลัน้ หายใจ
อาการสั่น (Jitteriness)
ในเด็กจ�ำแนกเป็น 2 ประเภทดังนี15,16
้
พบในทารกแรกเกิด  ลักษณะมีอาการสั่น
1. Cyanotic breath holding spell
ของแขนขาเมือ่ มีปจั จัยกระตุน้ เช่น  เสียงดัง  อาการ
เกิดเมื่อเด็กถูกขัดใจหรือเกิดตามหลังถูกดุ
สั่นสามารถหยุดได้เมื่อจับให้หยุด พบได้ทั้งใน หรือมีอารมณ์โกรธ เด็กจะร้องไห้มากและกลั้น
ทารกปกติ ห รื อ ผิ ด ปกติ จ ากสาเหตุ อื่ น ๆ ได้ แ ก่   หายใจจนตัวเขียวเกร็ง อาจมีอาการกระตุกด้วย
ภาวะ hypoxic-ischemic encephalopathy บางคนอาจหมดสติชั่วครู่ หลังจากนั้นจะกลับมา
แคลเซียมในเลือดต�่ำ น�้ำตาลในเลือดต�่ำและทารก หายใจปกติ      
ที่คลอดจากมารดาที่ติดยาเสพติด เป็นต้น16
2. Pallid breath holding spell  
Benign neonatal sleep myoclonus
มักเกิดขึน้ เมือ่ เด็กได้รบั ความเจ็บปวดอย่าง
พบในทารกแรกเกิด ทารกจะมีอาการในขณะ เฉียบพลัน หรือตกใจเด็กมักจะไม่รอ้ งไห้แต่จะหน้า
ที่เริ่มหลับ และอาจจะมีอาการติดต่อกันนานเป็น ซีด กลัน้ หายใจ และตัวอ่อน นิง่ เรียกไม่ตอบสนอง
นาทีหรือนานกว่า การกระตุกมักจะเกิดขึน้ เป็นครัง้ ๆ อาจมีหวั ใจหยุดเต้นนานไม่กวี่ นิ าที จากนัน้ จะกลับ
นาน 1-2 วินาที และอาจจะเกิดที่แขนหรือขาข้างใด มาเป็นปกติ
ข้างหนึง่ หรือทัง้ สองข้างก็ได้ อาการนีเ้ กิดขึน้ ในขณะ
Sandifer syndrome
ที่ ท ารกหลั บ ในช่ ว ง rapid eye movements
เป็นกลุม่ อาการผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะกรดไหล
(REM) และหายไปเมื่อทารกตื่นขึ้นมา อาการเหล่า ย้อน ทีม่ อี าการเหยียดกล้ามเนือ้ บริเวณคอ และล�ำ
นี้จะหายไปเมื่อทารกอายุประมาณ 4 เดือน17
ตัว หรือบางครั้งมีการเอียงศีรษะไปด้านใดด้าน
หนึ่ง อาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นระหว่างการรับ
กลุ ่ ม อายุ เ ด็ ก เล็ ก (Infancy-early ประทานนมหรืออาหาร เด็กจะมีอาการอาเจียน
childhood)
บ่อยๆ  น�ำ้ หนักไม่ขนึ้   เจริญเติบโตช้า  อาการต่างๆ
