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เอกสารประกอบการจัดแบ่งกลุ่มอาการชักโดย ILAE ฉบับปี 2017 นี้ ได้แนะนาถึง
การแบ่งประเภทชนิ ดของชักโดยนาเสนอภาพประกอบในรูปแบบตาราง
อธิ บายศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับศัพท์เดิ มรวมถึงคาย่อที่ใช้และยกตัวอย่างประกอบ มีทงั ้ รูปแบบ
มาตรฐาน (basic version) และรูปแบบขยาย (extended version) การพิ จารณาเลือกใช้แบบ
ใดขึน้ กับระดับรายละเอียดที่ต้องการ
ใช้อาการและอาการแสดงที่สาคัญของชัก
(semiology) เป็ นพืน้ ฐานในการในการจัดแบ่งกลุ่มว่าอาการเริ่ มต้น (onset) เป็ นแบบ focal,
generalized หรือ unknown ในกลุ่ม focal seizure นัน้ สามารถเลือกอาการแสดงเพิ่มเติ มได้
อีกว่ามี awareness หรือไม่ หากพบ impaired awareness ในช่วงใดช่วงหนึ่ งระหว่างชักจึง
จัดเป็ น focal impaired awareness seizure และยังสามารถเลือกแสดงรูปแบบการชัก
เพิ่มเติ มได้อีกจากอาการและอาการแสดงหากมีการเคลื่อนไหวขณะเริ่มชัก (motor onset)
ซึ่งประกอบด้วย atonic, automatism, clonic, epileptic spasms, hyperkinetic, myoclonic
หรือ tonic ส่วน nonmotor-onset seizure นัน้ แสดงอาการในรูปแบบ autonomic, behavior
arrest, cognitive, emotional และ sensory dysfunction โดยอาการแสดงเริ่ มแรกที่เด่นที่สดุ
เท่านัน้ เป็ นตัวกาหนดประเภทของชัก
ถึงแม้ว่าภายหลังอาจพัฒนาเปลี่ยนเป็ นการชัก
รูปแบบอื่นก็ตาม โดย focal seizure นัน้ อาจพัฒนาไปเป็ น bilateral clonic-tonic ได้ สาหรับ
generalized seizure นัน้ มีการกระตุ้น network ของสมองทัง้ สองข้างตัง้ แต่เริ่มและแสดง
ลักษณะอาการอันประกอบด้วย atonic, clonic, epileptic spasm, myoclonic, myoclonicatonic, myotonic-clonic หรือ tonic-clonic ส่วน nonmotor (absence) seizure แบ่งได้เป็ น
typical, atypical และรูปแบบที่มี eyelid myoclonia เป็ นอาการแสดงเด่น และสุดท้าย
unknown onset seizure อาจมีรปู แบบการชักที่ยงั สามารถใช้แบ่งกลุ่มเพิ่มเติ มได้อีกคือ
motor, nonmotor, tonic-clonic, epileptic spasms หรือ behavior arrest โดย “คู่มือใช้งาน”
สาหรับจัดแบ่งประเภทการชักของ ILAE ฉบับปี 2017 นี้ จะช่วยแนะนาระบบการจัดกลุ่มแบบ

ใหม่ให้
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The International League Against Epilepsy
(ILAE) ได้นาเสนอการจัดประเภทชนิดของการชักฉบับปี
2017 โดยสาเหตุทน่ี าฉบับปี 1981 มาปรับปรุงนัน้ เกิด
จากหลายปั จจัย การชักบางรูปแบบ เช่น tonic seizure
หรือ epileptic spasms นัน้ สามารถแสดงอาการเริม่ ต้นได้
ทัง้ focal และ generalized หรือการไม่ทราบอาการ
เริม่ ต้นทาให้ไม่สามารถจัดแยกประเภทการชักได้ อีกทัง้
ศัพท์ทใ่ี ช้เรียกบางครัง้ ไม่ได้รบั ความนิยมและไม่สามารถ
สื่อความหมายได้ เช่น dyscognitive, psychic, partial,
simple partial และ complex partial และหากไม่ใช่
บุคลากรทางการแพทย์อาจสับสนในการพิจารณาการ
สูญเสียความรูส้ กึ ตัวระหว่างชัก รวมถึงการจัดประเภทชัก
แบบใหม่น้ีได้กล่าวถึงชนิดของชักบางประเภทซึง่ ไม่มใี น
ฉบับปี 1981 เนื้อหาต่อไปนี้ได้อธิบายถึงวิธกี ารการนา
การจัดประเภทการชักฉบับปี 2017 มาใช้งาน

ประเด็น
• ILAE นาเสนอการปรับปรุงการจัดประเภทชักทัง้
แบบมาตรฐานและแบบขยาย โดยประกอบด้วย
รูปแบบการชักเริ่มต้นที่นามาพิ จารณาจัดกลุ่ม
ได้แก่ focal, generalized และ unknown
• Focal seizure สามารถแบ่งเพิ่มเติ มเป็ น focal
aware และ focal Impaired awareness seizure
โดยอาจเพิ่มเติ มเรื่อง motor, nonmotor ได้อีก
• Generalized-onset seizure แบบ motor ได้แก่
tonic-clonic, clonic, tonic, myoclonic,
myoclonic-tonic-clonic,
myoclonic-atonic,
atonic และ epileptic spasm
• Generalized-onset seizure แบบ nonmotor
ได้แก่ typical absence, atypical absence,
myoclonic absence หรือ absence with eyelid
myoclonia
• สามารถเพิ่ มเติ มคาอธิ บายใดๆเพื่อใช้อธิ บาย
ลักษณะของชักได้ การเปรียบเทียบกับศัพท์เดิ ม
ด้วยจะช่วยให้การเลือกใช้คาศัพท์ใหม่สะดวก
และง่ายขึน้

วิธีการ

การจัดประเภทการชักนัน้ เริม่ ต้นจากการซัก
ประวัติ สังเกตอาการและอาการแสดง (หรือทีเ่ รียกว่า
semiology ของการชัก) ทีท่ ราบกันดีวา่ สัมพันธ์กบั
รูปแบบการชักที่พบบ่อย ประเด็นคืออาการและการแสดง
นัน้ ไม่สามารถบอกชนิดของการชักได้เนื่องจากอาการ
แสดงบางอย่างสามารถพบได้ในชักหลายประเภท เช่น
behavior arrest เกิดขึน้ ได้ทงั ้ ใน focal impaired
awareness seizure และ absence seizure ส่วนลักษณะ
การเคลื่อนไหวแบบ tonic-clonic สามารถเป็ นได้ทงั ้ รูปแบบการเริม่ ชักของ generalized seizure หรืออาจเป็ นส่วนหนึ่งของ focalonset seizure ก็ได้ ในทางตรงข้าม ชักชนิดหนึ่งมักมีหลายอาการแสดง อย่างจากชื่อ automatism seizure นัน้ ไม่สามารถบอก
ได้ว่าคือ focal seizure with impaired awareness หรือ absence seizure โดยทัง้ สองกลุ่มนี้มกี ารรักษา และการพยากรณ์โรค
แตกต่างกัน จึงมีความสาคัญในการแยกชนิดการชักและจาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์เพิม่ จากการสังเกตอาการ เพื่อให้ได้การจัดแบ่ง
ชนิดการชักทีแ่ ม่นยา การแยกชนิดชักโดยทั ่วไปสามารถบอกได้จากลักษณะรูปแบบการชักทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้ว และจากการ
สังเกตทางเวชปฏิบตั ิ เช่น typical absence seizure จะมีอาการดีขน้ึ เร็วชัดเจนกว่า focal impaired awareness seizures แต่
บางครัง้ จาเป็ นต้องอาศัยข้อมูลเพิม่ เติมจากคลื่นไฟฟ้ าสมอง ภาพทางรังสีวทิ ยา และข้อมูลจากห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อ สามารถแบ่ง
ประเภทชักได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ในกลุ่มผูป้ ่ วยเหล่านี้เริม่ ต้นแบ่งประเภทชักโดยการใช้ขอ้ มูลทีย่ งั ไม่มใี นขณะนี้
(imperceptible) เข้ากับการวินิจฉัยกลุ่มโรคลมชัก (epilepsy syndromes) เนื่องจากยังขาดองค์ความรูท้ างด้าน pathophysiology
ของชักในรูปแบบต่างๆ การจัดประเภทชักตามอาการและอาการแสดงจึงเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ ซึง่ สามารถใช้บอกรายละเอียด
และใช้แยกประเภทได้ การแยกประเภทนี้เพื่อการใช้งานทางเวชปฏิบตั ิ รวมไปถึงนักวิจยั และกลุ่มอื่นทีม่ จี ดุ ประสงค์เฉพาะยังคง
สามารถใช้งานได้ดว้ ย

ผล
ILAE นาเสนอการแบ่งรูปแบบการชักฉบับปี 2017 ในแบบมาตรฐาน และขยาย ขึน้ กับว่าต้องการรายละเอียดเพียงใด
ทัง้ สองมีสว่ นคล้ายกัน โดยแบบมาตรฐานจะย่อหัวข้อย่อยลง
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การแบ่งประเภทชักแบบมาตรฐาน
ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการแบ่งประเภทแบบมาตรฐาน จัดแบ่งประเภทชักครัง้ แรกด้วยรูปแบบของการเริม่ ต้นชัก การ
ชักทีเ่ ริม่ ต้นแบบ focal นัน้ คือ “เริม่ ต้นด้วยเครือข่ายทีถ่ ูกจากัดอยู่ในสมองข้างเดียว อาจอยูเ่ ป็ นหย่อมๆ หรือกระจายกว้างกว่านัน้
การชักเฉพาะทีอ่ าจมีจุดเริม่ ต้นจาก subcortical structures ได้” ส่วนการเริม่ ต้นชักแบบ generalized คือ “เริม่ จากจุดใดจุดหนึ่ง
จากนัน้ กระตุน้ และแพร่กระจายไปยังเครือข่ายทัง้ สองข้างอย่างรวดเร็ว” สาหรับชักทีไ่ ม่ทราบรูปแบบเริม่ ต้นนัน้ ยังคงสามารถ
เพิม่ เติมในส่วนของรูปแบบการชักทีส่ งั เกตเห็นได้ ได้แก่ Motor (เช่น tonic-clonic) หรือ nonmotor (เช่น Behavior arrest)
ร่วมกับการได้ขอ้ มูล และสังเกตลักษณะการชักในครัง้ ถัดไป อาจจัดกลุ่มชักใหม่จากการชักทีไ่ ม่ทราบรูปแบบเริม่ ต้น เป็ นการชักที่
เริม่ ต้นแบบ focal หรือ generalized ดังนัน้ คาว่า “unknown-onset” จึงไม่ใช่ลกั ษณะรูปแบบการชัก แต่เป็ นคาศัพท์ทใ่ี ห้ใช้เพื่อ
ความสะดวกในกรณีทไ่ี ด้ขอ้ มูลไม่เพียงพอ เมื่อไรก็ตามทีร่ ปู แบบการชักเริม่ ต้นด้วยคาว่า “focal”, “generalized” หรือ “absence”
แล้ว คาว่า onset ถึงใช้อธิบายรูปแบบการชักดังกล่าวได้
ตัวเลือกใช้เพื่ออธิบายรูปแบบการชักเพิม่ เติมต่อไปคือระดับของ awareness ในทางปฏิบตั ิ awareness หมายถึงการ

