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CLINICAL 
IMPORTANCE  OF 
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OSCILLATIONS  IN 
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อ.นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย

อ.นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บทนำ�

	 การวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง	 (electroencephalop-

gram;	EEG)	ทั้งในส่วนคลื่นไฟฟ้าสมองของพฤติกรรม

ปรกติ	 (electrical	biorhythms	of	 normal	behaviors)	

และผิดปรกตินั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่	 Hans	 Berger	 แพทย์

ประสาทวทิยาชาวเยอรมนัคดิคน้วธิกีารบนัทกึคลืน่ไฟฟา้

สมองในปี	1924	ซึ่งต่อมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในปี	19291	

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า	 80	 ปี	 การวิเคราะห์คลื่น

ไฟฟา้สมองทางคลนิกิตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั	(conven-

tional	EEG	analysis)	โดยเฉพาะการบนัทกึจากภายนอก

กะโหลกศีรษะ	 (scalp-EEG	 recording)	 ยังคงมุ่งเน้น

การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองที่ความถี่ตํ่า	 น้อยกว่า	 30	

เฮิร์ท	(Hz)	นั่นคือความถี่ในช่วงของเดลต้า	(delta)	เทต้า	

(theta)	อลัฟา	(alpha)	และ	เบตา้	(beta)	เปน็หลกั	ถงึแม้

จะมีรายงานรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองความถี่สูงจากการ

บนัทกึคลืน่ไฟฟา้บนผวิสมอง	(subdural	recording)	มา

เปน็ระยะเวลานาน	แตใ่นอดตียงัไมท่ราบถงึความสาํคญั

ทางคลนิกิทีแ่นช่ดัของคลืน่ไฟฟา้สมองความถีส่งูนี	้ตัง้แต่

มกีารรายงานการศกึษาคลืน่ไฟฟา้สมองความถีส่งู	(high	

frequency	oscillations;	HFO)	 ในสัตว์ทดลอง2-4	 และ

มนษุย์5	มากขึน้ในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมาทาํใหเ้รามคีวาม

เขา้ใจกลไกการเกดิ	HFO	มากขึน้	รวมถงึความสาํคญัทาง

คลินิก		โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําการวิเคราะห์	HFO	มา

ใช้ในการประเมินหาจุดกําเนิดชักที่แม่นยําขึ้น	 เพื่อหวัง

ผลให้อัตราการหายจากอาการชักหลังการผ่าตัดสูงขึ้น	

นอกจากนีใ้นสตัวท์ดลองยงัพบวา่การเกดิ	HFO	หลงัจาก

ภยนัตรายทีส่มอง	(epileptogenic	insult)	จะเพิม่โอกาส

ในการเกิดโรคลมชัก	 (spontaneous	 seizures)	 	 ตาม

มามากขึ้นเมื่อเทียบการที่ไม่พบ	HFO	ภายหลังจากได้

รับภยันตราย5	ซึ่งความรู้นี้ในอนาคตหากมีการศึกษาให้

มากขึ้น	 ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้	 HFO	 เป็นตัวที่บอก

ถึงโอกาสในการเป็นโรคลมชัก	 (biomarker	 for	epilep-

togenesis)	โดยอาจทาํนายไดว้า่ผูป้ว่ยรายใดจะมโีอกาส

เป็นโรคลมชักตามมาได้ภายหลังจากได้รับภยันตราย

ที่สมอง	 หรืออาจทํานายได้ว่าการที่ผู้ป่วยมีอาการชัก

ในช่วงแรกหลังได้รับภยันตรายที่สมองเป็นเพียง	 acute	
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symptomatic	 seizure	 ที่ไม่มีผลต่อการเกิดโรคลมชัก

ในระยะยาว	 ซึ่งการทํานายได้ว่าผู้ป่วยรายใดมีโอกาส

ที่จะเป็นโรคลมชักนี้จะนําไปสู่การเร่งการคิดค้นวิธีการ

รักษาเพื่อป้องกันการเกิดโรคลมชักซึ่งคาดว่าจะเป็นการ

เปลี่ยนเป้าหมายในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมาก	และ

น่าจะมีการลดลงของจํานวนผู้ป่วยโรคลมชักในอนาคต	

ปัจจุบันไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าช่วงความถี่สูงเท่าไรจึงจะ

ถือว่าผิดปรกติที่บ่งบอกถึง	 epileptogenicity	 เนื่องจาก	

HFO	 สามารถพบได้ในภาวะปรกติทั้งในสัตว์ทดลอง

และในมนุษย์ในสมองบริเวณต่างๆ	การวิเคราะห์	HFO	

ยังจํากัดอยู่ในศูนย์โรคลมชักบางแห่ง	 เนื่องจากวิธีการ

บันทึกและวิธีการวิเคราะห์	HFO	ยังไม่แพร่หลายรวมทั้ง

มีความยุ่งยากในการบันทึกและการวิเคราะห์การบันทึก

นั้นต้องใช้เครื่องบันทึกที่มี	 sampling	 rate	 อย่างน้อย	

1000	ถึง	2000	Hzและการวิเคราะห์	HFO	ที่บันทึกจาก	

scalp	recording	ตอ้งระมดัระวงัในการแยกจาก	muscle	

potentials	ทีศ่นูยค์วามเปน็เลศิทางการแพทยโ์รคลมชกั

ครบวงจร	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 เริ่มใช้การวิเคราะห์	

HFO	เพือ่ชว่ยในการประเมนิหาจดุกาํเนดิชกัในผูป้ว่ยทัง้

จากการบันทึก	scalp	และ		subdural	recording	ตั้งแต่

เดือน	มิถุนายน	2556	ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา

เก็บข้อมูลผลการวิเคราะห์ว่ามีความถูกต้องแม่นยําใน

การบอกจดุกาํเนดิชกัและการใช	้HFO	เพือ่บอกถงึบรเิวณ

ที่เป็นจุดกําเนิดชักเพื่อการผ่าตัดจะทําให้ผู้ป่วยหายจาก

อาการชักหลังผ่าตัดเพียงไร

High frequency oscillations (HFO) คือ
อะไร

	 โดยทั่วไป	 HFO	 หมายถึงคลื่นไฟฟ้าสมองที่มี

ลักษณะ	 sinusoidal	 waves	 ที่มีความถี่มากกว่าหรือ

เท่ากับ	 30	 Hz	 ขึ้นไป	 (ความถี่ในช่วงแกมมาขึ้นไป)	

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงที่แน่ชัดเกี่ยวกับ

ชว่งความถีข่องคลืน่ไฟฟา้สมองความถีส่งู	จากการศกึษา

ทัง้ในสตัวท์ดลองและในมนษุยพ์บวา่ชว่งความถีแ่กมมา	

(30-80	Hz)	 มักเป็นช่วงความถี่ที่พบได้ในภาวะปรกติ	

(normal/physiologic	conditions)	ปจัจบุนัชว่งความถีท่ี่

นักวิจัยให้ความสนใจและมีการศึกษาอย่างมากคือ	ช่วง

ความถี่	 “ripple	 (R)”	 ซึ่งมีช่วงความถี่	 80-250Hz	และ	

“fast	ripple	(FR)”	ทีม่ชีว่งความถี	่250-600	Hz	เนือ่งจาก

ความถีใ่นสองชว่งความถีน่ี	้(80-600	Hz)	สามารถพบได้

ในบริเวณสมองที่ผิดปรกติที่เป็นจุดกําเนิดอาการชัก

แยก normal/physiologic HFO และ  
pathological HFO (pHFO) ได้อย่�งไร 

	 ความถี่แกมมามักเกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ของ

สมอง	 (neurocognitive	 processes)	 ดังเช่นในสัตว์

ทดลองพบว่าความถี่	40	Hz	เกิดขึ้นที่	visual	cortex	ใน

ขณะที่มีการรับรู้ทางการมองเห็น	 (visual	 perception)6	

และในมนุษย์สามารถพบความถี่แกมมา	 (40-100	Hz)	

ที่สมองส่วนรับความรู้สึก	 (sensory	 cortex)	 ของสมอง

ทั้งสองข้าง7	 มีหลายการศึกษาที่พบว่าความถี่แกมมา

เกี่ยวข้องกับขบวนการ	 encoding	 ซึ่งเป็นขบวนการ

สําคัญของการจดจําสิ่งต่างๆ	เช่นการศึกษาของ	Tallon-

Baudry	และคณะ8	พบว่าความถี่	 20-80	Hz	 เพิ่มขึ้นที่

บริเวณ	occipitotemporal	และ	frontal	ในขณะที่ผู้ร่วม

การศึกษาทําการจดจําสิ่งกระตุ้นเช่นเดียวกันการศึกษา

ของ	Sederberg	และคณะ9	ที่พบความถี่	44-64	Hz	เพิ่ม

ขึ้นที่	hippocampus,	left	temporal	และ	frontal	cortex	

จากการบันทึกคลื่นไฟฟ้าที่ผิวสมอง	 ในขณะที่ผู้ร่วม

การศึกษาจดจํา	 (encoding)	คําต่างๆ	ดังนั้น	gamma-

band	synchronization	ที่พบในหลายบริเวณของสมอง

จึงเป็นขบวนการที่สําคัญต่อการทํางานของสมองโดย

ผ่านการทํางานร่วมกันของเซลล์สมอง	(entrainment	of	

neuronal	networks)	เพื่อการส่งผ่านข้อมูลที่สําคัญจาก

สมองบรเิวณหนึง่ไปอกีบรเิวณหนึง่	(transfer	of	relevant	

information)

	 ความถี่แกมมาที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ต่างๆ

ของสมองมกัพบในชว่งตืน่	(wakefulness)	อยา่งไรกต็าม

สามารถพบความถีแ่กมมาในขณะหลบัระยะ	slow	wave	

sleep	(SWS)	จงึถอืวา่	SWS	เปน็ชว่ง	“UP”	states	โดยที่

ในช่วง	 SWS	นี้จะมีการทํางานร่วมกัน	 (synchroniza-

tion)	 ของเซลล์สมองอย่างกว้างขวาง	ดังจะเห็นได้จาก
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เราสามารถพบคลื่นไฟฟ้าสมอง	large	amplitude	slow	

waves	 (cortical	 slow	oscillations)	 ในช่วง	 SWS10,11

Le	Van	Quyen	และคณะ10	ทาํการศกึษาความถีแ่กมมา

ในผู้ป่วยโรคลมชักที่ดื้อต่อยากันชักที่ได้รับการประเมิน

หาจุดกําเนิดชักด้วยการบันทึกคลื่นไฟฟ้าบนผิวสมอง	

โดยทาํการบนัทกึจากสมองหลายบรเิวณในขณะเดยีวกนั	

พบว่ามีการกระจายของความถี่แกมมาในสมองหลาย

บริเวณในเวลาเดียวกันในช่วง	 SWS	 โดยพบความถี่

แกมมาสองชนดิในสองชว่งความถีค่อื	low	gamma	(40-

80	Hz)	และ	high	gamma	(80-120	Hz)	ความถี่แกมมา

สองชนดินีน้า่จะมกีลไกการเกดิแตกตา่งกนั	ถงึแมม้กัเกดิ

ในสมองบรเิวณใกลเ้คยีงกนั	ซึง่ผลการศกึษานีต้รงกบัการ

ศึกษาในสัตว์ทดลอง

ภาพที่1:  รูป A และ B แสดงถึง HFO ที่ปรกติ ซึ่งพบได้ที่ CA1 ของ 
hippocampusในหนู (A) และพบได้ที่ barrel cortex ซึ่งเป็นสมองส่วนรับความ
รู้สึกของหนูที่เกิดขึ้นเมื่อทำาการกระตุ้นที่หนวด (whisker)ด้านตรงข้าม (B) ส่วน
รูป C-F แสดงให้เห็นถึง pHFO ที่บันทึกได้จาก limbic structures ทั้งในหนูและใน
มนษุย ์(ภาพนีน้ำามาจากหนงัสอื Jasper’s Basic Mechanisms of the Epilepsies, 
4thed (Contemporary Neurology Series 80)

ภาพที ่2:  รปู A แสดงใหเ้หน็ชว่งความถีแ่กมมา ripple และ fast ripple ซึง่ความถี่
แกมมามกัพบในภาวะปรกต ิโดยเฉพาะในขณะทีส่มองทำาหนา้ทีเ่กีย่วกบัการจดจำา 
รูป B แสดงให้เห็นว่า pHFO สามารถพบได้ในช่วงต้นของ ictal onset อาจพบ 
isolated HFO ในช่วง preictal และอาจพบร่วมกับ interictal spike (ภาพนี้นำามา
จาก Le Van Quyen M 2006)

	 หน้าที่ของความถี่แกมมาในช่วง	 SWS	นั้น	 จาก

ข้อมูลทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์พบว่า	 มีความ

สําคัญในขบวนการ	 consolidation	 ของการจดจํา	

(memory)	 ดังที่ทราบกันดีว่า	 cortical	 slow	 oscilla-

tions	ที่พบในช่วงการนอนหลับ	SWS	มีความสําคัญใน

ขบวนการ	consolidation	ขบวนการ	consolidation	เปน็

ขบวนการจัดเก็บข้อมูลความจําระยะสั้น	 (short-term	

memory)	ที่ได้รับมาในขณะตื่นให้เป็นความจําในระยะ

ยาว	(long-term	memory)	ซึ่งจะทําให้เราจดจําสิ่งต่างๆ

ไดช้ว่ง	SWS	ซึง่ถอืวา่เปน็	“UP”	states	นัน้	เปรยีบเสมอืน	

“microwake-like	 activity”10	 มีความสําคัญในขั้นตอน

การดงึขอ้มลู	(recall)	ทีถ่กูจดัเกบ็ไวใ้นสมองบรเิวณตา่งๆ

ในชว่งตืน่	เพือ่การจดัเกบ็ใหเ้ปน็ขอ้มลูความทรงจาํระยะ

ยาว	ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับ	(ช่วง	SWS)

และเนื่องจากมีการพบความถี่แกมมาได้บ่อยที่บริเวณ	

parahippocampus	จึงเชื่อว่า	parahippocampus	น่า

จะมีความสําคัญในการเป็นตัวกลางส่งผ่านข้อมูลความ

ทรงจําจาก	 hippocampus	 ไปยัง	 neocortex	 ในขณะ

หลับ	จากการศึกษาเดียวกันของ	Le	Van	Quyen	พบว่า

ความถี่แกมมาที่สมอง	(cortical	gamma	oscillations)	

มักพบตามหลัง	 hippocampal	 sharp	 wave-ripple	

complexes	ภายใน	100	milli	seconds10

	 ส่วนความถี่สูงกว่าแกมมาที่เรียกว่า	 “ripple”	ซึ่งมี

ช่วงความถี่ระหว่าง	80-200	Hz	ที่พบที่	hippocampus	
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ก็มีความสําคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการจดจําเช่น

เดียวกัน	 โดยพบว่า	 cortical	 slow	oscillations	 ในช่วง	

SWS	จะกระตุ้นให้เกิด	ripple	และ	sharp	wave	com-

plexes	 (sharp	wave-ripple	complexes)	ที่	 hippoc-

ampus	และเมื่อเกิด	 sharp	wave-ripple	 complexes	

จะทําให้เกิด	 re-activation	หรือ	 replay	ขึ้นที่	 hippoc-

ampus	ขบวนการ	re-activation	คือการดึงข้อมูลความ

ทรงจําในช่วงตื่น	จากนั้นทําให้เกิดขบวนการ	long-term	

potentiation	ที	่entorhinal	cortex	(parahippocampus)	

และจาก	entorhinal	cortex	นี้เองจะมีการส่งผ่านข้อมูล

ความทรงจําจาก	 hippocampus	 ไปที่สมองส่วนต่างๆ	

(neocortex)12,13	ในรปูแบบของความถีแ่กมมานัน่เอง	มกั

พบ	sharp	wave-ripple	complexes	รว่มกบั	slow	wave	

cortical	spindles	ที่สมองส่วนหน้า	(forebrain)ในภาวะ

ปรกติสามารถพบความถี่	 “ripple”	 ได้ที่	 limbic	 struc-

tures	ทัง้ในสตัวท์ดลองและในมนษุย์	โดยมกัปรากฏเปน็

ชว่งสัน้ๆ	(ten’s	to	hundreds	of	milliseconds)	สามารถ

พบ	ripple	ทีม่แีอมปลจิดูสงูสดุที	่pyramidal	cells	ในชัน้	

CA1,	CA3,	subiculum,	entorhinal	cortex	และ	amy-

gdala	 จากการทดลองในหนูไม่พบ	 ripple	ที่	 granule	

cells	ใน	dentate	gyrus

	 จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง	 ความถี่	 “ripple”	

สามารถพบได้ในภาวะปรกติที่	 neocortex	 เช่นเดียวกัน	

ส่วนความถี่ที่สูงกว่านี้ในช่วงความถี่ 	 200-600	 Hz	

สามารถพบไดท้ีส่มองรบัความรูส้กึ	(sensory	cortex)	ทัง้

ในหนูและในมนุษย์ในขณะที่ทําการกระตุ้นที่	thalamus	

และ	เสน้ประสาทรบัความรูส้กึสว่นปลาย	ตามลาํดบั	นัน่

คือจะพบ	HFO	ที่มีความถี่สูงนี้ได้ที่สมองส่วนรับความ

รู้สึกในลักษณะของ	 somatosensory-evoked	poten-

tials14,15	ความถี่สูง	200-600	Hz	ซึ่งพบในภาวะปรกตินี้

ไมม่รีายงานการพบที	่limbic	structures	(hippocampus	

และ	parahippocampus)

	 จากการศกึษาในสตัวท์ดลองโดยใช	้chronic	limbic	

epilepsy	model	พบว่า	ความถี่	“fast	ripple	(FR)”	ซึ่งมี

ช่วงความถี่	250-600	Hz	(ภาพที่	3)	มีความสัมพันธ์กับ

การกลบัเปน็ซํา้ของอาการชกั	(recurrent	spontaneous	

seizures)ในสัตว์ทดลองที่เคยได้รับภยันตรายที่สมอง	

(epileptogenic	 insult)16	และจากการศึกษาในมนุษย์ที่

พบว่า	 interictal	 fast	ripples	มักพบในบริเวณเดียวกับ

จุดกําเนิดชัก	 (seizure	 onset	 zone)	ดังนั้นจึงถือได้ว่า	

fast	ripple	น่าจะเป็น	HFO	ที่ผิดปรกติที่บ่งบอกถึง	epi-

leptogenicity	อยา่งไรกต็ามการใชเ้กณฑช์ว่งความถีม่า

ใช้แบ่ง	HFO	ที่ผิดปรกติจาก	HFO	ที่ปรกตินั้น	อาจใช้ไม่

ไดเ้สมอไป	ดงัเชน่	ความถี	่ripple	ถา้พบที	่granule	cells	

ใน	dentate	gyrus	จะถอืวา่ผดิปรกตแิละมคีวามสมัพนัธ์

กับ	epileptogenicity	เนื่องจากโดยปรกติในบริเวณนี้จะ

ไม่พบความถี่	ripple	ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

ภาพที่ 3: แสดงให้เห็น fast ripple ซึ่งเป็น pHFO ที่ limbic structures (ภาพนี้นำา
มาจาก Buzsaki and Chrobak 2005)