ภาวะกลัน้ หายใจในเด็ก (Breath holding ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ เ กิ ด จากการที่ มี ก รดไหลย้ อ นมาที่
spell)
หลอดอาหาร  ควรบ�ำบัดภาวะกรดไหลย้อน15,17
อาการร้องกลั้นส่วนใหญ่เกิดในเด็กอายุ 6
Self-gratification disorders
เดือนถึง 5 ปี พบอาการหมดสติรว่ มด้วยได้รอ้ ยละ
เป็นภาวะทีพ่ บได้ในเด็กอายุ 3 เดือนถึง 3 ปี
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หายไปได้เอง เกิดได้ทงั้ เด็กผูช้ ายและหญิง  อาการ
ที่พามาพบแพทย์  คือ อาการบิดเกร็ง  (dystonia)  
อาการร้องคราง  (moaning,  grunting) หน้าแดง
ตาปรือ ร่วมกับการทีม่ อี าการเหงือ่ ออกทัง้ ตัว หัวใจ
เต้นเร็ว  พบว่าเด็กมีการกระตุน้ บริเวณอวัยวะเพศ
เช่น ถูอวัยวะเพศกับหมอน  ยกขาสองขาถูกนั ขณะ
ที่มีอาการผู้ป่วยจะรู้สึกตัว แต่จะหงุดหงิดถ้าไป
เรียกหรือหยุดกิจกรรมที่ก�ำลังกระท�ำอยู15่
Shuddering
เป็นอาการทีพ่ บในเด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อาการจะเริ่มต้นด้วยอาการ
สั่นอย่างรวดเร็ว ในบริเวณ ศีรษะ ล�ำตัวส่วนบน
และแขน นานประมาณ 2-3 วินาที ขณะมีอาการจะ
รู้สึกตัวดี ตอบสนองต่อการกระตุ้น อาจมีอาการ
บ่อยครั้งในแต่ละวัน ท�ำให้ผู้ปกครองอาจกังวลว่า
เป็นอาการของโรคลมชักได้ ปัจจัยกระตุ้นอาจที่
ท�ำให้มีอาการเหล่านี้ขึ้นมาคือ อาการกลัว  ตกใจ  
โกรธ  หรืออาจเกิดขึ้นเองก็ได้   อาการเหล่านี้มัก
หายไปเมื่อโตขึ้น17,18,19
Benign non-epileptic myoclonus of
early infancy
เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ค่อนข้างน้อย ส่วน
ใหญ่พบในเด็กที่มีพัฒนาการปกติ พบช่วงอายุ 3
เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
อย่างรวดเร็วมักเกิดขึน้ ทีล่ �ำตัวหรือศีรษะ ซึง่ มักจะ
จ�ำกัดอยูท่ ดี่ า้ นใดด้านหนึง่ อาจเกิดขึน้ เป็นชุดๆ  มี
ระยะเวลาในการเกิดสัน้ ๆ ขณะมีอาการผูป้ ว่ ยรูส้ กึ
ตัวดี ถ้าผู้ป่วยตกใจ กลัว หรือโกรธอาจกระตุ้นให้
มีอาการดังกล่าวได้ การตรวจร่างกายทัว่ ไปรวมทัง้