ภาพประกอบ 1
การจัดแบบกลุ่มอาการชักรูปแบบพืน้ ฐานภาคปฏิ บตั ิ โดย ILAE ฉบับปี 2017 1คาจากัดความรูปแบบชักชนิ ดอื่น และคา
บรรยายอยู่ในเอกสารประกอบ และอภิ ธานศัพท์ 2เหตุจากข้อมูลที่ ได้รบั ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถจัดลงในกลุ่มอื่นได้
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รับรูถ้ งึ ตนเองและสิง่ แวดล้อม การสังเกต awareness ในทางปฏิบตั คิ อื การประเมินระดับของการรูส้ กึ ตัวว่าผิดปกติหรือไม่ โดย
ระหว่าง focal aware seizure ระดับของการรูส้ กึ ตัวจะเป็ นปกติ คาว่า awareness นัน้ หมายถึง awareness ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการ
ชักเท่านัน้ ไม่ได้หมายถึง awareness หลังจากชักไปแล้ว หากในช่วงใดช่วงหนึ่งของการชักมี awareness ผิดปกติไปจึงเรียกชัก
นัน้ ว่าเป็ น focal impaired awareness ในทางปฏิบตั ิ focal aware seizure จึงหมายถึงการทีต่ รวจสอบแล้วผูป้ ่ วยยังคงมี
awareness ขณะชัก บางครัง้ อาจมี transient epileptic amnesia จากชักแต่ยงั คงมี awareness ได้ ซึ่งการชักในลักษณะนี้ เป็ น
ข้อยกเว้นทีผ่ เู้ ห็นเหตุการณ์ตอ้ งมีการระบุให้ชดั เจน การใช้คาย่อแค่ focal unaware บางครัง้ อาจทาให้เข้าใจว่าแค่มกี ารสูญเสีย
awareness บางส่วน ไม่ได้สญ
ู เสียไปทัง้ หมด ส่วนการใช้คาว่า focal aware seizure มีความหมายเดียวกับ focal seizure with
retained awareness
อีกอาการหนึ่งคือการตอบสนองต่อสิง่ กระตุ้นซึง่ สามารถมีหรือไม่กไ็ ด้ทงั ้ ในชักทีม่ ี awareness และไม่ม ี awareness
ถึงแม้วา่ การตอบสนองต่อสิง่ กระตุ้นเป็ นการบรรยายลักษณะการชักทีส่ าคัญ แต่ในการจัดแบ่งชนิดการชักโดย ILAE ฉบับปี 2017
ไม่ได้นาการตอบสนองต่อสิง่ กระตุ้นมาพิจารณาร่วมด้วย การจัดแบ่งชนิดการชักแบบมาตรฐานแบ่งการชักออกเป็ นอาการเริม่
ต้นแบบ motor หรือ nonmotor (เช่น sensory) ซึง่ จะกล่าวถึงการจัดแบ่งเพิม่ เติมในลาดับต่อไป
“Focal to bilateral tonic-clonic” ถูกแยกออกมาเป็ นพิเศษ เพราะเป็ นรูปแบบที่พบบ่อยและมีความสาคัญ เนื่องจาก
บอกถึงระดับการลุกลามของชักมากกว่าชนิดอื่น การใช้ “focal to bilateral tonic-clonic” แทนข้อความเดิมคือ “secondarily
generalized tonic-clonic” ส่วน “bilateral” เป็ นรูปแบบการชักชนิดใหม่ ให้ใช้เพื่อสื่อถึงการลุกลามของระดับชัก และใช้
“generalized” เพื่อสื่อถึงว่าชักนัน้ เริม่ ต้นขึน้ แบบกระจายทั ่ว
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Generalized-onset seizure แบ่งออกเป็ น motor และ nonmotor (absence) seizure โดยไม่ได้พจิ ารณาถึงระดับ
awareness เนื่องจากมักพบว่ามี impaired awareness ใน generalized seizure อยู่แล้ว โดยคาจากัดความของ generalized คือ
ควรตรวจพบมี motor activity ทัง้ สองข้างตัง้ แต่เริม่ ต้น แต่การจัดชนิดชักแบบพืน้ ฐานนัน้ ไม่จาเป็ นต้องบอกถึงการเคลื่อนไหว
(motor activity) ในทางปฏิบตั ริ ะดับการเคลื่อนไหวเริม่ ต้นทัง้ สองข้างนัน้ มักไม่เท่ากัน จึงทาให้ยากในการตัดสินว่าชักครัง้ นัน้ เป็ น
แบบ focal หรือ generalized
Absence seizure (ละคานาหน้าคือ generalized onset ไว้) แสดงออกโดยหยุดการเคลื่อนไหว และสูญเสีย awareness
ทันที มันพบในกลุ่มทีอ่ ายุน้อยกว่า มีจดุ เริม่ ต้น และสิน้ สุดให้สงั เกตได้ชดั เจนกว่า และมักมี automatism ซับซ้อนน้อยกว่าใน
focal seizure with impaired awareness แต่เนื่องแยกได้ลาบาก จึงจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจากคลื่นไฟฟ้ าสมองร่วมพิจารณาด้วย
โดยใน focal seizure จะพบคลื่นไฟฟ้ าสมองผิดปกติอยูใ่ นบริเวณเฉพาะที่ และตรวจพบ synchronous spike-waves ทัง้ สองข้าง
ใน absence seizure
การชักที่ไม่ทราบรูปแบบขณะเริม่ ต้นแบ่งออกเป็ น motor (เช่น tonic-clonic), nonmotor หรือ unclassified โดยใช้
unclassified ในกรณีท่ไี ม่สามารถจัดรูปแบบการชักลงในกลุ่มย่อยอื่น หรือมีขอ้ มูลไม่เพียงพอสาหรับจัดแบ่งกลุ่ม
การจัดกลุ่มแบบขยาย
จากภาพประกอบทีส่ อง แสดงให้เห็นถึงชนิดชักอีกระดับหนึ่ง อิงจากการแบ่งชนิดแบบมาตรฐาน การเรียงตามแนวตัง้
ของรูปแบบ focal seizure นัน้ ไม่ได้เรียงตามลาดับเนื่องจากสามารถเว้นการระบุถงึ การรับรู้ awareness ไว้ได้ focal seizure แบ่ง
ออกได้เป็ น focal aware (หรือ “simple partial seizure” จากฉบับปี 1981) และ focal impaired awareness (หรือ “complex
partial seizure” จากฉบับปี 1981) โดย focal aware seizure หรือ focal impaired awareness สามารถเลือกแบ่งได้อกี โดยเติม
คาว่า motor หรือ nonmotor-onset ซึง่ จะเป็ นการแสดงถึงอาการเริม่ ต้นอื่นนอกจาก awareness ที่สงั เกตได้ ในอีกทางหนึ่ง
สามารถละ awareness จากชื่อประเภทของ focal seizure ได้ หากไม่ทราบรายละเอียด หรือไม่สามารถประเมิน การแบ่งกลุ่ม
focal seizure ว่าเป็ น motor หรือ nonmotor นัน้ อาศัยจากอาการแสดงเริม่ แรกสุดเพียงเท่านัน้
สาหรับการชักแบบ focal-onset แพทย์ควรประเมินระดับของ awareness เพื่อใช้บรรยายในการจัดประเภทชักแบบ
พืน้ ฐาน โดยการสอบถามเพื่อประเมินว่าผูป้ ่ วยยังคงมี awareness อยูห่ รือไม่ระหว่างชัก ถึงแม้วา่ ผูป้ ่ วยรายนัน้ ไม่ตอบสนอง
หรือไม่เข้าใจคาพูดภาษาก็ตาม ช่วงนัน้ หากมีใครเดินเข้ามาผูป้ ่ วยจะสามารถจดจาคนคนนัน้ ได้ในภายหลังหรือไม่ การซักประวัติ
จากผูเ้ ห็เหตุการณ์ควรซักถามรูปแบบเหตุการ์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างการชักให้ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแยกช่วงทีผ่ ปู้ ่ วยกาลังชัก
ออกจากอาการทีเ่ กิดขึน้ หลังชัก เนื่องจากหลังชัก awareness จะกลับมาเป็ นปกติ หากไม่มนใจว่
ั ่ าผูป้ ่ วยมี awareness หรือไม่ เช่นใน
ผูป้ ่ วย atonic หรือ epileptic spasm seizure อาจระบุชนิดการชักว่าเป็ น focal ซึง่ ไม่ได้บอกถึง awareness การระบุถงึ awareness จึงเป็ น
ทางเลือกทีส่ ามารถระบุได้หากทราบรายละเอียด คาว่า “focal aware seizure” ไม่ว่าจะมีอาการแสดงในรูปแบบอื่นเพิม่ เติมหรือไม่ คือ