	 ขอ้แตกตา่งระหวา่ง	normal/physiologic	HFO	และ	

pHFO	นั้น	 จากการศึกษาในหนู	 ในส่วนของ	 hippoc-

ampus	พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน	จะพบ	normal	HFO	

อยู่เป็นบริเวณกว้างส่วน	 pHFO	 จะอยู่ในบริเวณเล็กๆ	

เป็นหย่อมๆ	ที่ไม่ต่อเนื่องกัน	โดยไม่จําเป็นที่เนื้อสมองที่

เป็น	epileptogenic	tissue	จะสามารถสร้าง	pHFO	ได้

ทั้งหมด	pHFO	อาจแทรกอยู่ในเนื้อสมองข้างเคียงที่เป็น	

epileptogenic	tissue	ที่ไม่สามารถสร้าง	pHFO	ได้	

กลไกก�รเกิด normal/physiologic HFO 
และ pHFO แตกต่�งกันอย่�งไร

	 จากการศกึษาในระดบัเซลลส์มอง	(single	neuron	

studies)	 พบว่า	 normal/physiologic	HFO	 เกิดจาก

ผลรวมของ	 inhibitory	 postsynaptic	 potentials	 จาก	
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inhibitory	 interneuron	 ซึ่งมีผลในการควบคุมทั้งกลุ่ม

ของ	principal	cells	และ	interneuron	ให้เกิดการ	firing	

อยา่งเปน็จงัหวะทีส่อดคลอ้งกนั	(synchronous	rhythmic	

firing)	โดยเชื่อว่าการกระตุ้นที่	hippocampal	interneu-

ron	 ในลักษณะเป็นครั้งๆ	 (phasic	 activation)	 ไม่ใช่

การกระตุ้นแบบสมํ่าเสมอ	 (tonic	 activation)	สามารถ

ทําให้	inhibitory	postsynaptic	potential	(IPSP)	ที่เป็น

จังหวะ	(rhythmic	IPSPs)	เกิดขึ้นที่	principal	cells	และ	

interneurons	ซึง่	rhythmic	IPSP	นีเ้องจะไปควบคมุการ	

firing	ของ	principal	cells	ในบริเวณกว้างให้สอดคล้อง

กันเกิดเป็น	normal/physiologic	HFO17

	 ส่วน	 pHFO	 เกิดจาก	 bursts	 ของ	 population	

spikes	ของกลุ่มของ	principal	cells	ที่	firing	อย่างผิด

ปรกติและสอดคล้องกัน	 (abnormally	 synchronized	

principal	cells)	ซึง่กลไกนีเ้ปน็กลไกทีส่าํคญัทีเ่กดิขึน้ใน	

epileptogenic	tissue17

pHFO มคีว�มสมัพนัธก์บัโรคลมชกัอย�่งไร
บ้�ง

	 มีการรายงาน	pHFO	ครั้งแรกเมื่อประมาณ	20	ปี

ที่ผ่านมาทั้งในหนูและในมนุษย์	 โดยพบว่า	 fast	 ripple	

(FR)	ทีม่ชีว่งความถี่	250-600	Hz	ทีพ่บรว่มกบั	interictal	

spikes	มคีวามสมัพนัธก์บับรเิวณของเนือ้สมองทีเ่ปน็จดุ

กาํเนดิอาการชกั	(seizure	onset	zone;	SOZ)	นอกจากนี	้

FR	ยังพบอย่างเป็นอิสระได้โดยไม่สัมพันธ์กับ	interictal	

spikes	 (isolated	HFO)	 และยังพบได้ในช่วงต้นของ

อาการชัก	 (ictal	 onset)	 อีกด้วย	 (ภาพที	่ 2B)	พบว่าจะ

ตรวจพบ	FR	 ในบ่อยที่สุดในช่วง	 SWS	ข้อมูลจากการ

ศกึษาของ	Jacob	และคณะ18	พบวา่	interictal	spikes	ที่

พบ	pHFO	รว่มดว้ย	และ	pHFO	ทีเ่กดิขึน้อยา่งเปน็อสิระ	

(isolated	pHFO)	นัน้มคีวามสมัพนัธต์อ่	epileptogenic-

ity	มากกว่า	interictal	spikes	ที่ไม่มี	pHFO	ร่วมด้วย	

	 พบว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของ	 pHFO	 ในช่วงหลาย

วินาที	 หรืออาจนานถึงหลายสิบนาทีก่อนอาการชัก	 ซึ่ง

การเพิม่ขึน้ของ	pHFO	กอ่นอาการชกันีบ้ง่ถงึ	bursts	ของ	

population	spikes	ทีเ่กดิจากการเพิม่ขึน้ของการทาํงาน

ที่สอดคล้องกันอย่างผิดปรกติของ	principal	cells	และ

ในทีส่ดุเมือ่ถงึระดบัทีท่าํใหช้กัได	้(seizure	threshold)	ก็

จะนําไปสู่การกระจายของชักและเกิดอาการชักตามมา	

ในทางตรงกันข้าม	HFO	ที่เพิ่มขึ้นก่อนอาการชักนี้อาจ

บ่งถึงการเพิ่มขึ้นของ	 IPSP	จากการทํางานเพิ่มขึ้นของ	

interneuron	network	 เพื่อที่จะพยายามหยุดอาการชัก	

ซึ่งในที่สุดไม่สามารถยับยั้งได้จึงเกิดการกระจายของชัก

และอาการชักในเวลาต่อมา

บทบ�ทท�งคลนิกิของ pHFO สำ�หรบัก�รใช้
บอกถึงจุดกำ�เนิดชักเป็นอย่�งไร

	 จากการศกึษาในมนษุยโ์ดยใชก้ารบนัทกึคลืน่ไฟฟา้

บนผิวสมอง	(subdural	recording)	ยังไม่ข้อสรุปแน่ชัด

วา่	เฉพาะ	FR	หรอืทัง้	ripple	และ	FR	มคีวามจาํเพาะกบั	

epileptogenic	tissue	ทัง้นีข้ึน้กบัขนาดของขัว้ไฟฟา้ทีใ่ช้

บันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง	โดยพบว่าการศึกษาที่ใช้	micro-

electrode	มักรายงานว่าเฉพาะ	FR	ส่วนการศึกษาที่ใช้	

macroelectrode	มักพบว่าทั้ง	FR	และ	ripple	ที่มีความ

จําเพาะกับ	epileptogenic	tissue19	อย่างไรก็ตามยังคง

ตอ้งการขอ้มลูการศกึษาทีม่ากกวา่นีใ้นการบอกใหแ้นช่ดั

ว่าความถี่ใดบ้างที่มีความจําเพาะกับ	 epileptogenic	

tissue	ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างของ	pHFO	คือ	มักพบ

ในบรเิวณเดมิถงึระยะเวลาผา่นไปเปน็ระยะเวลานาน	ซึง่

แตกต่างจาก	interictal	spike	ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

บริเวณที่พบเมื่อระยะเวลาผ่านไป

	 ดังที่กล่าวข้างต้นนั้นว่า	 ตําแหน่งของ	 interictal	

spikes	 ที่มี	 FR	 ร่วมด้วย	 เป็นบริเวณที่ตรงกับบริเวณ

ของเนื้อสมองที่เป็นจุดกําเนิดอาการชัก	(seizure	onset	

zone;	 SOZ)	 ในอนาคตถ้ามีข้อมูลเพียงพอเราอาจไม่มี

ความจาํเปน็ทีต่อ้งบนัทกึอาการชกัเพือ่การประเมนิหาจดุ

กาํเนดิชกั	อาจใชแ้คก่ารบนัทกึ	interictal	spike	ทีม่	ีHFO	

เพือ่บอกถงึ	SOZ	ซึง่จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งมากในการลด

ระยะเวลาในการประเมนิ	และจะชว่ยลดภาวะแทรกซอ้น

จากการบันทึกคลื่นไฟฟ้าบนผิวสมอง	 (invasive	moni-

toring	with	 subdural	 recording)	 ได้พบว่าบริเวณที่มี	

pHFO	มักเป็นบริเวณที่กระตุ้นให้เกิดอาการชักได้ง่าย

เมื่อทําการกระตุ้นผิวสมอง	(cortical	stimulation)	และ
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เป็นบริเวณที่มักเกิด	after	discharge	หลังการกระตุ้น

	 pHFO	ทีพ่บทีจ่ดุเริม่ตน้ของอาการชกั	(ictal	onset)	

มคีวามจาํเพาะกบั	SOZ	มากกวา่	interictal	HFO	อยา่งไร

ก็ตามจากหลายการศึกษา	พบว่าบริเวณที่พบ	interictal	

HFO	มกัเปน็บรเิวณเดยีวกบับรเิวณทีพ่บ	pHFO	ทีจ่ดุเริม่

ตน้ของอาการชกั	และการผา่ตดับรเิวณทีพ่บ	pHFO	ทีจ่ดุ

เริม่ตน้ของอาการชกันีม้รีายงานวา่จะชว่ยการผลการหาย

จากอาการชักหลังผ่าตัดดีขึ้น

	 การศกึษาในมนษุยพ์บวา่	pHFO	สามารถพบไดท้ัง้

ที	่mesial	temporal	structures	และ	extratemporal	และ

ไม่มีความจําเพาะกับชนิดของพยาธิสภาพที่เป็นสาเหตุ

ของโรคลมชัก20	สามารถพบ	pHFO	ในบริเวณที่เป็นจุด

กําเนิดชักที่ไม่มีพยาธิสภาพให้เห็นได้เช่นเดียวกันจึงถือ

ได้ว่า	pHFO	เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง	epileptogenicity	ของ

เซลล์สมองอย่างแท้จริงโดยไม่ขึ้นกับพยาธิสภาพ

	 Cochrane	review	ตีพิมพ์ในเดือนมกราคม	2014	

โดย	Gloss	และคณะ21	ได้ทําการรวบรวมการศึกษาที่ใช้	

HFO	 ในการตัดสินใจพิจารณาเลือกบริเวณผ่าตัด	พบ

ว่ามีเพียงสองการศึกษาของ	Ramachandran	Nair	 ใน

ปี	 200822	และ	Modur	 ในปี	 201123	 ที่ตรงตามเกณฑ์

การเลือกเข้าการสู่การวิเคราะห์	 คือต้องเป็นการศึกษา

ที่รายงานผลการผ่าตัดอย่างน้อย	6	 เดือนหลังผ่าตัดขึ้น

ไปและใช้	 HFO	 เป็นตัวพิจารณาหาจุดผ่าตัด	 เมื่อรวม

จํานวนผู้ป่วยของทั้งสองการศึกษาพบว่ามีเพียง	11	ราย	

และทั้งสองการศึกษาเป็น	 non-randomized	และไม่มี

กลุ่มควบคุม	 (control	 group)	 เพื่อการเปรียบเทียบ	ดัง

นั้นคณะผู้เขียนจึงสรุปว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐาน

ที่ชัดเจนในการใช้	HFO	เพื่อช่วยการพิจารณาการหาจุด

กําเนิดชักเพื่อการผ่าตัด

สรุป

	 เริ่มมีหลักฐานทั้งจากในสัตว์ทดลองและในมนุษย์

มากขึ้นว่า	pHFO	บ่งบอกถึง	epileptogenicity	อย่างไร

ก็ตามปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์ที่แน่ชัดในการแบ่ง	normal/

physiologic	 และ	 pHFO	 ออกจากกัน	 แต่มีข้อมูลที่

ค่อนข้างตรงกันว่าความถี่แกมมาเป็นความถี่ที่พบได้

ในภาวะปรกติที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ของสมอง	

(neurocognitive	 processes)	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ

ขบวนการ	consolidation	ของการจดจําสิ่งต่างๆ	ซึ่งเกิด

ขึ้นในช่วง	 SWS	 โดยการทํางานร่วมกันของ	 hippoc-

ampus,	 parahippocampus	และ	 neocortex	 จนถึง

ปัจจุบันจากข้อมูลที่ได้จากทั้งในสัตว์ทดลองและมนุษย์	

คลื่นไฟฟ้าสมองความถี่	 FR	 (250-600	Hz)	 ถือว่าเป็น	

pHFO	ยกเว้นในสมองส่วนรับความรู้สึกที่สามารถพบ

ความถีส่งู	200-600	Hz	ในลกัษณะของ	somatosensory	

evoked	potentials	 ได้	ส่วนความถี่	 ripple	อาจเป็นได้

ทั้ง	normal/physiologic	และ	pHFO	ได้	ขึ้นกับบริเวณ

ของสมองที่พบ	 เช่นถ้าพบ	 ripple	ที่	 granule	 cells	 ใน	

dentate	gyrus	จะถือว่าเป็น	pHFO	เนื่องจากโดยปรกติ

จะไม่พบ	ripple	ที่บริเวณนี้	เริ่มมีข้อมูลมากขึ้นในการใช้	

interictal	และ	ictal	onset	HFO	ในการหา	SOZ	เพือ่ชว่ย

ในการพิจารณาหาจุดกําเนิดชักเพื่อการผ่าตัด	ข้อมูลใน

สตัวท์ดลองพบวา่	pHFO	จะเกดิขึน้ในชว่ง	latent	period	

หลังจากได้รับภยันตรายที่สมอง	ก่อนที่จะพบว่าเป็นโรค

ลมชัก	ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า	 pHFO	 เป็น	biomarker	 ของ	

epileptogenesis	และในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะ

มีการคิดค้นวิธีป้องกันการเป็นโรคลมชักได้	 ซึ่งจะนําไป

สู่การเปลี่ยนรูปแบบของการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมาก

หลังได้รับภยันตรายที่สมอง	 เพื่อป้องกันการเป็นโรคลม

ชัก
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Abstract

	 Introduction:			In	contrast	to	multiple	sclerosis	

(MS),	neuromyelitis	optica	(NMO)	is	relatively	com-

mon	in	non-whites	population	such	as	west	Indians	

(27%),	 Japanese	 (20-30%),	 and	East	Asians,	 in-

cluding	Hong	Kong	Chinese	(36%),	Singaporeans	

(48%).	Moreover,	NMO	and	neuromyelitis	 optica	

spectrum	disorder	(NMOSD)	in	Asia	is	thought	to	

have	different	clinical	manifestations	and	disability	

from	those	in	the	western	countries.	

	 Objectives:				To	explore	clinical	manifestations	

and	disability	of	patients	with	NMO	and	NMOSD	at	

the	King	Chulalongkorn	Memorial	Hospital	(KCMH),	

Thailand.

	 Materials	and	Methods:		This	was	a	retrospec-

tive	review	of	the	patients	with	NMO	and	NMOSD	

who	 attended	 at	 the	Neurologic	 clinic,	 KCMH,	

Thailand	between	2009	and	2014.	The	patients	who	

had	positive	on	serum	anti-AQP4	antibodies	and	

were	diagnosed	by	the	criteria	of	Wingerchuk	et	al	

2006.	The	spectrum	disorders	of	NMO	were	clinical	

syndromes	that	were	categorized	by	the	spectrum	

disorders	of	Wingerchuk	et	al	2007.

	 Results:	Of	 the	 20	 patients	with	NMO	and	

NMOSD	according	to	the	criteria	were	female	with	

the	mean	age	at	onset	of	38	years.	Eighty-five	per-

cent	of	the	patients	were	NMO.	The	disease	dura-

tion	was	9.5	years	in	average	and	50%	of	them	were	

at	least	5	years.	Most	of	the	clinical	syndromes	were	

myelitis	(45%)	and	optic	neuritis	(30%).	CSF	find-

ings	were	abnormal	in	20%.	MRI	brain	lesions	were	

confined	around	periependymal	area	 in	35%	and	

MRI	spinal	cord	had	longitudinal	extensive	lesion	

in	70%.	Only	20%	and	40%	of	cases	had	severe	

visual	impairment	and	were	ambulatory	with	aids,	

respectively.	The	majority	of	successful	treatment	
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for	acute	relapse	and	relapse	prevention	were	pulse	

methylprednisolone	and	azathioprine,	respectively.	

Conclusion:	 The	 less	progression	of	 the	disease	

and	 the	CSF	abnormality	of	 the	majority	 of	NMO	

and	NMOSD	patients	at	the	KCMH	patients	should	

be	explored	to	identify	genetic	predisposition,	risk	

factors	and/or	etiology.

	 Keywords:	Devic’s	 disease,	Neuromyelitis	

Optica	(NMO),	Neuromyelitis	Optica	Spectrum	Dis-

order	(NMOSD),	Multiple	Sclerosis	(MS),	anti-AQP-4	

antibody

Background

	 Neuromyelitis	 Optica	 (NMO,	 Devic’s	 syn-

drome)	 is	 a	 clinical	 syndrome	described	as	 epi-

sodes	of	optic	neuritis	and	longitudinally	extensive	

myelitis,	associated	with	antibodies	to	aquaporin-4	

(AQP-4),	the	most	abundant	water	channel	in	the	

CNS.1	The	incidence	and	prevalence	of	NMO	has	

been	difficult	to	estimate	because	it	is	still	an	under-

recognized	illness	and	diagnostic	techniques	such	

as	spinal	MRI	and	availability	of	NMO-IgG	testing	

are	not	readily	available	in	all	geographic	regions.	

So,	 long	before,	Neuromyelitis	optica	 (NMO)	has	

been	 regarded	 as	 a	 form	 of	multiple	 sclerosis	

(MS).		Differentiation	between	these	two	diseases	is	

more	difficult	in	Asian	populations.	Patients	in	Asia,	

including	Thailand,	who	were	diagnosed	as	MS,	

usually	 had	optic	 neuritis	 and	myelitis,	 so-called	

“optico-spinal	multiple	sclerosis”	(OSMS).	In	2004	

Lennon	 et	 al.	 identified	NMO-IgG	 as	 a	 specific	

marker	autoantibody	of	neuromyelitis	optica2	and	

suggested	 that	Asian	OSMS	and	NMO	might	be	

the	same	entity3,4.	Considering	the	high	proportion	

of	NMO	to	MS	in	Asians	relative	to	that	in	Caucasian	

populations,	this	may	profoundly	contribute	to	the	

false	appearance	of	different	clinical	and	radiologi-

cal	features	in	Asian	populations.5-9

	 Moreover	 available	 effective	 treatment	 for	

multiple	sclerosis	appears	to	be	less	effective	for	

neuromyelitis	optica	and	also	very	expensive	(not	

included	 in	 30-Bath	 campaign).	 Therefore,	 we	

conduct	a	study	on	patients,	which	allow	us	to	de-

termine	whether	Thai	patients	can	be	differentiated	

into	 sub-categories	by	 the	presence	or	 absence	

of	NMO-IgG	in	sera.	Furthermore,	clinical	course,	

frequency	of	relapses,	disability	grade	and	types	

of	treatment	and	neuroimaging	in	these	patients	will	

be	correlated	with	NMO-IgG	data.	This	may	result	to	

setting	up	appropriate	clinical	criteria	to	diagnose	

NMO	and	MS	for	Thai	patients	and	should	allow	us	

to	choose	appropriate	treatment	for	our	patients.

	 We	hypothesize	that	NMO	is	an	autoimmune	

neurological	disorder	with	a	specific	target	to	au-

toantibody.	There	is	a	possibility	that	Thai	patients	

with	demyelinating	optic	neuritis	and	optic	neuritis	

that	were	previously	diagnosed	of	MS	may	actu-

ally	be	NMO.	Clinical	 features	and	neuroimaging	

data	may	not	be	enough	to	definite	diagnosis.	We	

conduct	 this	 study	 in	 order	 to	 estimate	 the	pro-

portion	of	NMO	 in	previously	diagnosed	MS	and	

propose	the	appropriate	diagnostic	criteria	for	Thai	

patient.	Analysis	of	 these	data	along	with	clinical	

progression,	treatment	received	and	disability	and	

neuroimaging	features	will	also	help	determining	or	

selecting	appropriate	treatment	for	NMO	and	mild	

(OSMS)	 and	 severe	 forms	of	MS	 in	 our	patients.	

Identification	of	a	mild	form	of	MS	is	also	extremely	

important	 to	 avoid	 using	 expensive	medications	

(such	 as,	 Interferon-beta),	which	may	 not	 be	 of	

much	benefit	in	this	subgroup.