ระบบประสาทปกติ  การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองใน
ขณะที่มีอาการไม่พบความผิดปกติที่บ่งว่าเป็น
อาการของโรคลมชัก  อาการนีม้ กั จะหายไปเองเมือ่
ผู้ป่วยโตขึ้นโดยไม่ต้องได้รับการบ�ำบัด16,17

กลุ ่ ม อายุ เ ด็ ก โต และวั ย รุ ่ น (Late
childhood – adolescent)

Psychogenic non-epileptic seizure
เป็นอาการคล้ายอาการชักซึง่ เกิดจากสาเหตุ
ทางจิตใจ โดยไม่ได้เกิดจากโรคลมชัก อาจเกิดใน
conversion disorder ในผู้ป่วยที่มีความเครียด
และมีปญ
ั หาในการปรับตัว  หรือเกิดใน malingering  ในผูป้ ว่ ยโรคลมชักก็สามารถพบ pseudoseizure ร่วมกับ epileptic seizure ได้
อาการเกร็งกระตุกใน pseudoseizure มี
ความแตกต่างจากอาการชักคือ ลักษณะอาการมัก
ค่อยๆ เป็นอาการเป็นๆ หายๆ อาการเกร็งกระตุก
แต่ละครั้งอาจไม่เหมือนกัน (non-stereotyped)  
อาจมีอาการเกร็งทั้งตัวได้นานๆโดยไม่มีอาการตัว
เขียว และขณะเกร็งทัง้ ตัวสามารถสือ่ สารได้ มักไม่มี
อันตรายหรือบาดเจ็บจากการเกร็งและไม่มีอาการ
สับสนตามมา ตรวจร่างกายทางระบบประสาทและ
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองไม่พบความผิดปกติ15,17
อาการเป็นลม (Syncope)
เป็นภาวะที่พบบ่อย เกิดจากเลือดไปเลี้ยง
สมองไม่พอ  ผูป้ ว่ ยมักมีอาการขณะเปลีย่ นท่าอย่าง
รวดเร็วหรือยืนนานๆ โดยเฉพาะในภาวะที่มีการ
ขยายตัวของหลอดเลือดส่วนปลายร่วมด้วยเช่น  
อยู ่ ใ นที่ อ ากาศร้ อ น เกิ ด ความเจ็ บ ปวด หรื อ มี
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ความเครียดทางอารมณ์ ผูป้ ว่ ยอาจมีอาการน�ำก่อน
อาการเป็นลมเช่น วิงเวียน หน้ามืด ใจสั่น หน้าซีด
เหงื่อแตก (autonomic symptoms) บางรายอาจ
หมดสติและมีอาการเกร็งกระตุกได้ (convulsive  
syncope) ต้องวินิจฉัยแยกจากอาการชักชนิด  
tonic clonic seizure15,16
Hyperventilation syndrome
ภาวะนี้มักพบในวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ ผู้ป่วย
จะรูส้ กึ หายใจไม่อมิ่ วิงเวียนศีรษะ กระวนกระวาย
ชาตามมือ เท้า หอบหายใจเร็ว แรง มือจีบเกร็ง ผู้
ป่วยรู้สึกตัวดีสามารถรับรู้เหตุการณ์ได้ แต่อาจไม่
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า มักพบมีปัจจัยกระตุ้นทาง
อารมณ์และจิตใจ15,16
Movement disorders
ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ  
ต้องจ�ำแนกจากอาการชัก ได้แก่  tics, Tourette’s
syndrome, chorea, dystonia อาการเหล่านี้ มัก
ไม่พบขณะหลับ การซักประวัติโดยละเอียด  การ
สังเกตลักษณะการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ อากา
รอืน่ ๆทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของโรค การคลืน่ ไฟฟ้า
สมองไม่พบความผิดปกติขณะที่มีอาการ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography, EEG)

ประโยชน์ของการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองใน
การวินิจฉัยอาการชักและโรคลมชัก ได้แก่
1. สนับสนุนการวินจิ ฉัยโรคลมชัก เมือ่ พบ
ความผิดปกติของคลืน่ ไฟฟ้าสมองแบบ epileptiform discharges
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2. เพื่อจ�ำแนกประเภทของอาการชัก
3. เพื่อจ�ำแนกกลุ่มอาการโรคลมชัก
4. เพือ่ ระบุต�ำแหน่งจุดเริม่ ต้นของอาการชัก
5. เพื่อแยก epileptic seizure และ psychogenic non epileptic seizure
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเพียงครั้งเดียวมี
โอกาสพบ epileptiform discharges ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 หากตรวจ 3-4 ครัง้ จะมีโอกาสพบความ
ผิดปกติเพิ่มขึ้น ดังนั้นในผู้ป่วยที่มีประวัติการชัก
ซ�้ำโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจน สามารถให้การ
วินิจฉัยโรคลมชักจากอาการทางคลินิกได้ ถึงแม้
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองจะไม่พบความผิดปกติ
เนื่องจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองนั้นมีความไว
ของการตรวจไม่มาก การวินิจฉัยโรคลมชักจึง
อาศัยอาการทางคลินิกเป็นส�ำคัญ

การตรวจภาพถ่ายกายภาพของสมอง
(neuroimaging)

จุดประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการชัก
หรือโรคลมชัก MRI จะมีความไวและความจ�ำเพาะ
ในการตรวจค้นมากกว่า CT scan
ข้อแนะน�ำในการส่งตรวจภาพถ่ายกายภาพ
ของสมอง (neuroimaging)
1. โรคลมชักที่มีอาการชักแบบชักเฉพาะที่
2. ผู้ป่วยที่มีตรวจร่างกายความผิดปกติ
ทางระบบประสาท
3. โรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยากัน
ชัก (drug resistance epilepsy)
4. ตรวจประเมินเพื่อเตรียมการผ่าตัด
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จากความรู้ทางวิชาการข้างต้นจะเห็นได้
ว่าการวินิจฉัยโรคลมชักนั้นสามารถท�ำได้ โดยใช้
อาการทางคลิ นิ ก เป็ น ส�ำคั ญ ฉนั้ น การวิ นิ จ ฉั ย
อาการชัก การจ�ำแนกชนิดชัก จึงมีสว่ นส�ำคัญอย่าง
ยิง่ ในการวินจิ ฉัย และการรักษาโรคลมชักอย่างถูก
ต้องและเหมาะสม
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