คาเดิมว่า “simple partial seizure” ส่วน “focal impaired awareness” คาเดิมคือ “complex partial seizure” ศัพท์เพิม่ เติมอื่นใน
แนวตัง้ ของการจัดกลุ่มแบบขยายช่วยบ่งชีล้ กั ษณะ focal aware และ focal impaired awareness seizures อย่างไรก็ตามยังคง
สามารถละเว้นระดับของ awareness ไว้ได้ และจัดกลุ่มเป็ น focal seizure ทีม่ อี าการแสดงในรูปแบบ motor หรือ nonmotoronset ดังแสดงในภาพทีส่ อง
อาการแสดงเริม่ ต้นของ focal motor ได้แก่ลกั ษณะดังต่อไปนี้: atonic (มีการสูญเสียแรงตึงตัวกล้ามเนื้อ (tone)
เฉพาะที่), tonic (มีอาการเกร็งค้างเฉพาะส่วน), clonic (กระตุกเป็ นจังหวะเฉพาะส่วน), myoclonic (กระตุกสัน้ ๆไม่เป็ นจังหวะ
เฉพาะส่วน) หรือ automatism โดย automatism คือการเคลื่อนไหวทีเ่ งอะงะ (less coordinated) ซ้าๆ และไม่มเี ป้ าหมายชัดเจน
ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ควรถามผูป้ ่ วยถึงการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกตินนั ้ ว่าเกิดขึน้ ในชีวติ ประจาวันอยูแ่ ล้วหรือไม่ อาการ automatism
บางอย่างคาบเกีย่ วกับการเคลื่อนไหวรูปแบบอื่น เช่นการกระทืบเท้า หรือมีการเคลื่อนไหวมากผิดปกติอาจทาให้แบ่งกลุ่มได้ไม่
ชัดเจน การจัดแบ่งกลุ่มโดย ILAE ฉบับปี 2017 นี้จดั ให้กระทืบเท้าเป็ น hyperkinetic seizures มากกว่าทีจ่ ะจัดให้เป็ น
automatism seizure โดยสามารถพบ automatism ได้ใน focal seizures และ absence seizure
Focal motor seizure with behavioral arrest ทาให้หยุดการเคลื่อนไหว และไม่ตอบสนองต่อสิง่ กระตุน้ บ่อยครัง้ ทีพ่ บ
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ภาพประกอบ 2
การจัดแบบกลุ่มอาการชักรูปแบบขยายภาคปฏิ บตั ิ โดย ILAE ฉบับปี 2017 ควรแยกแยะตัวเลือกชนิ ดชักต่อไปนี้ ให้ชดั เจน
สาหรับ focal seizure จะระบุระดับของ awareness หรือไม่กไ็ ด้ โดย retained awareness หมายถึงการที่คนนัน้ ตระหนักถึง
ตัวเองและสิ่ งแวดล้อมระหว่างชักแม้จะเคลื่อนไหวไม่ได้กต็ าม ศัพท์เดิ มของ focal aware seizure คือ simple partial seizure
ศัพท์เดิ มของ focal impaired awareness seizure คือ complex partial seizure และถ้าพบการสูญเสีย awareness ไม่ว่าช่วง
ใดใดระหว่างชักจะถูกเรียกว่า focal impaired awareness seizure โดย focal aware หรือ impaired awareness seizure
อาจจะเลือกบรรยายด้วยคาว่า motor หรือ nonmotor ด้านล่าง ซึ่งเป็ นการบอกถึงอาการและอาการแสดงที่ เด่นชัดแรกใน
การชักครังนั
้ น้ การจัดกลุ่มอาการชักควรใช้อาการแสดงเริ่ มแรกสุด ยกเว้น focal behavior arrest seizure ที่ทาให้หยุดการ
เคลื่อนไหวเป็ นอาการเด่นตลอดการชัก นอกจากนัน้ ชื่อประเภท focal seizure ยังสามารถละ awareness ไว้ได้หากไม่ทราบ
และแบ่งกลุ่มต่อไปโดยเลือกลักษณะอาการแสดงแบบ motor-onset หรือ nonmotor-onset สาหรับ atonic seizure และ
epileptic spasms โดยปกติ ไม่ต้องกล่าวถึง awareness ส่วน cognitive seizure หมายถึงการมีความผิ ดปกติ เกี่ยวกับการใช้
ภาษา (impaired language) หรือประเภท (domain) อื่นของ cognitive หรืออาการอื่นๆ (positive features) เช่น déjà vu,
hallucinations, illusions หรือมีการรับรู้ที่ผิดแปลกไป (perceptual distortion) สาหรับ emotional seizures นัน้ รวมถึงความ
กังวล, ความกลัว, ความสนุกสนาน และอารมณ์ หรือการแสดงออกทางสีหน้ าท่ าทางโดยที่ ไม่ได้มีความรู้สึกแบบนัน้ ส่วน
absence ที่ดีขนึ้ ช้าๆ มีการเปลี่ยนแรงตึงตัวของกล้ามเนื้ อ คลื่นไฟฟ้ าสมองพบ generalized spike and wave ที่ ช้ากว่าปกติ
นัน้ คือ atypical absence สามารถจัดลงในกลุ่ม unclassified ได้หากได้รบั ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถจัดลงในกลุ่ม
ใดๆได้ 1คาจากัดความรูปแบบชักชนิ ดอื่น และคาบรรยายอยู่ในเอกสารประกอบ และอภิ ธานศัพท์ 2มักไม่จาเป็ นต้องระบุ
ระดับ awareness 3เหตุจากข้อมูลที่ได้รบั ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถจัดลงในกลุ่มอื่นได้
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behavioral arrest เป็ นอาการเริม่ ต้นของชักได้หลายประเภท แต่บอกชัดเจนได้ยาก ดังนัน้ focal behavioral seizure ควรมี
behavioral arrest เป็ นหลักตลอดการชัก ส่วน focal autonomic seizures นัน้ แสดงการรับรูค้ วามรูส้ กึ ทีผ่ ดิ ปกติเกีย่ วกับระบบ
ทางเดินอาหาร ความรูส้ กึ ร้อนหรือเย็น หน้าแดง ขนลุก ใจสั ่น มีความตื่นตัวทางเพศ การหายใจเปลี่ยนแปลง และผลจากระบบ
ประสาทอัตโนมัตอิ ่นื ๆ focal cognitive seizures แสดงอาการโดยสูญเสียความสามารถทางภาษา การคิด หรือ higher cortical
function ทีเ่ กีย่ วข้องระหว่างการชักมากกว่าอาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติอย่างอื่นอย่างชัดเจน ความผิดปกติของ cognitive เช่น déjà
vu, jamais vu, hallucinations, illusions และความคิดก้าวร้าว แท้จริงแล้วคาทีถ่ ูกต้องแต่ถูกหูน้อยกว่าควรเป็ น focal impaired
cognition seizure แต่ focal cognitive seizure เองสามารถทาให้เข้าใจได้วา่ หมายถึง impaired cognition เนื่องจากชักไม่เคยทา
ให้ cognitive function ดีขน้ึ ส่วน focal emotional seizures นัน้ มีการเปลีย่ นแปลงของอารมณ์ ได้แก่ กลัว วิตก กระวนกระวาย
โมโห กังวล พอใจ มีความสุข ยินดี หัวเราะ (gelastic) หรือร้องไห้ (dacrystic) ความรูส้ กึ บางอย่างดังกล่าวไม่สามารถทราบได้
จากการสังเกต จึงต้องได้รบั จากการแจ้งโดยผูด้ ูแล หรือจากทีค่ นไข้นึกออกในภายหลัง อาการแสดงเกี่ยวกับอารมณ์นนั ้ เป็ น
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อาการทีไ่ ม่สามารถสังเกตเห็นได้ เนื่องจากอาการแสดงทีอ่ อกมาให้เห็นอาจสัมพันธ์ หรือไม่สมั พันธ์กบั ความรูส้ ึกจริงๆขณะนัน้ ก็
ได้ และไม่จดั กลุ่มการสูญเสีย awareness ว่าเป็ น focal seizure เนื่องจากการสูญเสีย awareness สามารถเกิดขึน้ กับfocal
seizure ชนิดใดก็ได้ ส่วน focal sensory seizure นัน้ ทาให้มคี วามรูส้ กึ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสัมผัส กลิน่ การมองเห็น การได้ยนิ การ
รับรส ความรูส้ กึ ร้อนเย็น และการทรงตัว
การพิจารณาว่าชักนัน้ เกิดขึน้ จากเพียงจุดเดียว (unified single seizure) แล้วมีการลุกลามมากขึน้ หรือเกิดจากชักสอง
ตาแหน่งบางครัง้ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่แพทย์ควรพิจารณาระบุให้ได้ อาการแสดงทางคลินิก และคลื่นไฟฟ้ าสมอง (ถ้ามี) ทีค่ อ่ ยๆ
เป็ นมากขึน้ เรื่อยๆจะช่วยบอกได้ว่าน่าจะเป็ นการชักที่เกิดขึน้ จากจุดเดียว และพิจารณาว่าเป็ นการชักทีเ่ กิดจากจุดเพียงจุดเดียว
จากอาการแสดงเริม่ ต้นโดยทีม่ รี ะดับความรูส้ กึ ตัวผิดปกติหรือปกติระหว่างช่วงการชักก็ได้ ในทางตรงข้าม ชักทีม่ รี ปู แบบไม่ซ้า
ไม่ต่อเนื่อง เป็ นการบ่งชีว้ า่ น่าจะเป็ นชักมากกว่าหนึ่งรูปแบบ หากเริม่ ต้นชักด้วย déjà vu, repetitive purposeless lip-smacking,
การสูญเสีย awareness, หันเกร็งไปทางขวา และแขนขวาเกร็ง อาการลักษณะนี้บอกไปทางการชักทีเ่ กิดจากจุดเริม่ ต้นเดียว ซึง่
ถูกจัดในกลุ่ม focal impaired awareness cognitive seizure ซึง่ สามารถมีคาอธิบายต่อได้อกี เป็ น progression to automatism
and tonic version อีกเหตุการณ์หนึ่งผูป้ ่ วยเริม่ ต้นด้วยอาการกลัว และสูญเสีย awareness หลังจากนัน้ 30 นาทีผปู้ ่ วยเริม่ มี
ความรูส้ กึ ยุบยิบแขนขวา ในขณะที่ awareness ปกติ เหตุการณ์ทก่ี ล่าวมานี้ประกอบไปด้วยชักสองรูปแบบ รูปแบบแรกคือ focal
impaired awareness emotional seizure และรูปแบบทีส่ องคือ focal aware sensory seizure
บางครัง้ อาจพบการชักเฉพาะทีร่ ปู แบบอื่น เช่น focal tonic-clonic seizure แต่เกิดขึน้ ไม่บ่อยพอให้สงั เกตและจัดกลุ่ม
เฉพาะให้ได้ จึงควรจัดไว้ในกลุ่ม other ของแต่ละประเภท ควรจัดลงในกลุ่มกว้างๆไว้ก่อน เช่น motor onset หรือ nonmotoronset เท่านัน้ ในกรณีทร่ี ายละเอียดของรูปแบบการชักยังไม่ชดั เจน หรือเข้าไม่ได้กบั ลักษณะการชักที่แนะนาไว้
การจัดกลุ่ม generalized-onset seizure คล้ายกับของฉบับปี 1981 ทีเ่ พิม่ เติมรูปแบบการชักบางประเภท โดยทั ่วไปหากชักเริม่
ต้นแบบ generalized มักจะสูญเสีย awareness อยูแ่ ล้ว จึงไม่ได้ใช้ awareness มาร่วมพิจารณาการจัดแบ่งประเภทชักในกลุ่มนี้
แต่จะแบ่งกลุ่มย่อยเป็ นแบบ “motor” และ “nonmotor (absence)” โดยหากไม่มลี กั ษณะอาการอื่นร่วมอธิบายแล้วจึงใช้คาว่า
motor หรือ nonmotor (absence) seizure แต่กส็ ามารถละไว้ได้หากทาให้สบั สนเช่นใน generalized tonic seizure และสามารถ
ละคาว่า generalized ได้ หากอยูใ่ นกลุ่ม absence seizure ซึง่ ลักษณะการชักมักเริม่ ต้นแบบ generalized อยูแ่ ล้ว
ให้คงใช้ tonic-clonic แทน grand mal seizure ซึง่ เป็ นศัพท์ภาษาฝรั ่งเศสทีย่ งั คงนิยมใช้อยู่ เนื่องจากมีประเภทชักแบบ
ใหม่ซง่ึ แสดงอาการเคลื่อนไหวเริม่ ต้นแบบ myoclonic ตามด้วย tonic (เกร็ง) และ clonic (กระตุกเป็ นจังหวะต่อเนื่อง) การระบุ
รูปแบบการเคลื่อนไหวแรกของ tonic-clonic seizure ว่าเป็ นแบบ tonic จึงมีความสาคัญ ในช่วง (phase) clonic ของ tonic-clonic
seizure มักมีการกระตุกเป็ นจังหวะด้วยความถีช่ า้ ลงเรื่อยๆ และสูญเสีย awareness ก่อนหรือพร้อมกับเกร็งหรือกระตุก บางครัง้
tonic-clonic seizure อาจทาให้มคี วามรูส้ กึ ผิดปกติเหมือนกาลังจะชัก หรือมีศรี ษะหรือแขนขาบิดข้างใดข้างหนึ่งก่อนช่วงสัน้ ๆ ซึง่
อาจทาให้เข้าใจ generalized onset ผิด เนื่องจากระบบการทางานทางชีววิทยา (biological processes) ไม่เคยแสดงอาการ
ออกมาอย่างเท่ากันทัง้ สองข้าง แพทย์จงึ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าอาการแสดงนัน้ เป็ นการเริม่ ต้นการชักนัน้ เกิดขึน้ เฉพาะ
ส่วนหรือไม่
เมื่อ generalized clonic seizures เกิดขึน้ เป็ นมากขึน้ และสิน้ สุดลงโดยมีการกระตุกแขนขาทัง้ สองข้างเป็ นจังหวะ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศีรษะ คอ หน้า และลาตัว อุบตั กิ ารณ์เกิดของ generalized clonic seizure นัน้ น้อยกว่า tonic-clonic
seizure มาก และมักพบในเด็กแรกเกิดและควรแยกจาก jitteriness หรือ shuddering attack
อาการแสดงของ Generalized tonic seizure คือมีการเกร็งหรือยกขึน้ ของแขนขาทัง้ สองข้างหรือ ส่วนมากมีคอเกร็ง
ร่วมด้วย และต้องไม่มกี ารเคลื่อนไหวแบบ clonic movement ตามมาจึงสามารถจัดอยูใ่ นกลุ่มนี้ การเคลื่อนไหวแบบ tonic อาจ
เกร็งค้างได้ทงั ้ ท่างอ หรือท่าเหยียดแปลกๆได้ อาจมีส ั ่นร่วมด้วย บางครัง้ แยกได้ยากจาก dystonia ซึ่งตามความหมายคือมีการ
หดเกร็งของกล้ามเนื้อพร้อมกันทัง้ ในกลุ่ม agonist และ antagonist ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบบิดเกร็ง หากเกิดขึน้ นาน
สามารถทาให้อยูใ่ นท่าทางที่ผดิ ปกติได้
Generalized myoclonic seizure สามารถพบเพียงรูปแบบเดียวหรือเกิดขึน้ ระหว่างการเคลื่อนไหวแบบ tonic หรือ
atonic ได้ ส่วน myoclonus แตกต่างจาก clonus คือสัน้ กว่า และเกิดซ้าไม่เป็ นจังหวะ โดยที่ myoclonus นัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้
ทัง้ จากชักหรือจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ
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Generalized myoclonic-tonic-clonic seizure เริม่ ต้นด้วย myoclonic jerk 2-3 ครัง้ ก่อนมีการเคลื่อนไหวแบบ tonicclonic ลักษณะชักแบบนี้พบบ่อยในผูป้ ่ วย juvenile myoclonic epilepsy และในผูป้ ่ วย generalized epilepsy บางราย โดย
สามารถสังเกตได้ไม่ยากว่าการกระตุกทีเ่ กิดขึน้ แต่แรกนัน้ เป็ นแบบ myoclonic หรือ clonic แต่โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อเนื่องจน
กลายเป็ น clonic นัน้ ยากมาก
Myoclonic-atonic seizure มีการเคลื่อนไหวแบบกระตุกช่วงสัน้ ๆบริเวณแขนขาหรือลาตัว ตามมาด้วยอ่อนแรง
ปวกเปี ยกทั ่วตัว ลักษณะชักแบบนี้เดิมถูกเรียกว่า myoclonic-astatic seizures ซึง่ ส่วนมากพบใน Doose syndrome แต่สามารถ
พบใน Lennox-Gastaut และ syndrome อื่นได้เช่นกัน
Atonic คือการไม่มแี รงตึงตัวของกล้ามเนื้อ หากกล้ามเนื้อขาสูญเสียแรงตึงตัวระหว่าง generalized atonic seizure
ผูป้ ่ วยจะล้มก้นกระแทกหรือบางครัง้ อาจล้มไปด้านหน้า เข่าหรือใบหน้ากระแทกกับพืน้ และอาการดีขน้ึ ภายในไม่ก่วี นิ าที ในทาง
ตรงข้าม หากเป็ น tonic หรือ tonic-clonic seizure ผูป้ ่ วยมักล้มไปข้างหลัง
มีการเรียกชื่อ infantile spasm ใหม่วา่ epileptic spasm แต่ยงั สามารถใช้ infantile spasm ได้เฉพาะกรณี epileptic
spasm นัน้ เกิดขึน้ ใน infant โดยมีการงอ เหยียด หรือทัง้ งอและเหยียดโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณลาตัว ต้นแขน และขาอย่าง
ฉับพลัน มักเกิดขึน้ เป็ นชุด พบบ่อยในช่วง infant
Absence seizures ชนิดต่างๆถูกจัดไว้ในกลุ่ม generalized nonmotor seizure โดย The Task Force ยังคงแยก
typical ออกจาก atypical absence เนื่องจากการชักทัง้ สองรูปแบบนัน้ มีความแตกต่างกันของคลื่นไฟฟ้ าสมอง epilepsy
syndromes การรักษา และพยากรณ์โรค จากการแบ่งกลุ่มฉบับปี 1981 ซึง่ อาศัยการวิเคราะห์ video-EEG นัน้ ได้จดั absence
seizure ทีม่ กี ารเปลี่ยน tone มากไปกว่า typical absence และอาการค่อยๆดีขน้ึ ไว้ในกลุ่ม atypical absence seizure โดยอาจ
ต้องอาศัยคลื่นไฟฟ้ าสมองช่วยแยก typical ออกจาก atypical seizure
Myoclonic absence seizure คือการชักแบบ absence ทีม่ กี ารเคลื่อนไหวแบบ myoclonic เป็ นจังหวะ 3 ครัง้ ต่อวินาที
มีการกางแขนสองข้างยกขึน้ ร่วมกับพบคลื่นไฟฟ้ าสมองแบบ 3 Hz generalized spike-wave discharge นานราว 10-60 วินาที
สูญเสียความรูส้ กึ ตัวไม่ชดั เจน การชักแบบ myoclonic absence นี้เกิดขึน้ ได้ในความผิดปกติของยีนหลายรูปแบบ โดยทีไ่ ม่พบ
ความสัมพันธ์ชดั เจน
Eyelid myoclonia คือการทีห่ นังตามีการกระตุกแบบ myoclonic และลูกตาเหลือกมองขึน้ บน มักถูกกระตุน้ ได้จากการ
หลับตา หรือจากแสงสว่าง eyelid myoclonia สามารถพบร่วมกับ absence ได้ และยังอาจเป็ น motor seizure โดยทีไ่ ม่พบ
absence ร่วมด้วยก็ได้ จึงทาให้ยากต่อการจัดแบ่งกลุ่ม สาหรับการจัดกลุ่มฉบับปี 2017 ได้จดั ไว้ใน nonmotor (absence) ซึง่ ทา
ให้งา่ ยต่อการใช้งาน ซึง่ คาว่า myoclonia ในความหมายนี้ หมายถึงทีพ่ บร่วมกับ absence มากกว่าหมายถึง nonmotor เองจริงๆ
สาหรับ absence seizure with myoclonia ทีช่ กั หรือพบมี EEG paroxysm จากการหลับตา หรือกระตุน้ ด้วยแสง คือ triad ของ
Jeavons syndrome นั ่นเอง
ชักในกลุ่ม unknown onset อาจเป็ นได้ทงั ้ motor หรือ nonmotor สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในการจัดแบ่งกลุ่ม tonic-clonic
seizure คือการสังเกตอาการเริม่ ต้นให้แน่ชดั ส่วนข้อมูลทีไ่ ด้เพิม่ ขึน้ ภายหลังอาจช่วยให้แบ่งกลุ่มอีกครัง้ ได้ชดั เจนขึน้ ว่าเป็ นการ
ชักทีเ่ ริม่ ต้นแบบ focal หรือ generalized ส่วน epileptic spasm และ behavior arrest เป็ นอีกสองรูปแบบทีส่ ามารถถูกจัดอยูใ่ น
กลุ่ม unknown onset ได้ ซึง่ อาจต้องอาศัยรายละเอียดจาก video-EEG monitoring เพิม่ เติมเพื่อสังเกตอาการเริม่ ต้นให้ชดั เจน
ซึง่ มีความสาคัญเนื่องจากอาการเริม่ ต้นแบบ focal มักสัมพันธ์กบั ความผิดปกติเฉพาะทีซ่ ง่ึ รักษาได้ ส่วน unknown-onset
behavior arrest seizureนัน้ อาจหมายถึง focal impaired awareness behavior arrest seizureหรือ absence seizure โดยอาจ
เลือกจัดเข้า
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กลุ่ม unclassified หากยังมีขอ้ มูลไม่เพียงพอ หรือไม่
สามารถจัดเข้ากลุ่มอื่นได้ หากยังไม่ชดั เจนว่ารูปแบบความ
ผิดปกติทเ่ี กิดนัน้ คือชัก ไม่ควรจัดไว้ในกลุ่ม unclassified
seizure เนื่องจากกลุ่มนี้มไี ว้สาหรับรูปแบบการชักที่พบไม่
บ่อย และไม่สามารถจัดลงในกลุ่มอื่นได้เท่านัน้
กรณีมคี วามลังเลเกิดขึน้ ระหว่างการจัดกลุ่มชัก
ทาง The Task Force ยอมรับความมั ่นใจตามแนวทางปฏิบตั ิ
นี้ตงั ้ แต่ท่ี 80% ขึน้ ไปในการแยกอาการแสดงเริม่ ต้นแบบ
focal หรือ generalized หากมีความมั ่นใจน้อยกว่านัน้ จึง
เลือกจัดลงในกลุ่ม unknown onset เนื่องจากทีร่ ะดับ 80%
เป็ นค่า false-negative cutoff ทีถ่ ูกนามาใช้บ่อยทางสถิติ จึง
เลือกใช้คา่ นี้