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.30 • NO.2 • 201410

Material and Method

	 A	 retrospective	 review	 of	 the	 patients	with	

positive	anti-AQP4	antibody	at	the	Neuroimmunol-

ogy	laboratory	at	the	King	Chulalongkorn	Memorial	

Hospital,	and	were	followed	by	Wingerchuk	et	al.1	

(revised	diagnostic	 criteria).	NMO	diagnosis	who	

attended	at	 the	Neurologic	clinic,	KCMH,	Thailand	

between	2009	and	2014	in	and	at	least	2	consecu-

tive	years.	The	spectrum	disorders	of	NMO	(NMOSD)	

were	clinical	 syndromes	 that	were	categorized	by	

Wingerchuk	et	al.10

Target population

	 Thai	patients	with	positive	serum	anti-AQP4	Ab	

with	clinical	diagnosis	as	NMO	or	NMOSD.

Population sampled

	 Thai	 patients	with	positive	 serum	anti-AQP4	

Ab	with	clinical	diagnosis	as	NMO	or	NMOSD,	who	

attended	at	the	Neurologic	clinic,	KCMH,	Thailand	

between	 2009	 and	 2014.	 The	patients	who	 had	

positive	on	serum	anti-AQP4	antibodies	and	were	

followed	by	Wingerchuk	et	al	 (revised	diagnostic		

criteria).	 The	 spectrum	disorders	 of	 NMO	were	

clinical	 syndromes	 that	 were	 categorized	 by		

Wingerchuk	et	al.10

Sampling technic

	 Consecutive	cases	of	eligible	patients.

Sample size

	 �	 20	of	NMO

	 	 Calculation	by	using	the	formula	for	preva-

lence	study	

	 	 Sample	size	=	Z
a
2	PQ/D2			

	 	 P	comes	from	the	result	of	the	phase	1	study

	 	 Q	=	1	–	P

	 	 D	for	this	study	is	0.05
	 	 Z

a
	is	used	for	one	tail	test	=	1.64

Methods for collecting blood sample

	 The	patients	with	positive	serum	anti-AQP4	Ab,	

tested	 by	 the	Neuroimmunology	 laboratory	 at	 the	

KCMH.	The	anti-AQP4	Ab	analysis	in	all	samples	will	

be	carried	out	using	previously	described	technique.3	

Frequency	of	serum	anti-AQP4	Ab	among	this	group	

of	patients	will	be	calculated.	Analysis	of	clinical	fea-

tures,	CSF	findings	and	neuroimaging	will	be	reviewed	

blindly	 to	 anti-AQP4	Ab	 results.	Clinical	 criteria	 for	

diagnosis	of	NMO	and	NMOSD	will	be	validated.	

Data collection

	 Demographic	variables	including	age,	gender,	

address,	and	ethnic	are	collected	by	interview.

	 Socioeconomic	 variables	 including	marital	

status,	education,	occupation	and	income	are	col-

lected	by	interview.

	 Clinical	 features	 variables	 including	 age	 at	

first	 onset	 of	 demyelinating	 disease,	 number	 of	

attacks,	duration	of	disease,	interval	of	remission,	

system	involvement	(optic	nerve,	brain,	brainstem,	

cerebellum	and	spinal	cord)	at	each	attack,	MRI	

results,	VEP	result,	blood	and	CSF	oligoclonal	band,	

current	treatment	and	EDSS11	scores	are	collected	

by	extracting	from	records.

	 Outcome	variables	including	NMO-IgG,	DNA	

analysis,	 T	 cell	 receptor	polymorphism	and	data	

on	 T	 cell	 receptor	 degeneracy	 are	 collected	by	

prospective	report.	

	 The	definition	of	the	disability	is;	the	visual	field	

more	than	20/200	of	the	worse	side	and	bed	bound	

patient.
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Data analysis

	 Categorical	data	 is	summarized	by	percent-

age	and	continuous	data	by	mean	(SEM).	Data	is	

analyzed	by	descriptive	statistics.

Ethical consideration

	 This	study	follows	the	Helsinki	declaration	for	

protecting	 subjects.	All	 patients	who	are	 eligible	

for	this	descriptive	study	will	be	invited	to	partici-

pate.	Participants	to	the	study	need	to	give	written	

informed	 consent.	 All	 information	 of	 the	 partici-

pants	 either	 receiving	directly	 from	 them	or	 from	

the	records	will	be	kept	confidentially	and	will	be	

destroyed	after	study	completed.	

Result

	 The	twenty	patients	all	were	female	and	were	

classified	as	neuromyelitis	optica	(NMO)	of	85%	and	

neuromyelitis	optica	spectrum	disorders	(NMOSD)	

of	15%.	Most	of	the	NMOSD	(66.7%)	were	recur-

rent	optic	neuritis	but	33.3%	had	solitary	episode	

of	optic	neuritis	and	brain	stem	lesion.	All	patients	

were	age	between	18-67	years	old	with	the	mean	

age	of	47.4	years	old.	The	mean	age	at	the	onset	

of	the	disease	was	38	years	old	ranging	between	

16	and	65	years	old	(Table	1)	with	the	maximal	age	

range	of	20-29	years	old	(35%).	Most	of	them	had	

initial	symptoms	since	age	at	least	30	years	old.	The	

clinical	course	duration	was	2	to	35	years	with	the	

mean	of	9.5	years	and	50%	of	them	had	the	history	

of	NMO	or	NMOSD	of	at	least	5	years.	The	mean	

relapses	of	4	times	with	ranging	between	1	and	15	

times	and	the	most	relapses	of	2	 times	(25%)	as	

shown	in	Table	1.	

Table	1	 Shows	the	range,	mean,	SD	of	the	age,	

age	of	the	onset,	sex,	relapse,	duration	

of	the	clinical	course	of	twenty	NMO	and	

NMOSD	patients.

Factor Range Mean±SD Mode

Age	(yo) 18-67 47.4±14 40

Age	at	 the	 onset	

(yo)

16-65 38±15 25

Sex	M:F 0:20 - -

Relapse	(time) 1-15 4±3.5 2

Duration	 of	 the	

clinical	 course	

(year)

2-35 9.6±10.3 2

	 The	 initial	 symptoms	 of	 those	 NMO	 and	

NMOSD	patients	 are	 numbness,	which	was	 the	

most	 common	presentation	 in	 this	 study.	Other	

symptoms	were	the	following:	blurred	vision,	para-

paresis,	 intractable	hiccups,	 intractable	vomiting,	

urinary	 retention,	 dysphagia	 and	diplopia	 (Table	

2).	Moreover,	 the	most	 clinical	 syndrome	was	

myelitis	and	optic	neuritis	accounting	for	45%	and	

30%	respectively	(Table	3).	For	myelitis,	the	level	

of	spinal	cord	involvement	most	confined	within	the	

thoracic	level	(55.6%).	For	optic	neuritis,	50%	of	the	

patients	had	bilateral	optic	nerve	involvement.		The	

EDSS	score	at	the	initial	onset	during	the	first	attack	

is	 between	 0.5	 and	 5.5.	CSF	 finding	which	was	

available	was	the	following:	pleocytosis	was	found	

in	20%	of	cases,	polymorphonuclear	cells	 in	5%,	

high	protein	level	in	60%	and	positive	oligoclonal	

band	in	5%.		The	current	EDSS	score	was	ranging	

between	0	and	8	with	the	mean	of	4.0.	Most	of	them	

(60%)	had	EDSS	score	of	less	than	5.5.	If	current	

disability	was	categorized	by	the	severity	of	visual	

impairment	for	optic	neuritis	and	ambulatory	status	
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for	myelitis,	20%	of	the	patients	had	severe	visual	

impairment	that	was	defined	as	visual	acuity	of	the	

worse	eye	of	less	than	or	equal	to	20/200	and	40%	

were	ambulatory	with	aids.		There	was	one	patient	

(5%)	that	had	severe	visual	impairment	and	were	

ambulatory	with	aids.

Table	2		 Shows	 the	 initial	 symptoms	 of	 the	 20-

NMO	and	NMOSD	patients

Symptom Frequency Percent

Numbness 6 30
Blur	vision 6 30
Paraparesis 2 10
Intractable	hiccups 2 10
Intractable	vomiting 1 5
Dysphagia 1 5
Urinary	retention 1 5

Diplopia 1 5

Table	3	 Illustrates	 the	 clinical	 syndrome	of	 the	

twenty-NMO	and	NMOSD	patients

Clinical	syndrome Frequency Percent

Myelitis 9 45
	 Myelitis,	T-level 5 25
	 Myelitis,	C-level 3 15
	 Myelitis,	LS-level 1 5
Optic	neuritis 6 30
	 Optic	neuritis,	bilateral 3 15
	 Optic	neuritis,	left 2 10
	 Optic	neuritis,	right 1 5
Brain	stem	syndrome 5 25
	 Intractable	hiccup 2 10
	 Intractable	vomiting 1 5
	 INO 1 5
	 Dysphagia	 1 5

	 MRI	findings	were	revealed	that	35%	of	the	pa-

tients	confined	around	periependymal	area	on	MRI	

brain	and	70%	of	them	had	longitudinal	extensive	

spinal	cord	lesion.	

	 The	treatment	of	NMO	and	NMOSD	were	cat-

egorized	into	2	types	that	one	was	for	acute	relapse	

and	the	other	was	for	relapse	prevention.	The	treat-

ment	of	acute	relapse	in	this	series	was	successful	

to	 intravenous	pulse	methylprednisolone	 (IVMP)	

accounted	 for	 80%	and	only	 20%	of	 them	were	

necessary	 to	 further	 receiving	plasma	exchange	

due	to	refractory	to	IVMP.	Most	of	the	drugs	for	re-

lapse	prevention	were	azathioprine,	mycophenolate	

mofetil,	and	IVIg	accounted	for	85%,	10%	and	5%,	

respectively.

Discussion

	 This	study	revealed	all	of	them	were	female	that	

was	quite	different	from	other	studies	that	showed	

female:male	ratio	of	4:1.	This	difference	might	be	

due	to	the	small	sample	size	in	this	series.		The	age	

at	onset	in	this	series	was	late	thirty	that	was	com-

patible	with	other	studies.	The	disease	duration	in	

our	study	was	9.5	years	in	average	and	50%	of	them	

had	the	history	of	NMO	or	NMOSD	at	least	5	years.	

The	 disease	 severity	measured	 by	 EDSS	 score	

showed	 less	 disable	 and	more	 duration	 toward	

disability,	when	compared	with	Caucasian	patients.	

Although	one	of	our	patients	had	9	relapses,	she	still	

can	walk	with	support	and	the	duration	toward	walk-

ing	with	support	is	7	years.	This	may	involve	with	

genetic	differences	between	Thai	and	Caucasian.	

The	CSF	abnormality	in	this	series	was	found	in	only	

20%	of	cases	that	might	reflect	the	less	inflammatory	

response	and	less	neuronal	damage	compared	to	

the	Caucasian	patients	 and	 then	 less	 severity	 of	

disability	that	was	mentioned	above.	
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Conclusion

	 The	 less	 progression	 of	 the	 disease	 and	

the	CSF	abnormality	of	 the	majority	 of	NMO	and	

NMOSD	patients	at	the	KCMH	should	be	explored	

to	identify	genetic	predisposition,	risk	factors	and/

or	etiology.
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Abstract

	 Background	and	purpose	:	Dissections	of	cer-

vical	arteries	are	relatively	common	causes	of	TIA	

and	stroke,	particularly	in	young	patients.	The	aim	

of	the	study	is	to	determine	patient	characteristics,	

clinical	features,	treatment	and	clinical	outcome	in	

the	patients	with	cerebral	infarction	due	to	carotid	

and	vertebral	arterial	dissection.	

	 Methods	 :	 This	 study	 is	 a	 retrospective	 and	

descriptive	study.	The	medical	records	of	cervical	

arterial	dissection	patients	treated	in	PNI	form	Oc-

tober,	2010	to	September,	2011	were	reviewed.	The	

characteristics,	clinical	features,	medical	treatment	

and	clinical	outcome	were	analyzed.

	 Results	:	From	21	recruited	patients,	there	were	

12	patients	with	the	age	less	than	45	years	(57.1%).	

Nine	patients	(42.9%)	were	carotid	dissection	and	

twelve	patients	(57.1%)	were	vertebral	dissection.	

Vertigo,	Horner’s	 syndrome	and	dysarthria	were	

the	main	symptoms	in	vertebral	group.	There	were	

significant	improvement	in	all	clinical	outcome	es-

pecially	after	3	month	of	medical	treatment	in	both	

groups.(P	<	0.05).	None	of	patient	had	 recurrent	

stroke	and	death	within	3	months	follow-up.

	 Conclusion	:	Arterial	dissection	causing	stroke	

had	good	outcome	and	found	more	common	in	the	

young	onset	stroke	patients.

	 Keywords	:	Cervical	arterial	dissection,	Carotid	

artery,	Vertebral	artery

Introduction

	 Dissections	of	the	carotid	and	vertebral	arter-

ies	are	relatively	common	causes	of	TIA	and	stroke,	

particularly	in	young	patients1-3.	Arterial	dissections	

occurs	 as	 a	 result	 of	 significant	 head	 and	 neck	
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trauma,	 but	 about	 half	 occurs	 spontaneously	 or	

after	 a	 trivial	 injury1.	 Spontaneous	dissections	 of	

the	carotid	or	vertebral	artery	account	for	2	%	of	all	

ischemic	strokes,	but	they	are	accountable	for	10	to	

25	%	of	ischemic	stroke	in	young	and	middle-aged	

patients.2

	 The	extracranial	segments	of	the	carotid	and	

vertebral	arteries	are	potentially	undergo	dissection	

due	to	the	cervical	mobility	and	contact	injury	with	

nearby	bony	structures2.	Pathophysiology	of	 	ex-

tracranial	cerebral	arterial	dissections	is	tearing	of	

intima	wall	of	blood	vessel	allowing	blood	to	dissect	

in	the	wall	and	causing	arterial	occlusion	or	throwing	

emboli	 to	distal	 artery.	 Patients	with	 a	 spontane-

ous	 carotid	 and	 vertebral	 arterial	 dissection	 are	

highly	 suspected	 structural	 defect	 of	 the	 arterial	

wall	 or	 arteriopathy.	 The	 typical	 presentations	 of	

patient	with	carotid	artery	dissection	are	pain	on	

one	side	of	the	head,	face,	or	neck	accompanied	

by	 a	partial	Horner’s	 syndrome	and	 followed	by	

cerebral	 or	 retinal	 ischemia	 hours	 or	 days	 later.	

This	classic	triad	is	found	in	less	than	one	third	of	

patients,	but	the	presence	of	any	two	elements	of	

this	 triad	 should	 strongly	 suggest	 the	diagnosis.	

Cranial	nerve	involvement	can	be	detected	in	about	

12	%	of	patients	with	carotid-artery	dissections	with	

commonly	affected	hypoglossal	nerve.2

	 Typical	presentations	of	vertebral	artery	dis-

section	are	pain	 in	 the	back	of	neck	or	head	 fol-

lowed	by	posterior	circulation	ischemia	more	than	

90%2,4.	Ischemic	symptoms	of	vertebral	artery	dis-

section	usually	involve	brain	stem,	particularly	the	

lateral	medulla	(Wallenberg’s	syndrome),	as	well	as	

the	thalamus	and	the	cerebral	or	cerebellar	hemi-

spheres.	The	gold	standard	for	diagnosis	of	arterial	

dissection	 is	 conventional	 angiography2,	 since	 it	

can	show	the	pathognomonic	 features	of	dissec-

tion,	such	as	an	 intimal	flap	or	a	double	 lumen2,5.	

However,	this	study	may	be	limited	because	of	the	

invasive	procedure	and	 is	 not	 available	 in	 every	

centers.	 The	MRI/MRA	alone	becomes	popularly	

non-invasive	test	in	diagnosis	of	arterial	dissection	

with	high	sensitivity	and	specificity.2,3,6	Carotid	du-

plex	scanning	may	be	useful	in	diagnosing	an	artery	

dissection	and	had	overall	sensitivity	92%	7,8.	For	

treatment	of	arterial	dissection,	both	anticoagulant	

and	 antiplatelets	 are	 acceptable	 as	 the	drug	 of	

choice.	But	the	symptoms	of	arterial	dissection	are	

related	to	thrombosis	or	emboli,	so	anticoagulation	

is	the	mainly	acceptable	treatment.2		Patients	who	

were	documented	of	vertebral	or	carotid	artery	dis-

section	 should	be	given	 intravenous	heparin	 first	

and	 then	switched	 to	oral	warfarin	with	 INR	goal	

of	2-3.		However,	antiplates	therapy	may	be	used	

in	some	patients	with	poor	compliant	or	unable	to	

achieve	the	INR	goal.1,2	In	this	study,	we	studied	10	

year	experience	of	carotid	and	vertebral	dissection	

causing	cerebral	 infarction	 in	Prasat	neurological	

institute.

Material and Methods

	 Ischemic	 stroke	 patients	 with	 carotid	 and	

vertebral	dissection	who	admitted	in	Prasat	neuro-

logical	institute	(PNI)	between	October	1st,	2001	to	

September	30th,	2011	were	recruited	in	this	study.	

All	medical	 records	 and	 radiographic	 imagings	

such	as	MRI	and	contrasted	MRA,	carotid	duplex	

ultrasound	and	digital	subtraction	angiogram	were	

reviewed	with	inclusion	criteria	of	definite	pathog-

nomonic	signs	of	arterial	dissection.
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Inclusion criteria

	 1.	 Age	of	patient	must	be	above	18	years.							

	 2.	 All	patient	must	be	diagnose	to	be	ischemic	

stroke	with	 confirmed	 imaging	 (CT	brain	 or	MRI	

brain)

	 3.	 All	patient	can	be	communicate	(verbal	or	

physical).	

	 4.	 All	patient	can	be	identified	the	evidence	of	

carotid	or	vertebral	dissection	with	definite	pathog-

nomonic	sign	of	the	arterial	dissection	(double	lu-

men,	intimal	flaps)	from	one	of	following	potentially	

imaging	 (carotid	duplex	 ultrasound,	MR	 imaging	

and	 contrast-enhanced	MR	angiography,	 digital	

subtraction	angiography)

Exclusion criteria

	 1.	 Patient	with	the	age	below	18	years	old.						

	 2.	 Patient	 who	 cannot	 communicate	 or	 in	

vegetative	state.

	 3.	 Patient	who	not	diagnose	 to	be	 ischemic	

stroke.

	 From	October	1st,	2001	to	September	30th,2011,	

there	were	7,845	ischemic	stroke	patients	were	ad-

mitted	in	PNI	and	21	patients	were	met	the	inclu-

sion	criteria	of	arterial	dissections	of	vertebral	and	

carotid	dissections	(	0.26	%).	Demographic	data,	

clinical	features,	comorbid	conditions,	radiographic	

findings,	 treatment	 and	 functional	 and	disability	

outcome	at	presentation	and	in	the	time	of	following	

up	1	,	3	months	were	collected	and	analyzed	with	

SPSS	v16	for	window.	Statistical	analysis	was	evalu-

ated	by	nonparametric,	Chi-Square	Test,	Wilcoxon	

Signed	Ranks	Test,	 and	Mann-Whitney	 Test	with	

95%	confidence	interval.

Results

	 Baseline	characteristic	of	patients

	 Table	1,	twenty	one	cases	of	ischemic	stroke	

patients	 with	 cervical	 arterial	 dissection	 were	

included	 in	 this	 study	which	 66.7%	were	male.	

From	21	patients	data	were	divided	 in	2	groups,	

carotid	 dissection	 group	 (N	=	 9)	 and	 vertebral	

dissection	 group	 (N	 =	 12)	 without	 significantly	

differentiated	 in	 their	 all	 baseline	 characteristics	

(sex,	 age,	 education	 level	 and	occupation).	 The	

median	age	of	 carotid	 and	 vertebral	group	were	

41	and	46.5	years,	respectively.	We	found	a	half	of	

patient	in	both	groups	presented	without	preced-

ing	stroke	risk	factors	(such	as	diabetes	mellitus,	

hypertension,	dyslipidemia,	cigarette	smoking	and	

alcohol	consumption).	Previous	history	of	cervical	

manipulation	occurs	in	lower	number	compared	to	

spontaneous	dissection	(without	preceding	events)	

in	both	groups.	However,	about	the	latency	of	onset	

to	 first	 symptom,	 there	was	no	different	between	

both	carotid	and	vertebral	dissection	groups.

	 Clinical	presentation

	 In	carotid	dissection	group,	the	common	sign	

and	 symptom	 presentations	 were	 hemiparesis	

(88.9%)	and	cranial	nerve	palsy	(77.8%),but	no	sta-

tistically	significant	(P>0.05).	However,	in	vertebral	

dissection	group,	vertigo	(91.7%),	dysarthria	(75%)	

and	Horner’s	syndrome	(75%)	were	presented	sta-

tistically	significant	compared	to	carotid	dissection	

group	(P<0.05).	About	the	level	of	consciousness	

on	presentation,	none	of	patients	 in	 the	vertebral	

dissection	group	presented	with	impaired	level	of	

consciousness,	whereas	we	found	1	drowsy	patient	

due	to	large	cerebral	infarction	in	the	carotid	group.	

The	mean	of	time	from	onset	of	symptoms	to	admit	

in	carotid	and	vertebral	dissection	groups	were	5.9	
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days	and	11.2	days,	 respectively	with	no	statisti-

cally	significant	(P>0.05).	The	mean	clinical	score	

(NIHSS,	mRS,	 and	Barthel	 index)	 in	both	carotid	

and	vertebral	groups	were	not	significantly	differ-

ence	(P>0.05).	The	initial	treatment	of	carotid	group	

were	anticoagulant	 (66.7%),	 antiplatelet	 (22.2%),	

and	RTPA	 (11.1%),	whereas,	 the	 initial	 treatment	

of	vertebral	group	were	anticoagulant	(58.3%)	and	

antiplatelet	 (41.7%).	However,	 anticoagulant	was	

used	as	the	major	ongoing	treatment	in	both	groups.	

There	was	exceptional	in	1	patient	without	medica-

tion	 in	 ongoing	 treatment	 because	presentation	

of	 hemorrhagic	 transformation	 at	 brainstem	with	

impending	obstructive	hydrocephalus	needed	for	

imaging	following-up.	Mean	length	of	stay	in	both	

carotid	and	vertebral	dissection	groups	were	19.44	

days	and	10.83	days.

Table	1	 Baseline	characteristic	of	patients	

Baseline	characteristic
Carotid

(n	=	9)

Vertebral
P-value

(n	=	12)

Sex	(number,	%)
Male 4	(44.4) 10	(83.3) 0.159
Female 5	(55.6) 2	(16.7)

Age		(years;	median,	interquartiles	range) 41,	36-58 46.5,	33.8-56.0 0.748
<	45 66.7 50.0 0.660
45	or	higher 33.3 50.0

Educational	level		(%)		
Primary 33.3 41.7 0.733
Secondary 33.3 16.6
University 33.3 41.7

Occupation		(%)		
Worker 66.7 100.0 0.063
Non-worker 33.3 0.0

Stroke	risk	factors	(%)		
At	least	one	of	stroke	risk	factors 44.4 55.6 1.000
No	stroke	risk	factors 50 50

Associated	risk	factors	of	arterial	dissection		(%)	
No	predisposing	event	(spontaneous) 66.7 75.0 1.000
Cervical	manipulation 33.3 25.0
Head	and	neck	injury 0.0 0.0

Latency	of	onset	to	first	symptoms		(%)		
Spontaneous 77.8 91.7 0.553
After	events 22.2 8.3

*Fisher’s	Exact	Test,	compared	the	baseline	characteristic	between	carotid	and	vertebral	arterial	dissection	groups.
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	 For	the	initial	treatment,	only	1	patient	in	carotid	

dissection	group	presented	with	sudden	onset	of	Lt	

hemiparesis	and	left	hemianesthesia	within	3	hours	

after	onset	and	received	rTPA	as	an	initial	treatment.	

The	other	20	patients	received	the	different	man-

agement	(anticoagulant	and	antiplatelet)	However,	

no	statistically	difference	in	length	of	stay	in	both	

groups.

	 Outcome	

	 Table	2,	there	were	no	difference	in	the	clini-

cal	score	(NIHSS,	mRS	and	Barthel	index)	at	admit	

and	 length	of	stay	between	carotid	and	vertebral	

dissection	groups	(P>0.05).	From	21	participants,	

we	found	no	follow-up	data	of	3	patients	were	col-

lected	 at	 3	months	 follow-up	period	because	 of	

referral	 system.	 Thus,	 only	 18	patient	 data	were	

prompt	 to	 collect	 in	 3	months	 follow-up.	 For	 ac-

cessing	 the	 clinical	 outcome	after	 treatment,	we	

divided	all	21	patients	 in	to	2	groups	by	different	

initial	 treatment,	 9	patients	 in	 anticoagulant/rt-PA	

and	12	patients	in	antiplatelet	group.	We	found	no	

significant	difference	in	clinical	outcome	at	1	and	3	

months	 follow-up	between	both	groups	(P>0.05).	

None	of	our	patient	had	recurrent	stroke	and	death	

within	 3	months	 follow-up.	 There	were	 significant	

improvement	in	all	clinical	outcome	scale	between	

admit	and	3	months	follow-up	period	in	both	carotid	

and	vertebral	dissection	groups	(P<0.05).	

Table	2	 Clinical	presentation	and	outcome	of	treatment

Clinical	presentation Carotid
(n	=	9)

Vertebral
(n	=	12) P-value

NIHSS	at	admit	(mean,SD) 8.9,	5.2 5.0,	3.1 0.093
mRS	at	admit	(mean,SD) 2.8,	1.5 2.1,	1.2 0.291
Barthel	index	at	admit	(mean,SD) 58.9,	28.7 75.7,	15.9 0.114
Length	of	stay	(mean,SD) 19.4,	25.5 10.8,	3.7 0.642
Treatment	 Carotid Vertebral P-value
Initial	treatment	(%)

RTPA 11.1 0.0 0.489

Anticoagulant 66.7 58.3

Antiplatelet 22.2 41.7
Ongoing	treatment	(%)

Anticoagulant 66.7 41.7 0.519
Antiplatelet 33.3 50.0
Off	treatment 0.0 8.3

Outcome	scores Admit 3	months	follow-up P-value

NIHSS	(mean,	SD)
Carotid 8.9,	5.2 3.4,	4.1 0.010*
Vertebral 5.0,	3.1 0.9,	0.8 0.018*

mRS	(mean,	SD)
Carotid 2.8,	1.5 1.0,	1.2 0.010*
Vertebral 2.1,	1.2 0.5,	0.5 0.011*

Barthel	Index	(mean,	SD)
Carotid 58.9,	28.7 88.1,	16.9 0.012*
Vertebral 75.4,	15.9 100.0,	0.0 0.011*

*Wilcoxon	Signed	Ranks	Test,	compared	the	clinical	outcome	score	between	admit	and	3	months	follow-up.
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	 The	 clinical	 outcome	 scores	 (NIHSS,	mRS,	

Barthel	index)	from	admit	to	3	months	follow-up	of	

21	patients,	we	divided	NIHSS	score	to	3	ranges	

by	TOAST9	 	 to	be	mild	symptom	(0-6),	moderate	

symptom	(7-15)	and	severe	symptom	(16-42),	re-

spectively	according	to	clinical	presentation	.	Figure	

1A,	we	 found	 the	 numerous	 number	 of	 patients	

came	with	 higher	 in	NIHSS	 score	 on	 admission	

compared	with	 discharge	 or	 follow-up	 periods.	

Especially,	none	of	patient	in	follow-up	periods	(1	

and	 3	months)	 presented	with	 severe	 in	 clinical	

presentation.	Figure	1B,	the	mRS	from	admit	to	3	

months	 follow-up	were	 according	 to	NIHSS	with	

increasing	in	number	of	patient	with	favorable	out-

come	(mRS	0-3)	after	treatment,	especially,	MRS	in	

1	and	3	months	follow-up,	which	were	none	of	case	

presented	with	poor	outcome	(	mRS	4-5)	or	death.

	 Figure	1C,	the	Barthel	 index	from	admit	to	3	

months	 follow-up	were	 according	 to	NIHSS	and	

mRS	with	 increasing	 in	 number	 of	 patient	 with	

favorable	 outcome	 (>60	BI)	 after	 treatment.	 In	 3	

months	follow-up,	we	found	up	to	100%	of	cases	

(18	patients)	reached	the	favorable	outcome.	From	

Figure	2,	we	showed	the	mean	of	clinical	outcome	

scores	compared	between	admission	and	3	months	

follow-up,	which	 represented	 the	 improvement	 in	

both	carotid	and	vertebral	dissection	groups	with		

significantly	 improved	in	NIHSS	(Figure	2A),	mRS	

(Figure	2B),	and	Barthel	index	(Figure	2C)	after	3	

months	follow-up.	

Figure 1. The NIHSS, mRS, and Barthel index scores of total 21 patients compared between admission, discharge, 1 month and 3 months follow-up
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Figure 2. The Mean of NIHSS, mRS, and Barthel index scores of total 21 patients compared between admission and 3 months follow-up

	 Discussion	

	 We	have	summarized	data	 from	21	patients	

with	 carotid	 and	 vertebral	 artery	dissections	 ad-

mitted	 in	PNI	during	10	 year-period.	 The	patient	

characteristic	and	clinical	features	were	analyzed	

without	differentiation	between	both	groups,	aging	

and	 stroke	 risk	 factor	 seem	 to	be	no	associated	

with	arterial	dissection.	Most	of	patients	were	young	

adult	without	any	underlying	disease.	

	 The	cause	of	arterial	dissection	is	uncertain	in	

many	cases.	The	role	of	minor	trauma	is	unclear,	

Most	 of	 case	 presented	without	 any	 preceding	

events.	None	of	patient	in	our	study	had	underly-

ing	disease	of	arterial	wall	abnormality.	Only	¼	of	

cases	came	with	previous	history	of	cervical	ma-

nipulation	without	different	in	location.	In	the	other	

literatures3,4,8,10,	head	and	neck	pain	 ipsilateral	 to	

the	side	of	dissection	always	found	to	be	the	most	

symptoms	presentation	in	the	carotid	artery	dissec-

tion	group,	but	not	in	our	study,	which	hemiparesis	

and	cranial	nerve	palsy	were	seem	to	be	the	most	

presented	symptoms	in	carotid	dissection	group.							

	 From	clinical	sign	and	symptoms,	the	clinical	

specifically	 to	 vertebral	 arterial	 dissection	were	

Horner’s	 syndrome,	dysarthria	 and	vertigo	which	

may	represented	the	posterior	circulation	dissec-

tion,	 whereas	 no	 statically	 specific	 symptom	 to	

carotid	arterial	dissection.	

	 From	clinical	 score	 at	 presentation	 (NIHSS,	

mRS,	and	Barthel	 index),	1	patient	 in	carotid	dis-

section	group	in	candidate	for	rt-PA	presented	with	

severe	clinical	presentation	and	impaired	level	of	

consciousness	due	 to	 large	MCA	infarction,	after	

rt-PA	 treatment,	 that	patient	became	fully	of	con-

sciousness	with	minimally	weakness	and	numbness	

in	the	left	side	body.	
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	 The	mean	onset	 of	 symptoms	 to	 admit	 and	

treatment	in	carotid	dissection	groups	seem	to	be	

shorter	 than	 the	other	group	with	poor	 in	clinical	

outcome	after	treatment.

	 The	optimal	strategy	for	prevention	of	stroke	

in	patients	with	arterial	dissection	is	controversial.					

However,	 early	 anticoagulation	with	 heparin	 or	

LMWH	has	 long	been	 recommended	at	 the	 time	

of	diagnosis,	particularly	since	the	risk	of	stroke	is	

greatest	in	the	first	few	days	after	the	initial	vascu-

lar	 injury1.	 For	 the	clinical	 outcome	after	medical	

treatment	in	both	carotid	and	vertebral	dissection	

groups,	there	were	significantly	improved	after	treat-

ment.	Especially,	anticoagulant	seem	to	be	the	most	

acceptable	treatment	in	both	carotid	and	vertebral	

dissection	groups	without	significant	difference	in	

clinical	outcome	between	anticoagulant/rt-PA	and	

antiplatelet	 treatment	as	 in	 the	other	 literatures.1,2	

(P<0.05).	

	 Dissections	 usually	 heal	 over	 time,	 and	pa-

tients	are	commonly	maintained	on	antithrombotic	

therapy	for	at	least	3	to	6	months.	This	duration	of	

therapy	is	arbitrary,	and	some	authors	suggest	that	

imaging	studies	be	 repeated	 to	confirm	 recanali-

zation	of	the	dissected	vessel	before	a	change	in	

therapy1.	

	 In	our	study,	percentage	of	imaging	follow-up	

in	vertebral	dissection	groups	were	significantly	less	

in	number	than	in	carotid	dissection	group	which	

may	be	supported	the	significant	improve	outcome	

in	vertebral	dissection	group	from	Barthel	index	at	

3	months,	however,	because	of	deeply	located	in	

anatomical	structure	of	vertebral	artery,	 follow-up	

imaging	in	the	vertebral	dissection	groups	needed	

MRI	for	better	visualization.	Whereas	in	the	carotid	

group,	carotid	duplex	scan	was	the	most	accept-

able	tool	for	following	up,	which	is	easily	accessible	

and	acceptable	in	their	cost	effectiveness.	None	of	

patient	in	our	study	had	recurrent	stroke	and	death	

within	3	months	follow-up.

	 Conclusion	

	 Dissections	of	the	carotid	and	vertebral	arter-

ies	are	relatively	common	causes	of	TIA	and	stroke,	

particularly	 among	 young	 patients.	 Dissections	

may	occur	as	a	result	of	significant	head	and	neck	

trauma,	but	about	half	occur	spontaneously	or	after	

a	trivial	injury1.	From	our	study,	we	concluded	that	

the	early	diagnosis	 and	management	 are	 impor-

tant	 key	 to	 restore	 the	physical	heath	of	patients	

with	significant	in	improvement	in	clinical	outcome.	

Both	anticoagulant	and	antiplatelet	were	accepted	

to	be	the	drug	of	choice	in	both	initial	and	ongoing	

management	without	significantly	different	in	clinical	

outcomes	between	them.
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ภ�วะปวดเหตุพย�ธิ
สภ�พประส�ท

ศ.นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทร�กร

ศ.นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร

หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทนำ�

	

	 ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท	(neuropathic	

pain,	 NeP)	 เป็นอาการปวดที่เกิดจากการทํางานหรือ

การตอบสนองที่ผิดปกติของระบบประสาท	 โดยสาเหตุ

อาจเป็นได้ทั้งจากระบบประสาทส่วนกลาง	 และส่วน

ปลาย	แต่สาเหตุจากระบบประสาทส่วนปลายมักพบได้

บ่อยกว่าและตอบสนองต่อการรักษาดีกว่า	ภาวะนี้เป็น

สาเหตุสําคัญของกลุ่มอาการปวดเรื้อรัง	 ซึ่งส่งผลอย่าง

มากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย	และก่อให้เกิดความสูญ

เสียทางเศรษฐกิจและสังคม	การรักษามีหลายแนวทาง

ทัง้การใชย้าและไมใ่ชย้า	ในทีน่ีจ้ะกลา่วถงึการรกัษาดว้ย

ยาเป็นหลัก

นิย�ม

	 ใน	คศ.	1994	International	Association	for	the	

Study	of	Pain	(IASP)	ได้ให้คํานิยามว่า	เป็นอาการปวด

ที่เกิดจากรอยโรคหรือความผิดปกติในการทํางานของ

ระบบประสาท	 (pain	 initiated	 or	 caused	by	 a	 pri-

mary	lesion	or	dysfunction	of	the	nervous	system)	

แต่นิยามนี้กินความกว้างและไม่จําเพาะนัก	 จึงมีการ

ปรบัปรงุใหก้ระชบัขึน้ใน	คศ.	2008	โดยเนน้วา่	ความปวด

เปน็ผลโดยตรงจากโรคหรอืรอยโรคทีร่ะบบประสาท	โดย

รอยโรคหรือโรคดังกล่าวจะต้องมีผลต่อระบบประสาทที่

ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึกโดยตรง	 (pain	 aris-

ing	as	a	direct	consequence	of	a	lesion	or	disease	

affecting	 the	somatosensory	 system)1	นอกจากนั้น

ยังจําเป็นต้องมีเกณฑ์อื่นเสริมในการให้นํ้าหนักในการ

วินิจฉัยเป็น	definite,	probable	และ	possible	neuro-

pathic	pain	เช่น	อาการปวดที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตาม

ประสาทกายวิภาค	มีประวัติของโรคหรือรอยโรคชัดเจน

ในระบบดังกล่าว	 โดยมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อ

ยนืยนัโรคหรอืรอยโรคนัน้ๆ	จะเหน็ไดว้า่นยิามใหมม่คีวาม

รัดกุมขึ้น	

	 แพทย์จะต้องแยกสาเหตุอื่นของอาการปวด	 เช่น	

ปวดเหตุเนื้อเยื่อบาดเจ็บ	(nociceptive	pain)	ออก	และ
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แยกอาการปวดเหตุจากอวัยวะอื่นๆ	 ออกก่อนให้การ

วินิจฉัยที่จําเพาะนี้	 อย่างไรก็ตามอาจใช้แบบคัดกรอง

เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะนี้ซึ่งแบบคัดกรองแต่ละชนิดมี

วัตถุประสงค์ที่ต่างกัน	เช่น	Neuropathic	Pain	Scale	ใช้

ประเมนิชนดิตา่ง	ๆ 	ของความปวด	(qualities)	และอาจใช้

ร่วมกับ	MC	Gill	pain	Questionnaire	จะใช้เพื่อประเมิน

ความปวด	 ร่วมกับผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย	 ด้าน

แบบ	DN4	ใชเ้พือ่คดักรอง	NeP	แยกจาก	non-NeP	แลว้

ใช้	visual	analog	scale	หรือ	numerical	rating	scale	

เพื่อวัดความรุนแรงในแต่ละชนิดอาการปวด

	 อาการปวดจากระบบประสาททีผ่ดิปกตนิี้	อาจเปน็

ลกัษณะทางเวชกรรมทีส่าํคญัของโรคระบบประสาทหรอื

โรคทางกายอื่นได้	 ซึ่งบางโรคมีความรุนแรงสูง	 อาการ

ปวดในแต่ละโรคมักมีความหลากหลายและไม่จําเพาะ

ถึงสาเหตุ	 ตัวอย่างเช่น	ผู้ป่วยโรคเส้นประสาทเสื่อมเหตุ

เบาหวานรายหนึ่ง	 อาจมีอาการและอาการแสดงตลอด

จนความรนุแรงของอาการปวดตา่งจากผูป้ว่ยอกีรายโดย

สิ้นเชิงทั้ง	 ๆที่มีลักษณะพื้นฐานอื่น	 และเป็นเบาหวาน

มาระยะเวลาใกล้เคียงกัน	 ในผู้ป่วยแต่ละรายก็ยังมีการ

เปลี่ยนแปลงของอาการปวดทั้งชนิดและความรุนแรง	

เมื่อระยะเวลาผ่านไปเช่นกัน

ส�เหตุและวิทย�ก�รระบ�ด

	 สาเหตขุองภาวะปวดเหตพุยาธสิภาพประสาท		นัน้

ค่อนข้างหลากหลาย	และอาจแบ่งเป็นกลุ่มหลัก	ๆ	ตาม

สาเหตุและตําแหน่งพยาธิสภาพที่ผิดปกติ	 ได้แก่กลุ่ม	

พยาธสิภาพทีเ่สน้ประสาท	ไขสนัหลงั	และ	สมอง2	(ตาราง

ที่	1)	