ตาราง 1 คาอธิ บายลักษณะอาการที่พบได้ระหว่างชักได้บอ่ ย
(เรียงตามตัวอักษร)
Cognitive
Automatism
Acalculia
Agression
Aphasia
Eye-blinking
Attention impairment
Head-nodding
Déjà vu หรือ jamais vu
Manual
Dissociation
Oral-facial
Dysphasia
Pedaling
Hallucination
Pelvic thrusting
Illusions
Perseveration
Memory impairment
Running (cursing)
Neglect
Sexual
Forced thinking
Undressing
Responsiveness impairment Vocalization/speech
Walking
Emotional หรือ affective
Motor
Agitation
Dysarthria
Anger
Dystonic
Anxiety
Fencer’s posture (figure-of-4)
Crying (dacrystic)
Incoordination
Fear
Jacksonian
Laughing (gelastic)
Paralysis
Paranoia
Paresis
Pleasure
Versive
Autonomic
Sensory
Asystole
Auditory
Bradycardia
Gustatory
Erection
Hot-cold sensations
Flushing
Olfactory
Gastrointestinal
Somatosensory
Hyper/hypoventilation
Vestibular
Nausea หรือ vomiting
Visual
Pallor
Palpitations
Laterality
Piloerection
Left
Respiratory changes
Right
Tachycardia
Bilateral