ตารางที่	1		การแบ่งภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท	ตามสาเหตุและตําแหน่งของรอยโรค2

เส้นประสาท	 ไขสันหลัง สมอง

Neuropathies

Traumatic	nerve	injury

Plexus	avulsion

Amputation

Neuralgia

Compression

(e.g.	cancer)

HIV	infection

Polyradiculitis

Multiple	sclerosis

Spinal	injuries

Myelopathies

Ischemic	lesions

Syringomyelia

Chordotomy

Cancer	compression

Syringobulbia

Stroke

Multiple	sclerosis

Parkinson’s	disease

	 สาเหตทุีพ่บบอ่ยในเวชปฏบิตัมิกัจะพบภาวะนีร้ว่ม

กับโรคทางอายุรกรรมที่มีผลต่อระบบประสาททั้งส่วน

กลางและสว่นปลาย	เชน่	โรคหลอดเลอืดสมอง	เบาหวาน	

อาจพบหลงัการเกดิโรคทีร่อยโรคหายแลว้	เชน่	ปวดตาม

หลังงูสวัด	(post	herpetic	neuralgia	,	PHN)		อุบัติเหตุ	

เช่น	 ไขสันหลังบาดเจ็บ	ปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัด	 เช่น	

กลุ่มอาการหลังผ่าตัดเต้านม	 (post	mastectomy	syn-

drome)	ปวดหลอนในแขนขาที่ถูกตัดออก	 (phantom	

limb	pain)	นอกจากนีอ้าจพบรว่มกบัโรคเรือ้รงัทีม่ผีลตอ่

ระบบประสาท	 เช่น	ปวดหลังส่วนล่างที่มีการกดทับของ

รากประสาท	(sciatica	or	radiculopathy)	หรือ	มะเร็ง	

	 ความชกุของภาวะนีม้รีายงานแตกตา่งกนัไปตามวธิี

การและสถานที่ที่ทําการศึกษา	โรคที่พบร่วม	ระยะเวลา

ที่เกิดอาการ	ตลอดจนอายุของผู้ป่วยที่ทําการศึกษา	มี

การประมาณความชุกของอาการปวดเรื้อรังที่มีลักษณะ

ของ	NeP	ร่วมด้วยในประชากรทั่วไปถึงร้อยละ	6.9-103	

และพบมากในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คลินิกระงับ

ปวด	ข้อมูลจากคลินิกระงับปวด	โรงพยาบาลศิริราช	พบ

ถึงร้อยละ	 37.84	ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดมักเป็นจาก

โรคระบบประสาทส่วนปลาย	 โดยเฉพาะการกดทับของ

เส้นประสาท	และโรคที่พบร่วมมากที่สุด	คือ	มะเร็ง		
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กลวิธ�น

	 ในภาวะปรกติ	 ในเส้นประสาทขนาดใหญ่แต่ละ

เส้น	 จะประกอบด้วยใยประสาทขนาดและชนิดต่างๆ	

รวมกนั	แตล่ะชนดิจะมหีนา้ทีต่า่งกนัทาํใหเ้กดิความรูส้กึ

สัมผัสที่จําเพาะ	 (ตารางที่	 2)	 เมื่อมีการกระตุ้นที่ทําให้

ปวด	 (painful	 stimulus)	จากตัวรับที่ผิวหนัง	ก็จะมีการ

ส่งกระแสประสาทไปตาม	 somatosensory	 pathway	

จากเสน้ประสาท	ขา่ยประสาท	ปมประสาท	รากประสาท	

ไขสนัหลงั	กา้นสมอง	ธาลามสั	จนถงึสมองในสว่น	soma-

tosensory	cortex		ตามลาํดบั	เพือ่รบัรูอ้าการปวด	แตใ่น

ขณะเดยีวกนัจะมกีารสง่กระแสประสาทไปทีส่มองสว่นที่

ควบคมุอารมณ	์	เกดิเปน็การตอบสนองทางพฤตกิรรมขึน้				

เมื่อเกิดภยันตรายต่อเส้นประสาท	 เส้นประสาทนั้นจะ

สูญเสียการทํางานไประยะหนึ่ง	 ต่อมาอาจเกิดการปรับ

ตัวที่ผิดปกติ	ทั้งในด้านกายวิภาค	เช่น	เกิดการเสื่อมของ

แกนประสาท	แล้วการงอกใหม่ที่ผิดปกติเป็น	neuroma	

และดา้นการทาํงาน	เชน่	ชนดิชอ่งโซเดยีมและแคลเซยีม

เปลี่ยนแปลงไป	 เกิดการลัดวงจรของเส้นประสาท	 (ep-

haptic	 transmission)	 ทําให้เกิดสัญญาณประสาทที่

ก่อให้เกิดความรู้สึกปวดทั้งที่ไม่มีสิ่งกระตุ้น	 (sponta-

neous	 pain)	 บางครั้งการปวดเรื้อรังจะก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระบบการแปลสัญญาณ	ภายใน	dorsal	

horn	 ของไขสันหลังและตัวไขสันหลังเองหรือสมอง	 ที่

เรียกว่า	central	sensitization	

ตารางที่	2	สรุปข้อมูลของยากลุ่มต่างๆ	ที่ใช้ในการรักษา	neuropathic	pain	และนํ้าหนักคําแนะนํา20

ยา กลไก

การออกฤทธิ์

ขนาดยา อาการข้างเคียง

ที่สำาคัญ

ข้อควรระวัง นำ้าหนักคำาแนะนำา	

1.	First-line	medications ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยมีโรคร่วม

1.1		Tricyclic	antidepressants		

Amitriptyline Enhance	descend-

ing	 inhibitory	 pain	

pathway

10-75	 มก./

วัน

ง่วงนอน,	หัวใจเต้น

เร็ว,	 anticholiner-

gic	side	effect		

นํ้าหนักตัวเพิ่ม

ระวังการใช้ในผู้สูงอายุ	

ผูป้ว่ยสมองเสือ่ม	ผูป้ว่ย

โรคหัวใจ	 และผู้ป่วย

ที่ต้องระวังอาการข้าง

เคียง	anticholinergic

+	+ -	-

ในผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วย

สมองเสื่อม	 ผู้ป่วย

โรคหัวใจ	 โรคต่อม

ลูกหมากโต	 ต้อหิน

มุมปิด	โรคลมชัก

Nortriptyline +

(ขนาดยาไม่

เกิน	 75	 มก./

วัน)

-

Imipramine - -	-

1.3		Calcium	channel	a
2
d
1
	ligands	

Gabapentin Block	a
2
d
1
	subunit	

of	calcium	channel	

300 -2400	

มก./วัน

ง่วงนอน,	 วิงเวียน,	

peripheral	edema

ต้องลดขนาดยาในผู้

ป่วยที่มีการทํางานของ

ไตบกพร่อง	 เพราะยา

ขบัออกทางไตในรปูเดมิ

+ +	+

ในผู้สู งอายุ 	 ผู้ป่วย

สมองเสื่อม	 ผู้ป่วย

โรคหัวใจ	 โรคต่อมลูก

หมากโต	ตอ้หนิมมุปดิ

1.4	Sodium	channel	blockers

Carbamazepine Block	sodium	chan-

nel

200 -1200	

มก./วัน

คลื่นไส้

อาเจียน	เวียนศีรษะ	

เห็นภาพซ้อน

ทําให้โซเดียมในเลือด

ตํ่า	 โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับ

ยาขับปัสสาวะ

+ -

ในผูป้ว่ยโรคตบั	โรค

ไขกระดูก

Oxcarbazepine 300 -1800	

มก./วัน

+ -

ในผูป้ว่ยโรคตบั	โรค

ไขกระดูก
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ตารางที่	2	สรุปข้อมูลของยากลุ่มต่างๆที่ใช้ในการรักษา	neuropathic	pain	และนํ้าหนักคําแนะนํา20	(ต่อ)
2.	Second	line	medications

2.1	Opioids

Tramadol		 -Weak	m	agonist	
-Enhance	descend-

ing	 inhibitory	 pain	

pathway

50-400	มก./

วัน

คลื่นไส้ 	 อาเจียน	

ท้องผูก 	 วิ ง เวียน	

ง่วงซึม	 ทําให้ชักได้

ง่ายขึ้น	

-	 ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ในผู้ป่วยลมชักและการ

ใช้ร่วมกับ	 SSRIs	และ	

SNRIs

-	 ควรลดขนาดยาใน

ผู้ ป่ ว ย ที่ ไ ต ทํ า ง า น

บกพร่อง

+ +/-

ในผู้ป่วยโรคลมชัก	

ผู้ป่วยที่ใช้ยา	 SS-

RIs	 และ	 SNRIs	

และ	TCAs

	Oral	morphine m	agonist ป รั บ ข น า ด

ตามการตอบ

สนองของผู้

ป่วย

คลื่นไส้ 	 อาเจียน	

ท้องผูก 	 วิ ง เวียน	

ง่วงซึม

-	 ควรระวังการใช้ในผู้

ป่วยที่ติดยา

-	 ควรลดขนาดยาใน

ผู้ ป่ ว ย ที่ ไ ต ทํ า ง า น

บกพร่อง

+

กรณีที่ไม่ตอบ

สนองดีต่อ	tra-

madol

+/-

ในผู้ป่วยติด

สารเสพติด	

แอลกอฮอล์

Pethidine m	agonist ไม่ควรใช้รักษา	neuropathic	pain	เนื่องจากมีผลข้างเคียงมาก

และเกิดการติดยาได้ง่าย

-	-

2.2	Selective	serotonin	and	norepinephrine	reuptake	inhibitors	(SNRIs)	

Venlafaxine	 Enhance	descend-

ing	 Inhibitory	 pain	

pathway

75-150		มก./

วัน

คลืน่ไส	้ใจสัน่	ความ

ดันโลหิตเพิ่ม	 ท้อง

ผูก

ระวงัการใชใ้นผูป้ว่ยโรค

หัวใจ

ไม่ควรใช้ร่วมกับ	 tra-

madol	เพราะเพิม่ความ

เสี่ยงต่อการเกิด	 serot-

onin	syndrome

+ +/-

ในผู้ป่วยที่มีความ

ดัน โลหิ ตสู งและ

ควบคุมไม่ได้	

Duloxetine* 30-60	 มก./

วัน

+ +/-

ในผู้ป่วยที่มีความ

ดัน โลหิ ตสู งและ

ควบคุมไม่ได้	

2.3		Calcium	channel	a
2
d
1
	ligands	

Pregabalin* Block	a
2
d
1
	subunit	

of	calcium	channel

75-600	มก./

วัน

ง่วงนอน,	 วิงเวียน,	

peripheral	edema

ต้องลดขนาดยาในผู้

ป่วยที่มีการทํางานของ

ไตบกพร่องเพราะยา

ขบัออกทางไตในรปูเดมิ

+ ++

ในผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วย

สมองเสื่อม	 ผู้ป่วย

โรคหัวใจ	 โรคต่อม

ลูกหมากโต	ต้อหิน

มุมปิด

2.4	 	 Paracetamol,	

NSAIDs,	 COX-2	 in-

hibitors

ไม่ควรใช้ในการรักษา	 neuropathic	 pain	 เพราะไม่มี

ประสิทธิภาพและอาจมีผลข้างเคียง

-	-

นํ้าหนักคําแนะนํา:	++,	ควรทํา;	+	น่าทํา;	+/-,	ทําหรือไม่ก็ได้;	-,	ไม่น่าทํา’,	--,	ไม่ควรทํา

	 Central	 sensitization	 เป็นการปรับตัวของระบบ

ประสาทส่วนกลางที่ทําให้เซลล์ประสาทไวต่อการกระ

ตุ้นมากกว่าปกติ	 มีการขยายบริเวณรับความรู้สึก	 (re-

ceptive	 field)	 และเกิดการกระตุ้นเป็นกระแสประสาท

ขึ้นได้เอง	 (spontaneous	 activity)	 ซึ่งทําให้เกิดเป็น

ปรากฏการณ์ของอาการปวดชนิดต่าง	 ๆ	 เมื่อเกิดความ

ผิดปกติของเส้นประสาทขึ้นจะเหนี่ยวนําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของเซลล์	 ในส่วนของ	dorsal	 horn	 	 ของ

ไขสนัหลงั	โดยเฉพาะ		calcium	channel	และ	N-methyl-

D-	 aspartate	 (NMDA)	 receptor	 หากอาการปวดต่อ

เนือ่งจะเกดิการเหนีย่วนาํใหเ้ซลล	์microglia	และ	astro-

cyte	ทาํงานเพิม่ขึน้	คลา้ยกบัปฏกิริยิาอกัเสบทาํใหข้ยาย
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สญัญาณความปวดทีเ่ขา้มาสูบ่รเิวณนัน้	ทาํใหเ้กดิอาการ

ปวดทีม่ากกวา่ปกต	ิและปรากฏการณข์อง	hyperalgesia	

และ	allodynia5		ในเชงิของกลวธิานการยบัยัง้ความปวด

โดยสมองนัน้	มกีารเปลีย่นแปลงของสารสือ่ประสาทโดย

เฉพาะ	serotonin	norepinephrine	และ	dopamine	รว่ม

กับ	opioid	เพื่อยับยั้งอาการปวดที่มากเกินไป	

	 ในปัจจุบัน	 จึงมีความนิยมที่จะรักษาอาการปวด

นี้ตามกลวิธานของการปวด	และชนิดของการปวด	 โดย

เลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยตามอาการและ

อาการแสดงในแต่ละระยะ	อย่างไรก็ตามการตรวจเพิ่ม

เตมิเพือ่หาสาเหตแุละใหก้ารรกัษาทีจ่าํเพาะยงัคงมคีวาม

สาํคญัอยู	่เพราะจะชว่ยเปลีย่นการดาํเนนิโรคได	้ถงึแมว้า่

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้นมีความก้าวหน้าด้านความ

รู้และความเข้าใจถึงกลไกต่าง	 ๆ	 ของอาการดังกล่าวดี

ขึ้นมาก	 แต่แพทย์ก็ยังไม่สามารถให้การรักษาที่ได้ผล

ดีกับผู้ป่วยทุกรายได้	 ความรู้พื้นฐานเหล่านี้จึงมีความ

สําคัญมากขึ้นในอนาคตเพื่อพัฒนาการรักษาที่ดีขึ้นต่อ

ไป	อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจของกลไกสมองต่อ

อาการปวดนั้นยังไม่มากนัก	 เมื่อเทียบกับกลวิธานใน

ระดับไขสันหลัง	ในอนาคตจึงน่าจะมีการพัฒนาของการ

รักษาที่ดีขึ้นตามความรู้ดังกล่าว

ลักษณะเวชกรรม

	 ลักษณะเวชกรรมที่สําคัญที่จะช่วยแพทย์ในการ

วินิจฉัย	อาการปวดประสาท	NeP	และแยกจากอาการ

ปวดเหตุเนื้อเยื่อบาดเจ็บได้	คือ	เกิดอาการปวดโดยไม่มี

การทําลายของเนื้อเยื่อในขณะนั้น		มีการปวดในบริเวณ

ที่มีการเสียความรู้สึก	 มีอาการไวต่อการกระตุ้นที่ปกติ

ไม่ทําให้ปวด	 (allodynia)	 ไวต่อการกระตุ้นที่ทําให้ปวด

มากกว่าปกติ	 (hyperalgesia)	 หรือ	 รู้สึกผิดเพี้ยนไป	

(dysesthesia)	ตรวจพบ		Tinel’s		sign	และอาการปวด

ไม่ตอบสนองดีนักต่อยากลุ่ม	opioid

	 อาการปวดชนิดนี้สามารถแบ่งได้เป็น	2	กลุ่มใหญ่

คือ

	 1.	 อาการปวดที่เกิดขึ้นเอง	 โดยปราศจากการกระ

ตุ้น	(stimulus	independent	or	spontaneous	pain)	ซึ่ง

เป็นได้หลายรูปแบบ	เช่น	ปวดแสบร้อน	(burning)	ปวด

แทงหรือเหมือนไฟช้อตเป็นครั้ง	 ๆ	หรือ	 เป็นชุด	 (sharp	

shooting	pain,	lancinating	pain,	electrical	sensation)	

รู้สึกผิวหนังหนา	ๆ	ยุบยิบ	 (paresthesia)	หากเป็นมาก

หรือรู้สึกสัมผัสผิดเพี้ยนไปจะเรียกว่า	dysesthesia	

	 2.		อาการปวดจากการกระตุน้	(stimulus-depend-

ent	pain)	ผูป้ว่ยอาจมอีาการปวดกบัอาการขา้งตน้ได	้แต่

เกิดตามหลังการกระตุ้นเท่านั้น	ที่เป็นได้ทั้งการการกระ

ตุ้นที่ปกติจะรู้สึกปวดอยู่แล้ว	 เช่น	 ใช้ไม้จิ้มฟันหรือวัตถุ

ปลายแหลมตําแล้วปวดมากกว่าปกติ	 (hyperalgesia)	

หรืออาจเกิดจากการกระตุ้นที่ปกติจะไม่รู้สึกปวด	 เช่น	

สัมผัสเบาๆ	แล้วเกิดอาการปวด	(allodynia)

ขั้นตอนในก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วย

	 1.	 ให้การวินิจฉัยภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพ

ประสาท		

	 การซักประวัตินั้นจะช่วยแพทย์ได้มากในการระบุ

สาเหตุและชนิดของอาการปวดในเวชปฏิบัติทั่วไป	อาจ

ใชแ้บบคดักรอง	DN4	ทีไ่ดร้บัการแปลเปน็ภาษาไทยและ

ทดสอบแล้วเพื่อแยก	NeP	ออกจากอาการปวดเหตุอื่น6	

แลว้แบง่สาเหต	ุเปน็ประเภททีเ่กดิจากความผดิปกตขิอง

ระบบประสาทสว่นกลาง	และ/หรอืสว่นปลาย	แพทยค์วร

พจิารณาใชเ้กณฑม์าตรฐานในการชว่ยประเมนิการปวด

ทั้งในด้านชนิด	ลักษณะ	ความรุนแรง	ตําแหน่ง	รูปแบบ	

การกระจายของอาการ	ฯลฯ		ในการวัดความรุนแรงของ

อาการปวดแตล่ะแบบควรใชม้าตรฐานชนดิเดยีวกนั	และ

บันทึกแยกไว้ในแต่ละแบบ	หากมีอาการปวดในหลาย

ตําแหน่ง	 อาจใช้แผนภาพร่างกายร่วมด้วย	ข้อมูลของผู้

ป่วยเกี่ยวกับความสัมผัสระหว่างอาการปวดกับโรคเดิม	

อุบัติเหตุ	ปัจจัยเสี่ยง	ยาเดิมที่ใช้ก็มีความสําคัญในการ

เลือกวิธีรักษาเช่นกัน

	 การตรวจร่างกายทั่วไปและระบบประสาทนั้น

จาํเปน็ในการประเมนิผูป้ว่ยเพือ่ใหไ้ดก้ารวนิจิฉยัทีเ่ปน็ไป

ได้มากที่สุด	โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบการเคลื่อนไหว	ระบบ