คาบรรยายที่ใช้บ่อย
Focal seizure ประกอบด้วยอาการ และอาการ
แสดงหลากหลายมากเกินกว่าจะจัดรวบรวมให้อยูใ่ นกลุ่ม
เดียวได้ The Task Force จึงได้รวมรูปแบบข้อความอธิบาย
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ขณะชักทีพ่ บบ่อยไว้ ข้อความเหล่านี้
ไม่ใช่ชนิดของชัก โดยสามารถเพิม่ ข้อความอธิบายทีใ่ ช้บ่อย
นี้เพื่อประกอบคาอธิบายของชักแต่ละชนิดให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
ซึง่ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับชักชนิดใดชนิดหนึ่ง ด้วยเหตุน้ี
คาบรรยายจึงควรตามหลังอาการและอาการแสดง เช่น tonic
ซึง่ เป็ นตัวกาหนดชนิดของชัก ตามด้วยคาอธิบายพิเศษซึง่ มี
ความสาคัญทางคลินิกเพิม่ เติม ทาง The Task Force ทราบ
ถึงความสาคัญด้วยการบรรยายโดยใช้ขอ้ ความอิสระใดๆ
เพิม่ เติมจากการจัดกลุ่ม
อภิธานศัพท์
ได้รวบรวมอภิธานศัพท์ทใ่ี ช้ไว้ในตารางทีส่ อง คาจากัดความ
เหล่านี้ไม่สามารถนาไปใช้ได้ท ั ่วไป
แต่ให้ใช้เพื่อสื่อสาร
มุมมองต่างๆของชัก เช่น sensation ไม่ได้หมายถึงการรับรู้
ความรูส้ กึ ทั ่วไป แต่ในกรณีน้ีหมายถึง sensory seizures
โดยยังคงใช้กลุ่มคาจากัดความทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก
อภิธานศัพท์ของ ILAE ในปี 2001 เพียงมีการเพิม่ เติมบาง
คาศัพท์ ศัพท์เดิมทีเ่ คยใช้ให้อา้ งอิงจากฉบับเดิม ส่วน

คาศัพท์ทไ่ี ม่แนะนาให้ใช้แล้วจะไม่กล่าวถึง
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ตารางที่ 2 รวมอภิธานศัพท์
คา
Absence, typical

Absence, atypical

Arrest
Atonic
Automatism

Autonomic seizure

Aura
Awareness
Bilateral
Clonic
Cognitive
Consciousness

Dacrystic
Dystonic
Emotional seizure
Epileptic spasm

คาจากัดความ
เกิดขึน้ ฉับพลัน ขัดจังหวะสิง่ ทีก่ าลังทาอยู่ ตาลอย อาจมีตาทัง้ สองข้างมองขึน้ บน
ช่วงสัน้ ๆ คนไข้มกั ไม่ตอบสนองต่อคาพูด นานไม่กว่ี นิ าทีจนถึงครึง่ นาที จากนัน้ ดี
ขึน้ อย่างรวดเร็ว พบว่าระหว่างนัน้ คลืน่ ไฟฟ้ าสมองมี epileptiform discharge โดย
คาจากัดความ absence seizure เป็ น generalized onset คานี้ไม่ได้ม ี
ความหมายเดียวกับ blank stare ซึง่ เป็ น focal onset seizure
มีการเปลีย่ นแปลงของแรงตึงตัวกล้ามเนื้อเด่นกว่า typical absence ช่วงทีเ่ ริม่
เป็ นและดีขน้ึ นัน้ ไม่รวดเร็ว และมักสัมพันธ์กบั คลืน่ ไฟฟ้ าสมองแบบ slow,
irregular, generalized spike-wave
ดู behavior arrest
สูญเสียแรงตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะ ลาตัว ขากรรไกร หรือกล้ามเนื้อแขน
ขาโดยไม่ม ี myoclonic หรือ tonic นามาก่อน อาการคงอยู่ราว 1-2 วินาที
มีการเคลือ่ นไหวเงอะงะ (more or less coordinated motor activity) ช่วงนัน้ มัก
สูญเสีย cognitive และคนไข้มกั ลืมอาการทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้านัน้ มักพบร่วมกับการ
เคลือ่ นไหวโดยตัง้ ใจร่วมกับการเคลือ่ นไหวทีไ่ ม่สมเหตุสมผลระหว่างการชักอย่าง
ต่อเนื่อง
มีการเปลีย่ นแปลงการทางานของระบบประสาทอัตโนมัตอิ ย่างชัดเจน รวมถึง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ม่านตา ระบบทางเดินอาหาร การควบคุมการทางาน
ของต่อมเหงือ่ การควบคุมการหดตัวของหลอดเลือด และการควบคุมอุ ณหภูม ิ
ร่างกาย
อาการอธิบายขณะชักโดยคนไข้ มักนามาก่อนแสดงอาการชัก
การรับรูต้ นเองและสิง่ แวดล้อม
ทัง้ ด้านซ้ายและขวา โดยทีอ่ าการแสดงของ bilateral seizure อาจจะเหมือน
หรือไม่เหมือนกันทัง้ สองด้านก็ได้
การกระตุกซ้าจากกล้ามเนื้อกลุ่มเดิมด้วยจังหวะสม่าเสมอ อาจเกิดขึน้ เหมือน
หรือไม่เหมือนกันทัง้ สองด้านก็ได้
เกีย่ วกับการคิดและ higher cortical function เช่น การใช้ภาษา การรับรูท้ ซ่ี บั ซ้อน
ความทรงจา และทักษะ คาศัพท์คล้ายกันทีถ่ ูกนามาใช้ก่อนหน้านี้คอื psychic
ระดับของจิตทีท่ งั ้ สามารถประเมินได้ หรือไม่ได้ ประกอบไปด้วยการรับรู้
เอกลักษณ์ของตนเอง การรับรูต้ นเอง และสิง่ แวดล้อม มีการตอบสนอง และความ
ทรงจา
ร้องห่มร้องไห้ขน้ึ มาทันที โดยอาจมีความเสียใจร่วมด้วยหรือไม่กไ็ ด้
มีการหดเกร็งค้างของกล้ามเนื้อทัง้ ส่วน agonist และ antagonist ทาให้มกี าร
เคลือ่ นไหวผิดปกติหรือบิด ซึง่ ทาให้อยู่ในท่าทางทีผ่ ดิ ปกติ
ชักทีม่ อี าการเด่นแรกเป็ นการแสดงอารมณ์ออกมา เช่น กลัว มีความสนุกสนาน มี
ความสุข หัวเราะ (gelastic) หรือร้องไห้ ขึน้ มาเอง (dacrystic)
งอ เหยียด หรือทัง้ งอและเหยีดกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน ต้นขา และลาตัวขึน้ มา
ทันที มักเกิดขึน้ ค้างนานกว่าการเคลือ่ นไหวแบบ myoclonic แต่ไม่เท่า tonic
seizure อาจเกิดขึน
้ บริเวณไม่กว้างนัก: แสยะ ผงกศีรษะ กรอกตาไปมาเล็กน้อย
Epileptic spasms มักเกิดขึน
้ เป็ นชุด รูปแบบทีร่ จู้ กั กันดีคอื Infantile spasms แต่
spasms สามารถเกิดได้ในทุกช่วงวัย
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ตารางที่ 2 รวมอภิธานศัพท์
คา
Epilepsy