ประสาทสมัผสั	และระบบประสาทเสรี	ถา้ผูป้ว่ยมอีาการ

อ่อนแรงแสดงว่ามีการดําเนินโรคที่รุนแรง	อาจส่งผลถึง

การเคลื่อนไหวและการดําเนินชีวิตประจําวันได้	 	 การ

ตรวจระบบประสาทสัมผัสนั้น	 ควรตรวจการรับรู้ความ
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รู้สึกหลายชนิด	เช่น	การสั่น	การสัมผัส	แรงดัน	การรับรู้

ตําแหน่งของข้อ	และ	อุณหภูมิ	 โดยใช้อุปกรณ์	 เช่น	 ไม้

จิ้มฟัน	สําลี	แปรงขนอ่อน	ส้อมเสียง	หรือ	หลอดแก้วใส่

นํ้าอุณหภูมิต่างๆ	หากเป็นไปได้ควรทําการตรวจระบบ

ประสาทเสรีด้วย	เช่น	การวัดความดันโลหิตขณะเปลี่ยน

อริยิาบถ	การตรวจดผูวิหนงัและหลอดเลอืด	รปูแบบของ

เหงือ่ทีอ่อกผดิปกต	ิและสอบถามถงึการทาํงานของลาํไส้

และกระเพาะปัสสาวะ	 เมื่อใช้ข้อมูลจากการตรวจแปล

ผลร่วมกัน	 จะช่วยระบุถึงตําแหน่งจําเพาะของรอยโรค	

ซึ่งอาจเป็นรากประสาท	ข่ายประสาท	 เส้นประสาทหรือ

ส่วนอื่น	ๆ	ที่ผิดปกติ7	

	 2.	 ใหก้ารวนิจิฉยัจาํเพาะถงึสาเหตขุองภาวะนีแ้ละ

การตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสม

	 การตรวจเพิ่มเติมนั้น	 จะกระทําในแต่ละกรณีเพื่อ

ยืนยันการวินิจฉัยสาเหตุที่จําเพาะและประเมินความ

รุนแรงของโรคนั้น	การตรวจภาพไฟฟ้ากล้ามเนื้อ	(elec-

tromyography)	และการนําเส้นประสาท	 (nerve	con-

duction	 study)	 จะช่วยได้หากสงสัยความผิดปกติของ

ระบบประสาทส่วนปลาย		การตรวจเลือดจะช่วยวินิจฉัย

แยกโรคเส้นประสาทที่มีอาการปวดร่วมด้วย	 เช่น	 โรค

เบาหวาน	หลอดเลือดอักเสบ	ขาดสารอาหาร	มีโปรตีน

ผิดปกติในเลือด	ได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิด	ส่วนการ

ตรวจทางประสาทรังสีวิทยา	เช่น	CT	scan	หรือ	MRI	นั้น

จะชว่ยระบตุาํแหนง่ของรอยโรคและพยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้

ได้	 การวัดความปวดเชิงปริมาณอาจทําได้โดยใช้เครื่อง

มือพิเศษตรวจหาความผิดปกติในการรับสัมผัส	 หรือที่

เรียกว่า	quantitative	sensory	testing	(QST)	เพื่อตรวจ

หาจุดที่เริ่มรู้สึก	 (threshold)	 ของ	ความร้อน	ความเย็น	

และการสั่นสะเทือน		ข้อมูลนี้จะใช้ติดตามผู้ป่วยได้	และ

เปรยีบเทยีบไดเ้ทีย่งตรงในผูป้ว่ยรายนัน้ๆ	เมือ่ทาํซํา้ๆ	แต่

เครื่องมือนี้ไม่มีความจําเป็นในเวชปฏิบัติขณะนี้โรคขั้น

ตน้	นอกจากนีย้งัใชเ้วลาในการตรวจคอ่นขา้งนาน	เครือ่ง

มือยังมีราคาแพง	และไม่มีใช้แพร่หลาย8

	 3.	 การประเมินอาการปวด

	 ในทางเวชปฏบิตั	ิอาจใชเ้กณฑ	์	VAS	หรอื	NRS	เพือ่

ประเมินอาการปวดแต่ละชนิด	ทั้งก่อนและระหว่างการ

รกัษา	ถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	โดยเปา้หมายในการ

รกัษา	คอื	บรรเทาปวดอยา่งนอ้ยรอ้ยละ	50	จากเดมิ	หรอื

จากปวดมากเปน็ปวดนอ้ยหรอื	คะแนนความปวด	<	3/10	

หากต้องการประเมินโดยละเอียด	 ควรใช้แบบทดสอบ

เพิ่มเติมด้านคุณภาพชีวิต	หรือแบบสอบถามมาตรฐาน

อื่นประกอบ9	

	 4.	 การเลือกวิธีการรักษา	

	 เป้าหมายของการรักษานั้น	 คือ	 การบรรเทาปวด

หรือระงับปวดให้ผู้ป่วยให้มากที่สุดและทําให้คุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น	 ซึ่งการใช้การรักษาหลายรูปแบบร่วมกันเพื่อ

ใหไ้ดผ้ลการรกัษาทีด่ทีีส่ดุ		โดยเหมาะสมกบัผูป้ว่ยแตล่ะ

ราย	ตามสาเหตแุละกลไกของอาการปวดนัน้	ๆ 			อยา่งไร

กต็าม	การรกัษาดว้ยยาชนดิตา่ง	ๆ 	ยงัคงไดร้บัความนยิม

สูงกว่ารักษาวิธีอื่น

วิธีก�รบำ�บัดรักษ�ภ�วะปวดเหตุพย�ธิ
สภ�พประส�ท

	 การวางแผนการรักษาจึงมีความสําคัญมาก	หลัก

จากการประเมินและการวินิจฉัยแล้วก่อนการรักษา	ควร

ตั้งเป้าหมายในการรักษา	 ซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกัน	

ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์	 	 เป้าหมายแรกคือการบรรเทา

ปวดรุนแรงให้อยู่ในระดับที่พอรับได้	 คือจากรุนแรงเป็น

ปวดปานกลาง	พิจารณาถึงการรักษาด้วยการใช้ยาและ

ไม่ใช้ยาร่วมกัน	 เช่น	 การใช้ยาบรรเทาปวดร่วมกับยา

เสริม	 ร่วมกับการรักษาตามอาการอื่นๆ	 เป็นอันดับแรก	

โดยให้คําปรึกษาทั้งในด้านตัวโรคเดิม	 ธรรมชาติของ

โรค	ประสิทธิผลและที่เกิดร่วม	 ผลข้างเคียงที่อาจเกิด

ขึ้น	 เป้าหมายที่สอง	คือการติดตามผู้ป่วยหรือหาวิธีการ

เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของโรค	 เช่น	 พิจารณาผลการ

รักษาจากครั้งแรก	ว่าจะต้องใช้ยาอื่น	หรือการรักษาโดย

ไม่ใช้ยาอื่นเสริมได้หรือไม่	เพื่อผลการบรรเทาปวดที่ดีใน

การบรรเทาปวดทีด่ใีนระยะแรก	รว่มกบัการรกัษาโรคเดมิ

ของผู้ป่วย	อาจช่วยให้ธรรมชาติของโรคเป็นไปในทางที่

ดีขึ้นได้	 เป้าหมายที่สาม	คือ	 การฟื้นฟูสมรรถภาพและ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด	ถึง

แม้ว่าอาจมีอาการปวดหลงเหลืออยู่บ้าง	ควรมีการตรวจ

ตดิตามเปน็ระยะเพือ่ปรบัเปลีย่นแผนการรกัษาใหเ้หมาะ

สมในแต่ละช่วงเวลา
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	 เนื่องจากภาวะนี้มักเป็นภาวะปวดเรื้อรัง	 ต้องการ

การรักษาต่อเนื่อง	 และมีผลต่อผู้ป่วยอย่างมาก	 การ

รกัษาดว้ยยาถอืเปน็การรกัษาหลกั	เนือ่งจากอาการปวด

ประเภทนีม้กัไมต่อบสนองตอ่ยาแกป้วดทัว่ไป		การรกัษา

วธิอีืน่ๆ	จะใชเ้สรมิหรอืใชใ้นกรณทีีก่ารรกัษาดว้ยยาไมไ่ด้

ผล	ข้อมูลของยาต่างๆจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป

	 แนวทางการรักษาในภาพรวมมีดังนี้

	 1.	 การใช้ยาแก้ปวด	(analgesic)	

	 เป็นยาแก้ปวดที่ใช้กันทั่วไป	 เช่น	 paracetamol,	

NSAIDS,	COX	II	inhibitors	มกัใชไ้ดผ้ลใน	nociceptive	

pain	มากกว่า	NeP	จึงไม่แนะนําให้ใช้	ในผู้ป่วยที่มี	NeP	

เพยีงอยา่งเดยีว	แตอ่าจมปีระโยชนใ์นผูท้ีม่กีารปวดหลาย

สาเหตุร่วมกัน	

	 2.	 การใชย้าเสรมิ	(adjuvant)	และ	การใชย้าเฉพาะ

ที่	(topical	therapy)	

	 ยากลุม่นีม้สีว่นสาํคญัใน	NeP	มาก	เนือ่งจากภาวะ

นีม้กัไมต่อบสนองตอ่ยาในกลุม่แรก	ในทีน่ีจ้ะกลา่วถงึยา

ในกลุ่มนี้โดยละเอียด

	 3.	 การใช้เทคนิคทางประสาทศัลยศาสตร์หรือ	

วิสัญญีวิทยา	การผ่าตัด	การฝังเครื่องกระตุ้นไขสันหลัง

หรอืเสน้ประสาท	การฉดียา	เพือ่ระงบัการทาํงานของเสน้

ประสาท	

	 การรักษาวิธีนี้มักใช้เมื่อการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล

หรอืมผีลขา้งเคยีงสงู	ขอ้บง่ชีท้ีเ่ปน็ทีย่อมรบั	คอืการผา่ตดั

ลดการกดทบัเสน้ประสาทจากหลอดเลอืด	(microvascu-

lar	loop	decompression)	ในผูป้ว่ยปวดเสน้ประสาทไทร

เจมนิลั	เมือ่มปีญัหาจากการใชย้า	carbamazepine	หรอื	

oxcarbazepine	สว่นการใช	้gamma	knife	surgery	หรอื	

radiofrequency	ablation/rhizostomy	เปน็ทางเลอืกในผู้

ปว่ยทีผ่า่ตดัไมไ่ด	้ในโรคอืน่ๆนัน้	การรกัษาดว้ยการผา่ตดั	

หรือเทคนิคทางวิสัญญี	เช่น	dorsal	root	entry	zone	le-

sion	,	spinal	cord	stimulation	,	motor	cortex	stimu-

lation	,	deep	brain	stimulation	ในโรค	postherpetic	

neuralgia	,	phantom	limb	pain	,	thalamic	pain	ยังได้

ผลไมแ่นช่ดัหรอืมคีวามเสีย่งสงู	โรคทีพ่อมปีระโยชนบ์า้ง	

เช่น	sympathectomy	ใน	causalgia	หรือ	sympathetic	

maintained	pain

	 5.	 การรกัษาโดยเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ	ูตารางแพทยแ์บบ

ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก	

	 แนวทางการรักษาวิธีนี	้ เป็นการเสริมกับการรักษา

ด้วยยาเพื่อลดปวด	เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว	

และสมรรถภาพของผูป้ว่ย	อยา่งไรกต็าม	ผลการรกัษาจะ

ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยอย่างมาก	ทั้งสภาวะของผู้ป่วย	

โรคร่วม	ความเชื่อ	เศรษฐกิจ	และสังคม	ฯลฯ	แพทย์ควร

แนะนําการรักษาวิธีต่างๆที่เป็นที่ยอมรับว่าได้ผล	เข้าถึง

ได้	ปลอดภัย	และราคาไม่แพง	การรักษาทางเวชศาสตร์

ฟืน้ฟทูีแ่นะนาํ	เชน่	การฟืน้ฟสูภาพรา่งกายผูป้ว่ยโดยรวม	

การใช้เครื่องมือกระตุ้นผ่านทางผิวหนัง	 (transcutane-

ous	electrical	nerve	stimulation	,	TENS)	เทคนิคการ

ผอ่นคลาย	(การนวด	,	นัง่สมาธ	ิ,	โยคะ	ฯลฯ)	การนวดหรอื

คลึงเบาๆ	การใช้ความร้อน/เย็นที่เหมาะสมในแต่ละโรค	

การรักษาด้านการแพทย์แบบผสมผสานหรือแพทย์ทาง

เลอืกมกัมขีอ้มลูไมม่ากนกั	หรอืขอ้มลูไมต่รงกนั	เชน่	การ

ฝงัเขม็	การใชว้ติามนิขนาดสงู	มกัไมม่ผีลโดยตรงกบัการ

บรรเทาปวด	แต่อาจช่วยในโรคที่เป็นสาเหตุของอาการ

ปวด	เชน่	โรคเสน้ประสาทเหตพุรอ่งวติามนิ	ควรหลกีเลีย่ง

การใช้วิตามินบี	6	เกิน	100	มก./วัน

	 6.	 การรักษาทางจิตบําบัดหรือพฤติกรรมบําบัด	

(psychological	and	behavioral	therapy)

ก�รรักษ�ด้วยก�รใช้ย�

	 กอ่นอืน่	แพทยค์วรใหข้อ้มลูและประสทิธภิาพทีค่าด

หวงักบัผูป้ว่ย	เพือ่เลอืกใชย้าทีเ่หมาะสมโดยคาํนงึผูป้ว่ย

แต่ละรายและใช้ลักษณะทางเภสัชวิทยาของยาแต่ละ

ชนิดมาประกอบให้เป็นประโยชน์	 เนื่องจาก	NeP	มักไม่

ตอบสนองต่อยากลุ่ม	NSAIDS	และตอบสนองบางส่วน

กับ	 opioid	จึงมักใช้ยา	 opioid	 ในกรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้

ผลเทา่นัน้	การใชย้าเสรมินัน้จะตอ้งรอเวลาในการทีย่าจะ

ออกฤทธิเ์ตม็ที	่เนือ่งจากยาจะตอ้งเขา้ไปปรบัการทาํงาน

ของระบบประสาทที่ผิดปกติ	 และใช้เวลาปรับขนาดยา

เป็นสัปดาห์	–	เดือน	

	 รายละเอียดของยาในแต่ละกลุ่มที่ใช้บ่อยอยู่ใน

ตารางที่	2-5	20
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	 1.	 กลุ่มยากันชักเดิม

	 Carbamazepine	(CBZ)	

	 เป็นยากันชักที่ใช้กันมานานที่ได้ผลดี	 และเป็น

มาตรฐาน	 ในการรักษาโรคลมชักเฉพาะที่	 ยานี้มีฤทธิ์

ยับยั้งช่องโซเดียม	 จึงได้ผลดีต่ออาการปวดชนิดปวด

แปลบ	 แทง	 เหมือนไฟช้อต	 ที่เกิดจากการรั่วไหลของ

กระแสประสาท	และชนิดย่อยของช่องโซเดียม	(sodium	

channel	subtype)	ที่เปลี่ยนแปลงไป	หลังการบาดเจ็บ

ของเสน้ประสาท	หรอืปมประสาท	ยานีจ้งึไดร้บัการศกึษา

มากในโรคปวดประสาทไทรเจมินัล	 แพทย์จึงมักใช้ยา

นี้เป็นยามาตรฐาน	และควรเริ่มในขนาดตํ่าๆ	ประมาณ	

100-200	มก./วัน	แบ่งให้วันละ	 2	ครั้ง	 แล้วปรับขนาด

ขั้นตํ่าๆ	 100-200	มก./สัปดาห์	 จนถึงขนาดที่ได้ผลหรือ

ที่ต้องการ	ราว	600-1,200	มก./วัน	เนื่องจากยานี้มีฤทธิ์

กระตุน้เอนไซมต์บัชนดิ	CYP	3A4	ไดม้าก	จงึมโีอกาสเกดิ

ปฏิกิริยาระหว่างกันกับยาอื่นที่ถูกทําลายผ่านเอนไซม์นี้	

จึงทําให้ระดับยาที่ให้ร่วมลดลงได้	 ควรเฝ้าระวังผลการ

รักษาผลข้างเคียงและอันตรกิริยาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	 ผลข้างเคียงส่วนใหญ่	มักเกิดในขณะที่เริ่มยา	 เช่น	

คลืน่ไส	้อาเจยีน	มนึศรีษะ	เหน็ภาพซอ้น	งว่งซมึ	ทรงตวัไม่

อยู	่ส่วนทีรุ่นแรงขึ้น	เชน่	ผื่นแบบ	maculopapular	rash,	

ตับอักเสบ,	การกดไขกระดูก	ทําให้เม็ดเลือดขาวตํ่า	 จึง

ควรเจาะเลอืดเปน็ระยะๆ	เพือ่เฝา้ระวงั	โดยเฉพาะในชว่ง

แรกที่เริ่มยา	นอกจากนั้นยานี้จะทําให้เกิดภาวะโซเดียม

ในเลอืดตํา่จากการตอบสนองของ	antidiuretic	hormone	

ผดิปกต	ิ(syndrome	of	inappropriate	secretion	anti	of	

diuretic	hormone,	SIADH)	ทีพ่บบอ่ยขึน้ในผูป้ว่ยสงูอายุ

ที่ได้รับยาขับปัสสาวะร่วมด้วย

	 ผลข้างเคียงที่รุนแรง	 และถึงแก่ชีวิต	 ได้แก่	 Ste-

vens-Johnson	Syndrome	(SJS)	และ	toxic	epidermal	

necrolysis	(TEN)	ทีม่อีตัราตายสงูมาก	มกัเกดิในชว่งราว	

2	สัปดาห์	หลังเริ่มยา	ผู้ป่วยไทยและชาวเอเชียมีโอกาส

เกิดผื่นแพ้ยารุนแรงนี้ได้บ่อยกว่าชาวตะวันตกมาก	การ

แพ้ยานี้พบในยากันชักหลายชนิดที่มีโครงสร้างคล้าย

กัน	เช่น	carbamazepine,	oxcarbazepine	และ	lamo-

trigine	การวจิยัในประเทศไทยและตา่งประเทศไดย้นืยนั

ความสัมพันธ์ผื่นรุนแรงนี้ในผู้ที่มียีน	HLA-B*1502	 โดย

ผู้ที่มียีนจะมีความเสี่ยงต่อภาวะนี้ประมาณ	75	เท่า	เมื่อ

เทียบกับผู้ที่ไม่มียีนดังกล่าว	 ในปัจจุบันจึงมีคําแนะนํา

ให้เจาะตรวจยีนนี้ก่อนให้ยา	carbamazepine	หากเป็น

ไปได	้เพือ่ลดความเสีย่งตอ่ผลขา้งเคยีงนีใ้นชาวไทยและ

ชาวเอเชีย10	หากตรวจพบยีนดังกล่าวควรใช้ยาอื่นแทน

	 Oxcarbazepine	(OXC)