Eyelid myoclonia

Fencer’s posture seizure

Figure-of-4 seizure
Focal

Focal onset bilateral
tonic-clonic seizure
Gelastic
Generalizes
Generalized tonic-clonic

Hallucination

Behavior arrest
Immobility
Impaired awareness

Impairment of
consciousness
Jacksonian seizure

คาจากัดความ
โรคของสมองทีม่ ภี าวะใดๆดังต่อไปนี้ (1) เกิดจาก unprovoked (หรือ reflex)
seizure 2 ครัง้ และห่างกันอย่างน้อย 24 ชัวโมง
่ (2) unprovoke (หรือ reflex)
seizure ครัง้ เดียว แต่มโี อกาสทีจ่ ะเกิดชักขึน้ อีกใน 10 ปี พอพอกับโอกาสทีเ่ กิดขึน้
(อย่างน้อย 60%) หลังจากชัก 2 ครัง้ (3) ได้รบั การวินิจฉัยเข้ากลุ่ม epilepsy
syndrome โดยโรคลมชักสามารถดีขน้ึ (resolved) หากอายุพน้ กลุ่มใน epilepsy
syndrome นัน้ หรือไม่มชี กั ต่อเนื่อง 10 ปี โดยไม่ได้รบั ยากันชักต่อเนื่องกัน 5 ปี
หนังตากระตุกอย่างน้อย 3 ต่อวินาที พบร่วมกับตากรอกขึน้ บนได้บ่อย มันเกิดขึน้
น้อยกว่า 10 วินาที มักถูกกระตุน้ ด้วยการหลับตา โดยอาจพบร่วมกับการสูญเสีย
awareness ช่วงสัน้ ๆหรือไม่กไ็ ด้
รูปแบบการชักเฉพาะทีม่ กี ารเหยียดแขนข้างหนึ่ง และงอข้อศอกกับข้อมืออีกข้าง
หนึ่ง ทาให้ดคู ล้ายกาลังฟั นดาบ ชักรูปแบบนี้ยงั ถูกเรียกว่า supplementary
motor area seizure
แขนเหยียดข้างหนึ่ง (มักป็ นด้านตรงข้ามกับบรเวณกาเนิดชัก (epileptogenic
zone)) และมีการงอข้อศอกอีกข้างหนึ่ง ทาให้เหมือนรูปเลข 4
เริม่ ต้นภายในเครือข่ายซึง่ ถูกจากัดอยู่ในสมองข้างเดียว อาจเป็ นหย่อมๆ หรือ
กระจายกว้างกว่านัน้ focal seizure มักเริม่ จากใต้ผวิ สมอง (subcortical
structure)
ชักทีเ่ ริม่ ต้นจาก focal onset โดยทีย่ งั มี awareness หรือไม่กไ็ ด้ เป็ น motor หรือ
nonmotor ก็ได้ จากนัน้ ลุกลามไปเป็ นการเกร็งกระตุกทัง้ 2 ข้าง ศัพท์เดิมคือชัก
แบบ partial onset with secondary generalization
หัวเราะหรือขบขันขึน้ มาพรวดพราด มักไม่พบว่ามีอารมณ์ทเ่ี หมาะสมร่วมด้วย
เริม่ ต้นจากจุดหนึ่ง กระตุน้ อย่างรวดเร็ว และแผ่กระจายไปยังเครือข่ายทัง้ สองข้าง
มีการหดตัวเกร็งทัง้ สองข้าง อาจเท่ากันหรือไม่กไ็ ด้ จากนัน้ ตามด้วยการหดเกร็ง
กระตุกของกล้ามเนื้อทีอ่ ยู่ใต้อานาจจิตใจ มักพบร่วมกับอาการแสดงของระบบ
ประสาทอัตโนมัตแิ ละสูญเสีย Awareness ชักชนิดนี้กระตุน้ เครือ่ งข่ายของสมอง
ทัง้ สองข้างตัง้ แต่เริม่ ต้น
การเกิดขึน้ ของการรับรูโ้ ดยทีไ่ ม่มตี วั กระตุน้ ทีส่ ามารถใช้อธิบายได้จากภายนอก
ได้แก่ การรับรูภ้ าพ การได้ยนิ เสียง การรับรูค้ วามรูส้ กึ ของร่างกาย การได้กลิน่
และหรือการรับรส เช่น “ได้ยนิ ” และ “เห็น” ผูค้ นคุยกัน
หยุด (พัก) กิจกรรมทีก่ าลังทาอยู่ ตัวค้าง ไม่เคลือ่ นไหว พบได้ใน behavior
arrest seizure
ดู activity arrest
ดู awareness การสูญเสีย awareness บางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นรูปแบบหนึ่งของ
focal awareness seizure ซึง่ ก่อนหน้านี้เรียกว่า complex partial seizure
ดู impaired awareness
เป็ นศัพท์ดงั ้ เดิมทีบ่ อกถึงการแพร่กระจายของการกระตุกอย่างสม่าเสมอไปทัว่
ร่างกายซีกเดียวกัน
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ตารางที่ 2 ต่อ
คา
Motor

Myoclonic

Myoclonic-atonic
Myoclonic-tonic-clonic

Nonmotor
Propagation
Responsiveness
Seizure
Sensory seizure
Spasm
Tonic
Tonic-clonic
Unaware
Unclassified

Unresponsive
Versive

คาจากัดความ
เกีย่ วข้องกับโครงสร้างกล้ามเนื้อในรูปแบบใดๆ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ อาจทาให้ม ี
การหดตัวกล้ามเนื้อเพิม่ ขึน้ (positive) หรือลดลง (negative) เพือ่ สร้างการ
เคลือ่ นไหว
มีการหดตัวครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ ของกล้ามเนื้อมัดเดียวหรือหลายมัด ตามส่วน
ต่างๆของร่างกาย (แกนกลาง, ต้นแขนขา และปลายแขนขา) ขึน้ อย่างทันที เป็ น
เวลาช่วงสัน้ ๆ (น้อยกว่า 100 มิลลิวนิ าที)
การชักแบบ generalized seizure ทีม่ ี myoclonic jerk ทาให้กล้ามเนื้อสูญเสียแรง
ตึงตัว การชักรูปแบบนี้เคยถูกเรียกว่า myoclonic-astatic
เกิดการกระตุกทัง้ สองข้างครัง้ เดียวหรือสองสามครัง้ ตามด้วย tonic-clonic
seizure การกระตุกเริม่ ต้นนัน้ อาจพิจารณาว่าเป็ นได้ทงั ้ clonus หรือ myoclonus
ช่วงสัน้ ๆ มักพบชักทีม่ ลี กั ษณะแบบนี้ได้ใน juvenile myoclonic epilepsy
คือ focal หรือ generalized seizure ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวไม่โดดเด่น
การแพร่กระจายคลืน่ ชัก (seizure activity) จากทีห่ นึ่งไปยังอีกทีห่ นึ่งในสมอง
หรือมีการกระตุน้ เครือข่ายสมองเพิม่ ขึน้
ความสามารถในการตอบสนองอย่างเหมาะสม โดยการเคลือ่ นไหว หรือคาพูดเมือ่
มีสงิ่ กระตุน้
อาการหรืออาการแสดงทีเ่ กิดขึน้ ทันทีทนั ใด จากเซลล์ประสาททีม่ คี ลืน่ (activity)
ผิดปกติมากเกินไป หรือส่งเสริม (synchronous) กันของสมอง
ช่วงการรับรู้ (perceptual experience) ทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้จากการกระตุน้ จาก
ภายนอก
ดู epileptic spasm
กล้ามเนื้อหดเกร็งค้างมากขึน้ 2-3 วินาทีถงึ หลายนาที
ลาดับทีป่ ระกอบด้วยระยะ tonic ตามด้วย clonic
สามารถใช้ย่อแทนคาว่า impaired awareness
หมายถึงรูปแบบชักทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้โดยใช้การจัดแบ่งกลุ่มโดย ILAE ฉบับ
ปี 2017 ได้ อาจเนื่องจากมีขอ้ มูลไม่เพียงพอ หรือมีสว่ นประกอบของอาการแสดง
ทีพ่ บได้ไม่บ่อย ถ้าจัดชักอยู่ในรูปแบบ unclassified เนื่องจาก unknown onset
ยังคงแบ่งกลุ่มต่อไปได้จากรูปแบบอาการทีส่ งั เกตได้
ไม่สามารถตอบสนองโดยการเคลือ่ นไหวหรือคาพูดอย่างเหมาะสม เมือ่ มีสงิ่
กระตุน้
มีการกรอกลูกตาเข้าหากัน หันศีรษะ บิดลาตัว หรือแกว่งออกจากแกนกลางลาตัว
(lateral deviation from midline) ค้าง และรุนแรง

ใหม่ คือเป็ นคาจากัดความใหม่สาหรับบทความนี้
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เปรียบเทียบศัพท์ใหม่ จากศัพท์เดิ ม
ตารางที่ 3 ได้เปรียบเทียบคาศัพท์ทเ่ี ป็ นทางการ และได้รบั ความนิยม กับการจัดรูปแบบการชักในปี 2017
ตาราง 3 เปรียบเทียบศัพท์จดั กลุ่มชักใหม่ และเก่า
ศัพท์ชกั เดิม

ศัพท์ชกั ใหม่ [ให้เลือก] (ละได้)

ศัพท์ชกั เดิม

ศัพท์ชกั ใหม่ [ให้เลือก] (ละได้)

Absence

(Generalized) absence

Infantile spasms

Absence, atypical
Absence, typical
Akinetic

(Generalized) absence, atypical
(Generalized) absence, typical
Focal behavior arrest, generalized
absence
[Focal/generalized] atonic
[Focal/generalized] atonic
Focal aware
[Focal/generalized] clonic
Focal impaired awareness
[Focal/generalized] motor [tonicclonic, tonic, clonic], focal to bilateral
tonic-clonic
Focal [aware or impaired awareness]
emotional (dacrystic)
Focal impaired awareness
[Focal /generalized] atonic,
[focal/generalized] tonic
Focal [aware or impaired awareness]
motor tonic
Focal [aware or impaired awareness]
motor tonic

Jacksonian
Limbic
Major motor
Minor motor
Myoclonic
Neocortical
Occipital lobe
Parietal lobe
Partial

[Focal/generalized/unknows] onset
epileptic spasm
Focal aware motor (Jacksonian)
Focal impaired awareness
Generalized tonic-clonic, focal-onset
bilateral tonic-clonic
Focal motor, generalized myoclonic
[Focal/generalized] myoclonic
Focal aware or focal impaired awareness
Focal
Focal
Focal

Petit mal

Absence

Psychomotor
Rolandic

Focal impaired awareness
Focal aware motor, focal to bilateral
tonic-clonic
[Focal/generalized/unknown onset]
epileptic sparms
Focal to bilateral tonic-clonic

Astatic
Atonic
Aura
Clonic
Complex partial
Convulsion

Dacrystic
Dialeptic
Drop attack
Fencer’s posture
(asymmetric tonic)
Figure-of-4

Freeze
Frontal lobe
Gelastic
Grand mal

Gustatory

Focal [aware or impaired awareness]
behavior arrest
Focal
Focal [aware or impaired awareness]
emotional (gelastic)
Generalized tonic-clonic, focal to
bilateral tonic-clonic, unknownonset tonic-clonic
Focal [aware or impaired awareness]
sensory (gustatory)

Salaam
Secondarily
generalized Tonicclonic
Simple partial

Focal aware

Supplementary
motor
Sylvian

Focal motor tonic

Temporal lobe

Focal aware/impaired awareness

Tonic

[Focal/generalized] tonic

Tonic-clonic

[Generalized/unknown] onset tonicclonic, focal to bilateral tonic-clonic
Focal [aware impaired awareness]
sensory (olfactory)

Uncinate

คาย่อ

12

Focal motor

ตารางที่ 4 แนะนาคาย่อสาหรับรูปแบบชักหลัก
ตาราง 4 คาย่อสาหรับประเภทชักที่สาคัญ
ประเภทชัก
Focal aware seizure
Focal impaired awareness seizure
Focal motor seizure
Focal nonmotor seizure
Focal epileptic seizure
Focal to bilateral tonic-clonic seizure
Generalized tonic-clonic seizure
Generalized absence seizure
Generalized motor seizure
Generalized epileptic seizure
Unknown onset tonic-clonic seizure
ตัวอย่าง

คาย่อ
FAS
FIAS
FMS
FNMS
FES
FBTCS
GTCS
GAS
GMS
GES
UTCS

หลักเกณฑ์ในการแบ่งรูปแบบการชัก
1. Onset: พิจารณาว่าการชักเริม่ ต้นแบบ focal หรือ generalized โดยใช้ความมั ่นใจที่ 80% หรือจัดเป็ น unknown onset
2. Awareness: สาหรับ focal seizure ให้พจิ ารณาว่ายังคงมีระดับของ awareness อยูห่ รือไม่ โดย focal awareness
seizure เทียบได้กบั ศัพท์เดิมคือ simple partial seizures and focal impaired awareness seizure หรือ complex partial
seizure
3. Impaired awareness at any point: focal seizure คือ focal impaired awareness seizure หากพบมี impaired
awareness ในช่วงใดๆขณะชัก
4. Onset predominates: แบ่ง focal seizure โดยใช้อาการ และอาการแสดงเด่นแรก ไม่นบั transient behavior arrest
5. Behavior arrest: Focal behavior arrest seizure จะแสดงอาการ behavior arrest เป็ นอาการแสดงหลักของชัก
6. Motor/ nonmotor: Focal aware หรือ Impaired awareness seizure อาจแบ่งกลุ่มต่ออีกได้เป็ นการแสดงแบบ motor
หรือ nonmotor โดยอาจไม่ตอ้ งบอกระดับของ awareness เช่น focal tonic seizure
7. Optional terms: อาจละคาว่า motor หรือ nonmotor ได้ หากไม่สามารถแยกออกกันได้อย่างชัดเจน
8. Additional Descriptors: หลังจากแบ่งกลุ่มชักโดยอาศัยรูปแบบทีแ่ จ้งไว้แล้ว อาจเพิม่ เติมคาบรรยายถึงอาการ และ
อาการแสดงอื่น ตามรูปแบบคาที่แนะนาไว้แล้ว หรือสามารถเลือกใช้คาบรรยายอย่างอิสระก็ได้ ซึง่ จะไม่ได้เป็ นการ
เปลีย่ นชนิดรูปแบบการชัก เช่น focal emotional seizure with tonic right arm activity and hyperventilation
9. Bilateral และ Generalized: ให้ใช้คาว่า “bilateral” สาหรับการชักแบบ tonic-clonic ทีล่ ุกลามไปยังสมองทัง้ สองข้าง และ
เลือกใช้คาว่า “generalized” สาหรับการชักที่เริม่ ต้นการชักจากสมองทัง้ สองข้างพร้อมกันอย่างชัดเจน
10. Atypical absence: จัดเป็ น atypical absence หากค่อยๆเกิดขึน้ มีการเปลีย่ นแปลงแรงตึงตัวของกล้ามเนื้ออย่างชัดเจน
และคลื่นไฟฟ้ าสมองมี spike-wave ทีน่ ้อยกว่า 3 ต่อวินาที
11. Clonic และ myoclonic: Clonic หมายถึงการกระตุกเป็ นจังหวะต่อเนื่อง ส่วน myoclonic หมายถึงการกระตุกเป็ นจังหวะ
ไม่ต่อเนื่อง
12. Eyelid myoclonia: absence with eyelid myoclonia หมายถึงการที่หนังตาบนกระตุกเปิ ดขึน้ ระหว่าง absence seizure

1. Tonic-clonic ภรรยาตื่นขึน้ มาพบสามีกาลังชักบนเตียง โดยไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่แรก ในขณะนัน้ เห็นว่ามีแขนขาเกร็ง
ทัง้ สองข้าง ตามมาด้วยกระตุก คลื่นไฟฟ้ าสมอง และเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าปกติ ชักนี้ถูกจัดอยู่กลุ่ม unknown
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3.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