	 ยานี้ เป็นอนุพันธ์ของ	 carbamazepine	 จึงมี

ประสิทธิผลใกล้เคียงกัน	แต่ผลข้างเคียงลดลงจากเมแท	

บอไลต	์MHD	ทีอ่อกฤทธิไ์ดน้านซึง่ตา่งจาก	เมแทบอไลต	์

epoxide	ทีท่าํใหเ้กดิผลขา้งเคยีงของ	CBZ	ยานีด้ดูซมึได้

ดี	 จับกับโปรตีนในเลือดราวร้อยละ	40	และออกฤทธิ์ได้

นาน	จงึสามารถใหว้นัละ	2	ครัง้	โดยภาพรวมจงึมผีลขา้ง

เคียงและอันตรกิริยากับยาอื่นตํ่ากว่า	CBZ	จึงเป็นทาง

เลือกในการรักษาได้	 อย่างไรก็ตามก็มีโอกาสเกิดภาวะ

โซเดยีมในเลอืดตํา่และผลขา้งเคยีงดา้นผวิหนงัเชน่กนั11

	 Phenytoin

	 เปน็ยากนัชกัทีใ่ชใ้นโรคลมชกัเฉพาะที่	และมฤีทธิย์งั

ยั้งช่องโซเดียมเช่นกัน	 แต่กลับมีการศึกษาน้อยในภาวะ

ปวดประสาท	ที่มีรายงานมักพบว่าได้ผลไม่ดีนัก		จึงมีการ

ใช้บ้างในการเป็นยาสํารองของ	TGN	และมีผลข้างเคียง

คลา้ยกบัยากนัชกัอืน่ๆ	ขนาดเริม่ตน้ราว	200-300	มก./วนั

	 Sodium	valproate	หรือ	valproic	acid	(VPA)

	 เป็นยากันชักที่มีกลวิธานการออกฤทธิ์หลายกลไก	

ไม่ว่าจะเป็นการเสริมการทํางานของระบบ	 gamma	

aminobutyric	acid	(GABA)	และการยบัยั้งช่องโซเดียม	

มกัใชใ้นโรคลมชกัทัว่ไป	และโรคอารมณส์องขัว้	ยานีม้ขีอ้

บ่งชี้เพิ่มเติมด้านการป้องกันไมเกรน	แต่ข้อมูลใน	NeP	

และกลุ่มอาการปวดอื่นมีน้อยมาก	อาจใช้เป็นยาสํารอง

ในผู้ป่วยปวดเส้นประสาทเหตุเบาหวาน

	 ยานีม้ผีลขา้งเคยีง	คลา้ยกบัยากนัชกัอืน่	แตม่โีอกาส

เกิดทารกวิรูปสูงกว่ามาก	 โดยเฉพาะต่อระบบประสาท	

เช่น	neural	tube	defect	และทารกเหล่านี้มักมีระดับสติ

ปัญญาลดลง	จึงควรหลีกเลี่ยงในหญิงวัยเจริญพันธุ์

	 Clonazepam

	 เป็นยากลุ่ม	 benzodiazepine	ที่ออกฤทธิ์ยาว	 จึง

นิยมใช้ใช้เป็นยาเสริมในการบรรเทากล้ามเนื้อกระตุก	

(myoclonus)	หรอือาการปวดเกรง็จากกลา้มเนือ้	และนอน
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ไม่หลับที่เกิดร่วมในผู้ป่วย	NeP	ยานี้มักใช้บรรเทาอาการ

ของภาวะขาอยู่ไม่สุข	(restless	leg	syndrome)	ในขนาด	

0.25	–	0.5	มก.	ก่อนนอน	และไม่เกิน	1-2	มก./วัน	

ย�กันชักรุ่นใหม่

	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการค้นพบและวิจัยยา

กันชักใหม่		และมีใช้ในท้องตลาดกว่า	10	ชนิด	ยากลุ่ม

ทีอ่อกฤทธิก์บัระบบ	glutamate	ไดแ้ก	่lamotrigine,	และ	

felbamate	 ส่วนยาที่ออกฤทธิ์กับระบบ	GABA	 ได้แก่	

valproate,	 gapapentin,	 vigabatrin,	 และ	 tiagabine		

ซึ่งแพทย์สามารถเลือกใช้ยาจากกลวิธานของยาแต่ละ

ชนิดให้ตรงกับอาการปวดของผู้ป่วยได	้และสามารถใช้

ยาร่วมกันอย่างสมเหตุสมผลตามข้อมูลที่มี		

	 Gabapentin

	 ยานี้เป็นอนุพันธ์ของกรดอะมิโนที่มีผลเสริมการ

ทาํงานของระบบยบัยัง้ในสมองจากกลวธิานของ	GABA	

และยายังจับกับ	 alpha-2	 delta-1	 subunit	 ของ	 ช่อง

แคลเซียม	(voltage	dependent	calcium	channel)	ซึ่ง

มีผลในการลดการหลั่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์กระตุ้น

	 ยานี้มีการศึกษาเป็นจํานวนมากในภาวะ	 NeP		

จากโรคตา่งๆ	ไมว่า่จะเปน็โรคเสน้ประสาทเหตเุบาหวาน	

ปวดตามหลงังสูวดั	โรคหลอดเลอืดสมอง	ไขสนัหลงับาด

เจ็บ	 ฯลฯ	ข้อบ่งชี้ที่สําคัญ	 ได้แก่	 ปวดประสาทจากเส้น

ประสาทเหตุเบาหวาน	 ปวดตามหลังงูสวัด	 และปวด

กล้ามเนื้อ-เอ็น	(fibromyalgia)	โดยมี	number	needed	

to	treat	(NNT)	กล่าวคือ	จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

กี่รายจะมี	 1	 รายที่ปวดลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง	 ในที่นี้	

NNT	ประมาณ	4-1012

	 เนื่องจากสมบัตขิองยาทีม่ีความปลอดภยัสูง	มชี่วง

การรักษากว้าง	 โดยแทบไม่มีอันตรกิริยากับยาอื่นจาก

การที่ยาไม่ได้จับกับโปรตีน	 ไม่ถูกทําลายที่ตับ	 และขับ

ออกทางไตในรูปเดิม	 จึงมีการใช้ยานี้อย่างแพร่หลาย

เพื่อบรรเทา	NeP	และเป็นทางเลือกในผู้ป่วยสูงอายุที่มี

โรคร่วมหรือได้รับยาอื่นร่วมกัน	หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ

ผลข้างเคียงจากยา	 TCA	การปรับระดับยาควรทําอย่าง

ช้าๆ	 เพื่อลดผลข้างเคียง	 ในช่วงแรกและเพิ่มขนาดตาม

การตอบสนองของผูป้ว่ย	ขนาดยาทีใ่ชม้ักอยูใ่นชว่ง	600	

มก	–	1800	มก.	ต่อวัน		ควรปรับลดขนาดยาในผู้ที่มีการ

ทาํงานของไตบกพรอ่ง	ผลขา้งเคยีงทีพ่บบอ่ย	เชน่	งว่งซมึ	

มนึศรีษะ	ทรงตวัไมอ่ยู	่เหน็ภาพซอ้น	บวม	นํา้หนกัเพิม่ขึน้

	 Lamotrigine	

	 ยานีอ้อกฤทธิโ์ดยผา่นหลายกลวธิาน	เชน่	ยบัยัง้การ

ทาํงานของชอ่งโซเดยีม	และยบัยงัการหลัง่	glutamate	จงึ

มีฤทธิ์กว้างขวางในการรักษาโรคลมชักหลายประเภท	ที่

พอได้ผลบ้างในภาวะ	NeP	 เช่น	ปวดเส้นประสาทเหตุ

โรคเอชไอวี,	ปวดประสาทไทรเจมินัล	ยานี้มักไม่นิยมใช้	

เนื่องจากผลข้างเคียงด้านผื่นหรือ	 Stevens-Johnson	

syndrome	จึงต้องปรับขนาดยาช้าๆ	และลดขนาดยาลง

หากได้รับยา	valproate	ร่วมกัน

	 Topiramate

	 มีการออกฤทธิ์กว้างขวางหลายกลวิธานเช่น

เดียวกัน	 ข้อบ่งชี้สําคัญนอกเหนือจากโรคลมชัก	 ได้แก่	

การใช้ป้องกันไมเกรน	มีการใช้ในโรคทางจิตเวชบ้างเพื่อ

ปรบัอารมณใ์นโรคอารมณส์องขัว้		ขอ้มลูของยานีใ้น	NeP	

นัน้ไมม่ากนกัจงึไมไ่ดใ้ชบ้อ่ย	ควรปรบัขนาดขึน้ชา้	ๆ 	เพือ่

ป้องกันผลข้างเคียง	เช่น	ง่วงซึม	เบื่ออาหาร	คลื่นไส้		นํ้า

หนักลด	คิดช้าลง	เวียนศีรษะ

	 Pregabalin	

	 เป็นยาที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก	gabapentin	 เพื่อออก

ฤทธิท์ีช่อ่งแคลเซยีมบรเิวณ	presynaptic	receptor		โดย

ป้องกันการหลั่งสารสื่อประสาท	เช่น	 	norepinephrine,	

glutamate	และ	 substance	P	ยานี้ถูกดูดซึมได้ดีกว่า	

gabapentin	จึงปรับขนาดได้ง่ายกว่า	โดยเฉพาะเมื่อใช้

ในขนาดสงูและผลขา้งเคยีงไมต่า่งกนั	การศกึษาในภาพ

รวมและข้อบ่งชี้คล้ายกับ	gabapentin	โดยรวมขนาดยา

ที่ใช้มักจะตํ่ากว่าในการรักษาโรคลมชักเล็กน้อย	 ตาม

ตารางที่	3
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ตารางที่	3	สรุปนํ้าหนักคําแนะนําของการใช้ยาเมื่อพิจารณาตามลักษณะอาการของ	neuropathic	pain	20

ยา ลักษณะอาการของ	neuropathic	pain

Burning Lancinating Hyperalgesia Allodynia Paresthesia,

dysesthesia

TCA Amitriptyline +	+ +/- +	+ +	+ +

SNRI Venlafaxine + +/- + + +/-

Duloxetine +	+ +/- +	+ + +/-

Sodium	channel	 Carbamazepine +/- +	+ + + +

blockers Oxcarbazepine +/- +	+ + + +

Calcium	channel		 Gabapentin +	+ +/- +	+ +	+ +

ligands Pregabalin +	+ +/- +	+ +	+ +

Opioids Tramadol + +/- + + +

Morphine +/- +/- +/- +/- +/-

	นํ้าหนักคําแนะนํา:	++,	ควรทํา;	+	น่าทํา;	+/-,	ทําหรือไม่ก็ได้;	-,	ไม่น่าทํา’,	--,	ไม่ควรทํา

ตารางที่	4	สรุปนํ้าหนักคําแนะนําของการใช้ยาเมื่อพิจารณาตามโรคที่เป็นสาเหตุของ		neuropathic	pain20	

ยา โรคที่เป็นสาเหตุของ	neuropathic	pain

DPN PHN TGN Phantom

limb	pain

Central	pain

TCA Amitriptyline +	+ +	+ +/- + +	+

SNRI Venlafaxine + + - - +/-

Duloxetine +	+ + - - +/-

Sodium	channel	blockers Carbamazepine +/- +/- +	+ + +

Oxcarbazepine +/- +/- +	+ + +

Calcium	channel	ligands		 Gabapentin +	+ +	+ +/- + +

Pregabalin +	+ +	+ +/- + +

Opioids Tramadol + + - +/- +/-

Morphine +/- +/- - +/- +/-

DPN:	diabetic	peripheral	neuropathy,	PHN:	post	herpetic	neuralgia,	TGN:	trigeminal	neuralgia
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ตารางที่	5	ยาที่ใช้บ่อยในประเทศไทย

ยา ขนาดเริ่มต้น	และการปรับยา ขนาดที่ใช้

Antidepressants

Tricyclic	antidepressants

Amitriptyline 10	มก./วัน	เพิ่มขึ้น	10	มก./สัปดาห์	 25-100	มก./วัน

Nortriptyline 10	มก./วัน	เพิ่มขึ้น	10	มก./สัปดาห์	 25-100	มก./วัน

Other	antidepressants

Venlafaxine 37.5	มก./วัน	เพิ่มขึ้น	37.5	มก./สัปดาห์	 75-225	มก./วัน

Duloxetine 30	มก./วัน	เพิ่มขึ้น	30	มก./สัปดาห์ 60-120	มก./วัน	

Anticonvulsants

Carbamazepine 200	มก./วัน	เพิ่มขึ้น	200	มก./สัปดาห์	 600-1200	มก./วัน	

Sodium	valproate 500	มก./วัน	เพิ่มขึ้น	200	มก./สัปดาห์	 500-1200	มก./วัน	

Gabapentin 300	มก./วัน	เพิ่มขึ้น	300	มก./สัปดาห์	 900-3600	มก./วัน

Pregabalin 75	มก./วัน	เพิ่มขึ้น	75	มก./สัปดาห์	 150-600	มก./วัน

Non-narcotic	analgesics

Tramadol 100	มก./วัน	เพิ่มขึ้น	50	มก./สัปดาห์	 150-400	มก./วัน

Narcotic	analgesics

Morphine	(oral) 10-20	มก./วัน	ทุก	12-24	ชั่วโมง	 20-120	มก./วัน

Topical	agents

0.075	%	capsaicin	cream/gel ทาบริเวณที่ปวด 3-4	ครั้ง/วัน

กลุ่มย�ต้�นเศร้� (Antidepressant)

	 ในที่นี้จะกล่าวถึงยาต้านเศร้าที่มีฤทธิ์ยับยั้งการชัก

กลับ	(reuptake)	ของ	norepinephrine	และ	serotonin	

เท่านั้น	จึงเป็นการเสริมการยับยั้งการรับสัญญาณความ

ปวดจากก้านสมอง	 (descending	 inhibition)	 ที่เกิด

จากการกระตุ้นระบบประสาทส่วนปลาย	ยาในกลุ่มเก่า	

(tricyclic	antidepressant	,	TCA	)	ยังมีฤทธิ์ยับยั้งช่อง

โซเดียมด้วยจึงมีประสิทธิผลดีกว่ายาต้านเศร้ากลุ่มใหม	่

(selective	serotonin	reuptake	inhibitor,	SSRI	)	โดยมี	

NNT	ดีกว่ากับยากันชักเล็กน้อยคือประมาณ	4.613

	 ยากลุ่ม	TCA	จึงเป็นยามาตรฐานในการรักษาและ

ใชใ้นการเปรยีบเทยีบกบัยาอืน่ๆ	เนือ่งจากยานีม้ฤีทธิต์อ่

สารสื่อประสาทอื่นด้วย	เช่น	histamine	จึงมีผลข้างเคียง

ด้านง่วงซึม	อยากอาหาร	มีผลต่อระบบ	cholinergic	ได้

สงู	จงึมกัเกดิผลขา้งเคยีงไดง้า่ยในผูป้ว่ยสงูอายุ	เชน่	ปาก

แหง้	คอแหง้	ปสัสาวะไมอ่อก	ชพีจรและความดนัโลหติตํา่

ลง	ลม้ไดง้า่ย	และทีส่าํคญัคอื	สบัสน	เพอ้	และกระตุน้ให้

ภาวะสมองเสื่อมกําเริบขึ้น	นอกจากนั้นทําให้ชักได้ง่าย

ขึน้	เนือ่งจากยานีม้ฤีทธิย์บัยัง้เอนไซมต์บั	ชนดิ	CYP	2D6	

ดว้ย	จงึอาจเกดิอนัตรกริยิากบัยาอืน่ไดง้า่ย	โดยจะทาํให้

ระดบัยาอืน่สงูขึน้ทีพ่บบอ่ย	เชน่ยา	beta	blocker	และยา

จิตเวชอื่นๆ

	 ยา	 TCA	ที่ได้รับการศึกษาในโรคต่างๆ	มากที่สุด

คือ	amitriptyline	จึงเป็นยาที่แนะนําใน	NeP	จากหลาย
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สาเหตุ	 และแนะนําให้ใช้เป็นลําดับแรกในแนวทางเวช

ปฏิบัติต่างๆ	โดยเริ่มในขนาดตํ่าๆ	เช่น	10	มก.	ก่อนนอน	

และปรับขนาดช้าๆ	เป็น	25	มก.	และมักไม่เกิน	50	มก.	

ฤทธิ์ในการบรรเทาปวดจะเห็นผลในราว	 1-2	 สัปดาห์	

และปรับขนาดตามความเหมาะสมต่อไป	หากต้องการ

หลกีเลีย่งผลขา้งเคยีงดา้น	anticholinergic	เชน่	ในผูป้ว่ย

สูงอายุ	อาจพิจารณาใช้ยา	nortryptyline	แทนในขนาด

เดียวกัน	แต่ข้อมูลของยานี้มีไม่มากนักเมื่อเทียบกับยา	

amitriptyline

	 ยากลุ่ม	 serotonin	 norepinephrine	 reuptake	

inhibitor	(SNRI)	เช่น	venlafaxine	desvenlafaxine	du-

loxetine	และ	milnacipran	มีฤทธิ์ยับยั้ง	NE	และ	5-HT	

เช่นเดียวกับ	 TCA	แต่ผลข้างเคียงด้านสารสื่อประสาท

อื่นน้อยกว่า	แต่มักทําให้มีความดันโลหิตสูงและนอนไม่

หลับจากระดับ	NE	ที่สูงขึ้น	ผลต่อเอนไซม์ตับ	CYP2D6	

คล้ายกับ	 TCA	 ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากยา	 duloxetine	

และยงัมขีอ้บง่ชีส้าํคญั	คอื	DPN	และ	fibromyalgia		สว่น

ยาในกลุ่ม	SSRI	นั้น	ได้ผลไม่ดีในด้าน	NeP	โดยมี	NNT	

ประมาณ	7	จึงไม่นิยมใช้ในโรคนี้14

ย�กลุ่ม opioid

	 ยากลุม่	opioid	ออกฤทธิแ์กป้วดโดยจบักบัตวัรบั	ใน

ระบบประสาทสว่นกลางทีส่าํคญัคอื	mu-receptor	ในทีน่ี้

จะแบ่ง	opioid		ออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่	คือ	weak	opioid	

ไดแ้ก	่tramadol	และ	codeine	และ	strong	opioid	ไดแ้ก	่

morphine,	oxycodone,	methadone	และ	fentanyl	ซึ่ง

จะกล่าวในรายละเอียดของทั้ง	 2	 กลุ่มนี้ที่เกี่ยวข้องกับ	

neuropathic	pain	โดยละเอียดต่อไป		

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาหลายการศึกษา	

และใช้สรุปเป็นแนวทางการรักษา	NeP	จากหน่วยงาน

ต่างๆ	ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปนั้น	 	มักแนะนําให้ใช้ยากลุ่ม

นี้เป็นยาขนานที่สอง	 เมื่อใช้ยาขนานแรก	 เช่น	 ยาต้าน

เศร้า	 และยากันชัก	 (ชนิดเดียวหรือหลายชนิดร่วมกัน)	