onset tonic-clonic เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลว่าอาการเริม่ ต้นการชักเป็ น focal หรือ generalized หากเป็ นการจัดกลุ่ม
แบบเดิม จะไม่สามารถจัดได้
Focal onset bilateral tonic-clonic เหตุการณ์เดียวกันกับรายแรก แต่พบว่าคลื่นไฟฟ้ าสมองมี clear right parietal
slow-wave focus และเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าพบว่ามี right parietal region of cortical dysplasia ดังนัน้ จึงจัดเป็ น
focal to bilateral tonic-clonic ถึงแม้ไม่เห็นอาการชักเริม่ ต้น แต่จากการตรวจเพิม่ เติมพบรอยโรคที่แสดงให้เห็นว่า
น่าจะทาให้เกิดอาการแสดงเริม่ ต้นแบบ focal มากกว่า หากใช้การจัดกลุ่มเดิม จะถูกเรียกเป็ น partial onset,
secondarily generalized
Absence ผูป้ ่ วยเด็ก Lennnox-Gastaut syndrome ทีไ่ ม่ทราบสาเหตุรายหนึ่ง คลื่นไฟฟ้ าสมองมี slow spike-waves
รูปแบบชักที่พบได้แก่ absence, tonic และ focal motor seizure โดยทีม่ ี absence seizure นาน การชักเริม่ ต้นและ
สิน้ สุดไม่ชดั เจน บางครัง้ ทาให้ลม้ ในกรณีน้ีจงึ จัดกลุ่มการชักเป็ น atypical seizure เนื่องจากลักษณะอาการแสดง
คลื่นไฟฟ้ าสมอง และโรคประจาตัว หากเป็ นการจัดกลุ่มแบบเดิมคือ absence seizure
Tonic เด็กรายหนึ่งชัก โดยมีอาการเกร็งแขนขาขวาช่วงสัน้ ๆ ระหว่างนัน้ รูส้ กึ ตัวและตอบสนองดี จึงถูกจัดกลุ่มเป็ น
focal aware tonic seizure (เข้าใจได้ว่าเป็ น “motor onset”) หากเป็ นการจัดกลุ่มแบบเดิมคือ tonic ทาให้ผแู้ ปลความ
อาจสรุปผิดไปว่าเป็ น generalized onset
Focal impaired awareness หญิง 25 ปี ให้ประวัตวิ า่ เริม่ ชักโดยมีความรูส้ กึ จริงจังว่าดนตรีท่ีเธอคุน้ เคยกาลังเล่นอยู่
ในช่วงนัน้ เธอยังได้ยนิ เสียงคนอื่นพูดคุย แต่เธอเองก็รวู้ ่าไม่สามารถแปลความหมายที่ได้ยนิ จากนัน้ เธอรูส้ กึ งง
เล็กน้อย และต้องมาเรียบเรียงลาดับความตัวเองใหม่ จึงจัดการชักเป็ น focal impaired awareness ถึงแม้วา่ ผูป้ ่ วยยังคง
ตระหนักถึงสิง่ แวดล้อมก็ตาม แต่ไม่สามารถเข้าใจความหมาย และสับสนเล็กน้อย หากเป็ นการจัดกลุ่มแบบเดิมคือ
complex partial seizure
Autonomic ชาย 22 ปี ชกั โดยมีความรูส้ กึ ว่าขนลุกและซาบซ่าน ในขณะทีม่ คี วามรูต้ วั เป็ นปกติ จึงถูกจัดกลุ่มเป็ น focal
aware nonmotor autonomic seizure หรือแบบกระชับว่า focal aware autonomic seizure หากเป็ นการจัดกลุ่ม
แบบเดิมคือ simple partial autonomic seizures
Focal clonic เด็กชายอายุ 1 เดือนมีอาการแขนซ้ายกระตุกเป็ นจังหวะ เปลีย่ นท่าทางแล้วไม่ดขี น้ึ คลื่นไฟฟ้ าสมอง
ขณะนัน้ พบ right frontal ictal rhythm ชักครัง้ นี้คอื focal motor onset clonic seizures หรือสัน้ ๆว่า focal clonic seizure
เนื่องจากไม่สามารถประเมิน awareness ได้ จึงไม่ถกู นามาประเมิน โดยไม่สามารถจัดแบ่งกลุ่มได้หากใช้เกณฑ์การ
จัดแบ่งแบบเดิม
Sequential seizure manifestation ชาย 75 ปี ชักโดยเริม่ จากมีอาการรูส้ กึ ยิบๆบริเวณแขนขวา ผูป้ ่ วยให้ประวัตวิ า่
จากนัน้ ลามกลายเป็ นกระตุกเป็ นจังหวะนานราว 30 วินาที ช่วงนัน้ ยังคงมี awareness และจาเหตุการณ์ได้ดี ลักษณะ
ชักเป็ น focal (nonmotor-onset) sensory seizure โดยอาจเพิม่ คาอธิบายอาการให้ชดั เจนขึน้ เป็ น focal sensory
seizure with somatosensory features progressing to right arm clonic activity หากอาการทางการรับรูแ้ ละการ
เคลื่อนไหวไม่ต่อเนื่องกัน หรือไม่ม ั ่นใจว่าชักครัง้ นี้เป็ นสองเหตุการณ์ (bifocal หรือ multifocal) หรือไม่ จึงค่อยพิจารณา
แยกการจัดกลุ่มลักษณะการชักนี้เป็ นสองรูปแบบ หากเป็ นการจัดกลุ่มเดิมจะถูกเรียกว่า simple partial sensorimotor
seizure ข้อดีของการจัดกลุ่มฉบับปี 2017 คือการได้ช้เี ฉพาะลักษณะอาการชักที่เริม่ ต้นด้วยอาการชา ซึ่งมีความสาคัญ
ในเวชปฏิบตั ิ
Myoclonic-tonic ผูป้ ่ วยเด็กชาย Doose Syndrome 4 ขวบชัก เริม่ ต้นจากกระตุกทีแ่ ขนสองสามครัง้ จากนัน้ ผูป้ ่ วย
สูญเสียแรงตึงตัวของของกล้ามเนื้อ และทรุดลง เข้าได้กบั กลุ่มอาการชักทีถ่ ูกจัดขึน้ มาใหม่ คือ myoclonic-atonic
seizure จากเดิมถูกเรียกกันอย่างไม่เป็ นทางการว่า myoclonic-astatic seizure
Myoclonic-tonic-clonic seizure ผูป้ ่ วย Juvenile Myoclonic Epilepsy วัย 13 ปี ชักโดยเริม่ ต้นด้วยกระตุกสองสามครัง้
จากนัน้ เกร็งแขนขาทัง้ สองข้างและตามด้วยการกระตุกเป็ นจังหวะของแขนขาทัง้ สองข้าง จึงถูกจัดกลุ่มเป็ น myoclonictonic-clonic seizure ซึง่ เดิมไม่มกี ารจัดกลุ่มชักในลักษณะนี้ แต่มกั เรียกกันเป็ น myoclonic หรือ clonic seizure
followed by tonic-clonic seizure
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11. Focal epileptic spasm เด็กหญิงวัย 14 ปี เหยียดแขนสองข้างทันทีร่วมกับงอลาตัวนาน 2 วินาที อาการชักนี้เกิดเป็ น
ชุด คลื่นไฟฟ้ าสมองพบ hypsarrythmia with bilateral spikes เด่นชัดบริเวณ parietal ด้านซ้าย เอกซเรย์คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าพบ left parietal dysplasia หลังการผ่าตัด (resection of dysplasia) อาการชักหายไป จากรายละเอียด
ทีไ่ ด้มา จึงจัดชักไว้ในกลุ่ม focal epileptic spasms (สามารถละ motor onset ไว้ได้) หากเป็ นการจัดกลุ่มแบบเดิมคือ
infantile spasms ซึง่ ไม่มขี อ้ มูลถึงการมีตาแหน่งทีช่ ดั เจนของรอยโรค โดยยังคงสามารถใช้คาว่า infantile spasm ได้
หากอาการ spasm เกิดขึน้ ใน infant
12. Unclassified ชาย 75 ปี เป็ นลมชัก ให้ประวัตวิ า่ รูส้ กึ มีการสั ่นในร่างกาย และรูส้ กึ สับสน ไม่มขี อ้ มูลอื่น ผลคลื่นไฟฟ้ า
สมอง และเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เหตุการณ์น้ีจดั อยูใ่ นกลุ่ม unclassified

อภิปราย
คูม่ อื ฉบับนี้นาเสนอโครงสร้างและทีม่ าของการจัดกลุ่มอาการชักโดย ILAE ฉบับปี 2017 ประกอบคาแนะนาการใช้งาน
อย่างไรก็ตามในเวชปฏิบตั ไิ ม่สามารถใช้คาบรรยายใดๆเพื่อทาให้การแบ่งกลุ่มชัดเจนไร้ขอ้ สงสัย เช่น generalized onset tonicclonic seizure อาจจะมีความไม่เท่ากันของการเริม่ ต้นชักโดยการหันศีรษะไปทางใดทางหนึ่ง และจะต้องมีอาการแสดงแบบ
เฉพาะทีแ่ ตกต่างกันทัง้ สองข้างอย่างไรถึงสามารถใช้คาว่า focal onset ได้ คาตอบขึน้ กับแต่ละครัง้ ทีป่ ระเมินการ โดย The Task
Force แนะนาไว้ทค่ี วามมั ่นใจทีร่ าว 80% ในการเรียกการชักว่าเป็ น focal หรือ generalized ซึง่ ในทางปฏิบตั อิ าจแบ่งได้ไม่ชดั เจน
นัก ถ้ามั ่นใจน้อยกว่า 80% จึงพิจารณาจัดไว้ในกลุ่ม unknown onset
และการแบ่งกลุ่มจะยิง่ ไม่ชดั เจนมากขึน้ ถ้ามีอาการแสดงหลายรูปแบบในช่วงแรกของการชัก เช่น แขนเกร็ง ร่วมกับ
automatism ดังนัน้ ควรเลือกอาการแสดงเด่นทีเ่ กิดแรกสุด แต่ผปู้ ระเมินต่างกัน อาจเรียกชื่อรูปแบบการชักต่างกัน ขึน้ กับการ
ตีความรายงานรวมถึงการสังเกตอาการและอาการแสดง การทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบการแสดงเฉพาะของการชักทีพ่ บได้บ่อย
นัน้ ช่วยทาให้การจัดแบ่งกลุ่มมีความแม่นยามากขึน้ เช่นการมี behavioral arrest ตามมาด้วยตากระพริบ และผงกศีรษะเป็ นเวลา
5 วินาที จากนัน้ กลับเป็ นปกติ เข้าได้กบั ลักษณะของ typical absence seizure ถึงแม้วา่ แต่ละอาการสามารถเกิดขึน้ ในชักหลายๆ
รูปแบบ การเพิม่ เติมคาอธิบายจะช่วยสื่อสารลักษณะชักได้ชดั เจนขึน้ เช่น การเพิม่ “with laughing” ต่อจาก “focal impaired
awareness emotional seizure”
สามารถพบการเคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบทัง้ ใน focal และใน generalized-onset seizure แต่ไม่อาจสรุปได้วา่ ทัง้ หมด
มี pathophysiology เหมือนกัน focal tonic seizure อาจจะมีกลไกการเกิดโรคต่างจาก generalized onset และการชักแต่ละชนิด
มีการพยาการณ์โรค การตอบสนองการรักษา กลุ่มประชากร และความสัมพันธ์กบั epilepsy syndrome แตกต่างกัน ถึงแม้วา่ ถูก
จัดอยูใ่ นกลุ่ม focal เหมือนกัน สาหรับ focal activity ทีพ่ บใน focal impaired awareness seizure (หรือคือ การบิดระหว่างเกิด
complex partial seizure) อาจมีการแสดงแตกต่างอย่างสิน้ เชิงเมื่อเทียบกับ focal tonic seizure ใน Lennox-Gastaut syndrome
จึงควรเรียนรูก้ ารจัดกลุ่มรูปแบบชักชนิดใหม่ และ syndrome ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในอนาคตจะมีการจัดทา learning และ adoption curve ในกลุ่มชุมชนโรคลมชักทีใ่ ช้การแบ่งกลุ่มอาการชักฉบับปี 2017
นี้ เมื่อเวลาผ่านไป เสียงส่วนใหญ่จะบอกว่าชักในประเภทใดทีส่ ามารถนาเสนอกลุ่มอาการและอาการแสดงแตกต่างทีส่ าคัญได้ดี
ทีส่ ดุ จากประสบการณทีผ่ า่ นมาคาดว่าจะค่อยๆมีการนาการจัดกลุ่มฉบับปี 2017 ใช้แทนคาศัพท์หลากหลายก่อนหน้านี้ การนา
ฉบับปี 2017 ไปใช้งานจริงจะเกิดแรงผลักดันให้มกี ารปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้ เป้ าหมายของการจัดกลุ่มโดย ILAE ฉบับปี 2017 คือ
เพื่อให้การสื่อสารโดยแพทย์ ชุมชนทีไ่ ม่อยูใ่ นวงการแพทย์ และนักวิจยั นัน้ ง่ายขึน้ และยังคงมีการแบ่งกลุ่มแบบกว้างๆในอนาคต
ต่อไปอีกจนกระทั ่งมีความรูเ้ พียงพอทีจ่ ะจัดการแยกประเภทกลุ่มบนเหตุผลพืน้ ฐานของการชักในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันได้
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