แล้วไม่ได้ผล	ควรใช้	 opioid	 ร่วมกับยาขนานแรก	 เช่น	

TCA,	 gabapentin	 เพื่อเสริมฤทธิ์กัน	 หากต้องการใช้

เป็นยาเดี่ยวควรมีข้อบ่งชี้พิเศษ	และมีความระมัดระวัง

มากขึ้น	 ในกรณีจําเป็น	 อาจพิจารณาใช้ยากลุ่มนี้ไม่ว่า

จะเปน็	opioid	หรอื		tramadol	ในการรกัษาเปน็ยาขนาน

แรกในช่วงสั้น15	 เช่น	 	 ใช้เป็นยาเพื่อบรรเทาอาการปวด

ระยะสัน้ในระหวา่งทีร่อใหย้ามาตรฐานออกฤทธิ	์หรอือยู่

ระหวา่งการปรบัขนาดยา	เนือ่งจากยา	opioid	นีอ้อกฤทธิ์

ได้เร็ว	แนะนําให้ยา	weak	opioid	 เช่น	 tramadol	ก่อน	

strong	opioid		ใช้บรรเทาอาการกําเริบรุนแรงของ	NeP	

เป็นพักๆ	เช่น	ปวดจากโรคเส้นประสาทที่มีอาการกําเริบ

เมื่อมีปัจจัยกระตุ้น	หรือใน	NeP	ที่เกิดเฉียบพลัน	หรือที่

เกีย่วขอ้งกบัมะเรง็ซึง่ผูป้ว่ยมกัมอีาการปวดเหตอุืน่ๆรว่ม

ด้วย	 เช่น	มะเร็งกระจายไปที่อวัยวะภายในหรือกระจาย

ไปทีก่ระดกู	ยากลุม่นีไ้ดผ้ลทัง้ในการลดอาการปวดทีเ่กดิ

ขึ้นเอง	และปวดจากการกระตุ้น	dynamic	mechanical	

allodynia	และ	cold		allodynia16	

	 ข้อมูลจากการวิจัยขนาดใหญ่ที่เป็นการศึกษา

ระยะสั้นและระยะกลางที่ใช้	 opioid	 agonists	 ในการ

ศึกษาโรคเส้นประสาทที่มีอาการปวด	พบว่ายากลุ่มนี้

มีประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดที่กว่ายาหลอกอย่าง

ชัดเจนซึ่งมีความสําคัญทางคลินิก	NNT	 ราว	 4.0-5.9			

ถึงแม้ว่าจะมีผลข้างเคียงที่ทําให้ผู้ป่วยต้องหยุดยาบ้าง		

แต่ผลข้างเคียงเหล่านี้มักไม่รุนแรง	เช่น	คลื่นไส้	ท้องผูก	

ง่วงซึม	มึนงง	และอาเจียน	ตามลําดับ	 โดยมี	 number	

needed	to	harm	ในช่วง	4.0-12.5	ในแต่ละอาการข้าง

ต้น17	

Tramadol 

	 มีฤทธิ์เป็น	weak	mu-opioid		agonist	และยับยั้ง

การชักกลับของ	norepinephrine		และ	serotonin	ด้วย			

ดังนั้นยานี้จึงมีข้อดีเนื่องจากส่งผลต่อกลวิธานของ	NeP	

ทีช่ว่ยระงบัปวดทัง้	2	ทาง	จงึมปีระสทิธผิลดตีอ่	NeP		จาก

สาเหตุต่างๆ	 เช่น	ปวดตามหลังงูสวัด	ปวดเส้นประสาท

จากเบาหวาน		ปวดหลังการตัดรยางค์	และปวดจากโรค

เสน้ประสาทอืน่ๆ	อยา่งไรกต็าม	tramadol	อาจกอ่ใหเ้กดิ

การตดิยาไดแ้ตพ่บนอ้ยมาก		ผลขา้งเคยีงทีพ่บบอ่ยไดแ้ก	่

งว่งซมึ	ทอ้งผกู	มนึงง	คลืน่ไส	้ซึง่เกดิขึน้ในชว่งแรกทีป่รบั

ยาเร็ว	 แต่ยังน้อยกว่า	 opioid	 ชนิดอื่น	 ในกรณีที่ผู้ป่วย

ได้รับยาต้านเศร้าในกลุ่ม	TCA	หรือ		SNRI	อยู่ก่อนแล้ว			

อาจเกิด	serotonin	syndrome	ที่ทําให้เกิดอาการต่างๆ	
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เช่น	กล้ามเนื้อกระตุก,	มือสั่น,	 กระวนกระวายจนถึงชัก

ได	้แพทยจ์งึควรเฝา้ระวงัผลขา้งเคยีงนีเ้มือ่ใชย้าดงักลา่ว

ร่วมกัน

	 ดังนั้น	 tramadol	 จึงมักถูกใช้ให้เป็นยา	 opioid	

ขนานแรกในผู้ป่วย	NeP	ขนาดยาที่ใช้ในที่นี้จะเริ่มที่	50	

มิลลิกรัม	วันละ	1-2	ครั้ง	และอาจปรับได้สูงสุดถึง	400	

มก./วัน		แต่ไม่ควรเกิน	300	มก./วัน		ในผู้ที่มีอายุเกิน	75	

ปี	หรือมีโรคไต,	ตับร่วมด้วย	

Strong opioid

	 การใช้ยา	opioid	ชนิดรับประทานใน	NeP	ที่รักษา

ได้ยากนั้น	 มีข้อมูลสนับสนุนทั้งเหตุที่เกิดจากระบบ

ประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย	 โดยมักใช้ร่วมกับยา

อื่น	17		

	 ยาที่ใช้บ่อยที่สุดคือ	morphine	 ชนิดรับประทาน	

ขนาดที่ใช้เริ่มจากวันละ	 20-40	 มก./วัน	 โดยอาจเริ่ม

เป็นแบบออกฤทธิ์ทันที	 เช่น	morphine	 solution	หรือ	

immediate	 release	ขนาด	10-15	มก.	ที่แบ่งให้ทุก	 4	

ชัว่โมง	หรอืเริม่เปน็ชนดิออกฤทธิเ์นิน่กไ็ด	้	แลว้ปรบัขนาด

ใหเ้หมาะสมตามอาการและการตอบสนองทีเ่กดิขึน้	โดย

ในทีส่ดุผูป้ว่ยควรไดร้บัยาทีอ่อกฤทธิเ์นิน่ในขนาด	20-60	

มก./วัน	มักเริ่มใช้วันละ	1-2	ครั้ง	และอาจใช้แบบที่ออก

ฤทธิ์เร็วเสริมเป็นครั้งคราวเมื่ออาการปวดกําเริบ	ผลข้าง

เคียงที่พบบ่อยได้แก่	 คลื่นไส้	 ท้องผูก	 	และง่วงซึม	 โดย

อาการคลื่นไส้และง่วงซึมมักจะดีขึ้นเรื่อยๆ	หลังช่วงไม่กี่

สปัดาหแ์รก		แตอ่าการทอ้งผกูยงัคงอยูแ่ละผูป้ว่ยควรได้

รบัยาระบายไปพรอ้มกนั		แพทยค์วรแนะนาํในการใชย้า

ในผูส้งูอายทุีอ่าจเกดิผลขา้งเคยีงไดง้า่ย	ทาํใหล้ม้	ทรงตวั

ไม่อยู่	หรือใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ

	 ยาอืน่ในกลุม่นี	้เชน่	oxycodone	หรอื	transdermal		

fentanyl	 ควรมีการบันทึก	 “การตอบสนองต่อ	 opioid”	

เป็นระยะ	 ให้แน่ใจว่าขนาดยาที่เพิ่มขึ้นสามารถบรรเทา

ปวดได้มากขึ้น	 โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการระงับปวด

หรอืลดความปวดไดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ	50	กบัผลขา้งเคยีง

ทีผู่ป้ว่ยทนไดม้ากทีส่ดุ	ขนาดยาทีใ่ชส้งูสดุของ	morphine	

ชนิดรับประทานใน	NeP	ที่รักษาได้ยาก	มักอยู่ในช่วง	

120-180	มก./วัน	และไม่เกิน	300	มก./วัน	ในรายผู้ป่วย

มะเร็ง	โดยสามารถปรับขนาดได้ทุก	1-2	สัปดาห์		ผู้ป่วย

ควรรบัยาตอ่เนือ่งอยา่งนอ้ย	4-6	สปัดาห	์กอ่นทีจ่ะตดัสนิ

วา่ใชย้านีไ้ดผ้ลหรอืไม	่แลว้ใหต้อ่เนือ่งในขนาดทีต่ํา่ทีส่ดุ

ควบคุมอาการปวดได้	 หากไม่ได้ผลควรจะลดขนาดยา

ลงช้าๆ	 และหยุดยาในที่สุด	 ระหว่างที่ให้การรักษาอื่น

ทดแทน

	 Methadone	เปน็ยาในกลุม่	opioid	ทีม่ใีชแ้พรห่ลาย

และมีราคาถูก	ยานี้มีลักษณะพิเศษต่างจากยา	opioid	

อื่น	คือ	สามารถยับยั้งการชักกลับของ		norepinephrine	

และ	 serotonin	ทั้งยังมีฤทธิ์ต้านกับ	NMDA	 receptor		

โดย	d	และ	l-isomers	ทีม่ผีลตอ่กลไกของ		neuropathic	

pain	 d-isomer	 จะเสริมฤทธิ์ของ	 l-isomer	 และอาจ

ปอ้งกนั	tolerance	ทีผ่า่นทาง	NMDA	receptor	antago-

nist	อยา่งไรกต็าม		ยานีม้กัเกดิการสะสมในรา่งกายทาํให้

ยาเกินขนาดเมื่อให้ยาในระยะยาว	 เนื่องจากการขับยา

ออกลดลง		จงึควรเลอืกใชย้านีใ้นกรณทีีใ่ชย้า	opioid	อืน่

แลว้ไมไ่ดผ้ล	หรอืใชใ้นผูป้ว่ยทีต่ดิยาเสพตดิกลุม่	opioid	

และมีอาการปวดร่วมด้วย	 ขนาดที่ใช้จึงมักจะเริ่มใน

ขนาดทีต่ํา่มากคอื	ประมาณรอ้ยละ	10	ของขนาดทีเ่ทยีบ

เท่ากับ	morphine	 แล้วปรับขนาดขึ้นช้าๆ	 ควรปรึกษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอ18

	 ข้อจํากัดในด้านข้อมูลของยากลุ่ม	 opioid	 นี้นั้น	

ได้แก่	 ข้อมูลทางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นอาจไม่ชัดเจน	

จากการศึกษาที่ผ่านมา	และการศึกษาของการใช้ยาใน

ระยะยาวนั้นมีน้อยมาก	ซึ่งในทางทฤษฎีอาจก่อให้เกิด

การผละเสียระยะยาว	 เช่น	 กดระบบภูมิคุ้มกันยับยั้ง

ฮอร์โมนเพศ	ทั้งยังเกิดปรากฏการณ์	 “opioid-induced		

hyperalgesia”		หรือ	“tolerance”	ได้ซึ่งทั้งสองภาวะนี้มี

ความแตกต่างกัน

	 ดังนั้นแพทย์จึงควรประเมินถึงความเสี่ยงและ

ประโยชน์ที่ได้รับโดยละเอียด	 ควรทําความเข้าใจกับผู้

ปว่ยถงึความคาดหวงัในการรกัษา	ปจัจยัเสีย่งตอ่การตดิ

ยา	โรคทางจติเวชและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้	จงึมี

ข้อแนะนําให้แพทย์ทําสัญญาหรือข้อตกลงยินยอมร่วม

กันกับแผนการรักษานี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

รักษา	แพทย์ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยาใน

กลุ่ม	 strong	opioid	 เป็นอย่างดี	 และมีแนวทางในการ
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จัดการหรือป้องกันผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น	 และปรับยา

ให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด19	

	 ปจัจบุนัเริม่มขีอ้มลูมากขึน้ในการใชย้ากลุม่	opioid	

ร่วมกับยามาตรฐานเดิม	 โดยออกฤทธิ์ในกลวิธานที่ต่าง

กันตามความเชื่อของ	 “balanced	analgesia”	 เพื่อหวัง

ผลบรรเทาปวดทีส่งูขึน้	รว่มกบัการลดขนาดของยาแตล่ะ

ตวัเพือ่ลดผลขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้ตามมา	เชน่ใช	้gabapen-

tin	 ร่วมกับ	morphine	จะมีประสิทธิภาพดีกว่ายาเดียว

ชนิดใดชนิดหนึ่ง	 และลดขนาดยาตลอดจนผลข้างเคียง

ได้	โดยเฉพาะในผู้ป่วย	neuropathic	pain	จากมะเร็งที่

มักมีอาการรุนแรงและต้องใช้ยามากกว่า	1	ชนิดในการ

รักษาอยู่แล้ว	นอกจากนี้ยากลุ่ม	 opioid	 รุ่นใหม่หรือรูป

แบบใหม่ที่มีลักษณะพิเศษต่างจาก	morphine	 อาจมี

ประโยชน์ในผู้ป่วยที่ใช้	morphine	ไม่ได้ผล	เช่น	oxyco-

done	ที่ออกฤทธิ์ทั้ง	mu	และ	kappa	opioid	receptor	

และได้รับการศึกษามากมายทั้งใน	neuropathic	pain,	

somatic	pain	และ	visceral	pain	จึงน่าจะใช้เป็นทาง

เลือกของ	morphine	 ได้	 	ส่วน	 fentanyl	 ชนิดละลายใน

ปาก	(buccal	tablet)	สามารถออกฤทธิไ์ดเ้รว็ภายใน	10-

15	นาทีจึงใช้ในการรักษาอาการปวดกําเริบรุนแรงเป็น

ครัง้คราว	แนวทางการรกัษาในปจัจบุนัของไทยยงัแนะนาํ

ให้	tramadol	เป็นยาขนานแรกของกลุ่ม	opioid	และใช้	

morphine	ชนดิออกฤทธิเ์พิม่	หรอื	แผน่แปะ	transdermal	

fentanyl		เป็นยาขนานที่สอง	ส่วน	methadone	ให้ใช้ใน

กรณีที่ใช้ยาอื่นข้างต้นแล้วไม่ได้ผล	

สรุป  

	 เมื่อใช้ยาเพื่อรักษา	 neuropathic	 pain	 นั้น	 ควร

คาํนงึถงึจดุทีย่าออกฤทธิแ์ละกลไกการออกฤทธิใ์นระบบ

ประสาทตําแหน่งต่าง	 ๆ	 โดยพิจารณาใช้ยาที่มีฤทธิ์ต่าง

กันร่วมกันในกรณีที่จําเป็น	 	 แนวทางเวชปฏิบัติหลาย

แนวทางได้แนะนําให้ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเก่า	และยากัน

ชักกลุ่มยับยั้งช่องแคลเซียมเป็นยาขนานแรก	หากไม่ได้

ผล	 ควรเพิ่มยาในกลุ่มที่สอง	 และการรักษาที่ไม่ใช้ยา

รว่มกนั	ควรเริม่ในขนาดทีต่ํา่กอ่นแลว้ปรบัขนาดขึน้จนถงึ

ขนาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยไม่มีผลข้างเคียงมาก

เกินไป	และให้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์

ก่อนประเมินประสิทธิภาพว่ายานั้น	 ๆ	 ว่าได้ผลหรือไม่			

เพื่อการบรรเทาปวดหรือระงับปวดให้ผู้ป่วยให้มากที่สุด	

การรักษานี้หวังเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องและ

เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย	งานวิจัยในอนาคตที่เพิ่มขึ้น

จะชว่ยใหแ้พทยม์หีนทางในการรกัษาใหม่ๆ 	ในการบาํบดั

รักษาโรคนี้	
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PRESENCE OF 
JAW-OPENING 
WEAKNESS IN 

HYPOKALEMIC 
PERIODIC PARALYSIS
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ภาควิชาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา 

 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

	 ผูป้ว่ยหญงิไทยคูอ่าย	ุ30	ป	ีอาชพีแมบ่า้น	ภมูลิาํเนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 อาการสำาคัญอ่อนแรงแขนและขาสองข้างพูด

ลาํบากเปน็ๆ	หายๆ	มาประมาณ	4	ปกีอ่นมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 17	ปีก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรง

แขนและขาทั้งสองข้างยกแขนและขาไม่ขึ้น	 เดินไม่ได้	

ยังพอหยิบจับของได้	 ไม่มีหนังตาตก	 ไม่มีเห็นภาพซ้อน	

ไมม่อีาการสาํลกัอาหารและกลนืลาํบาก	หายใจปกต	ิอา

การเปน็ๆ	หายๆ	เปน็ครัง้ละประมาณ	1-2	ชัว่โมง	ชว่ง	2-3	

เดือนแรกจะมีอาการ	1	ครั้ง	อาการมักเป็นช่วงกลางคืน

มากกว่ากลางวัน	บางครั้งอ่อนแรงทันทีขณะที่กําลังเดิน

หรอืนัง่มอเตอรไ์ซค	์ไมม่อีาการชา	ไมม่กีลา้มเนือ้เตน้ไมม่ี

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	 ปัสสาวะและอุจจาระปกติ

อาการอ่อนแรงเป็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆ	และระยะเวลาแต่ละ

ครั้งนานขึ้นเรื่อยๆ	 ไม่มีสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการที่

ชัดเจน	เช่น	รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตในปริมาณ

มากหรือออกกําลังกายอย่างหนัก

	 4	ปีก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการอ่อนแรงแขนและ

ขามากขึ้น	 ถ้ามีอาการอ่อนแรงมากจะมีอาการกลืนไม่

ได้อ้าปากไม่ได้ต้องให้ญาติเปิดปากให้	 ลิ้นแข็ง	 พูดไม่

ออกระยะเวลาทีม่อีาการประมาณ	10-12	ชัว่โมง	เปน็ทกุ

วันช่วงเวลาประมาณ	20.00	นาฬิกา	ขณะมีอาการอ่อน

แรงผู้ป่วยไม่มีอาการชา	และทําตามคําสั่งได้	ช่วงหลังๆ	

อาการอ่อนแรงเป็นมากขึ้นและเป็นบ่อยขึ้นจึงส่งตัวมา

รักษาต่อที่สถาบันประสาทวิทยา

ประวัติอดีตและประวัติส่วนตัว

	 ปฏิเสธโรคประจําตัวอื่นๆ	ปฏิเสธสุราและบุหรี่

ประวัติครอบครัว

	 เป็นบุตรคนเดียวในครอบครัว	 มารดาผู้ป่วยก็มี

อาการแบบเดียวกับผู้ป่วย	 คือ	 อาการอ่อนแรงเป็น	 ๆ	

หายๆได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน	แต่อาการ

ไม่รุนแรงเท่าผู้ป่วย
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ก�รตรวจร่�งก�ย

General	physical	examination:

Vital	signs:	Body	temperature	=	37°C,	Pulse	rate	=	

80	beats	per	minute	(regular	rhythm),	Res-

piratory	rate	=	16	breaths	per	minute,Blood	

pressure	=	100/70	mmHg.

General	appearance:	A	Thai	female.	No	dysmorphic	

features.

HEENT	:	not	pale	conjunctiva,	anicteric	sclera,	no	

thyroid	gland	enlargement.

Heart,	lungs	and	abdomen:	normal.

Extremities:	no	pitting	edema,	no	rash

Neurological	examinations:	full	consciousness	

Cranial	nerves

•	 CN	II:	pupils	3	mm	reactive	to	light	both	eyes.	

Fundoscopic	exam	was	normal	with	sharp	

discs	and	no	vascular	changes.	Visual	fields	

was	full	to	confrontation.

•	 CN	III,	IV,	VI:	extraocular	muscle	movements	

were	intact,	no	nystagmus

•	 CN	V:	 normal	 corneal	 reflex,	 normal	 facial	

sensation,	jaw-opening	weakness	grade	3/5,	

jaw-closing	was	intact

•	 CN	VII,	VIII:	no	facial	weakness,	No	hearing	

loss

•	 CN	IX,	X:palate	elevates	symmetrically.	Pho-

nation	was	normal

•	 CN	XI:	 head	 turning	 and	 shoulder	 shrug	

was	intact

•	 CN	 XII:	 tongue	was	midline	 with	 normal	

movements	and	no	atrophy

Motorsystems:	no	muscle	atrophy,	no	fasciculation	

and	no	myotonia

Motor	power	(during	attack):	

•	 neck	flexor	gr	3/5	and	neck	extend	gr	0/5.

•	 	proximal	muscle	grade	1/5	both	upper	and	

lower	limbs.

•	 distal	muscle	grade	2/5both	upper	and	lower	

limbs.

Deep	tendon	reflexes	:	absent	all	except	ankle	jerk	

=	 2+,	 no	 ankle	 clonus,	 Babinski’s	 sign:	

absent	at	both	sides.

Sensation	 :	 no	 pinprick	 sensation	 loss,	 intact	

proprioception	and	vibration	sensation.	

Cerebellar	signs	:	no	abnormality.

Problem	list:

	 1.	 Recurrent	 quadriparesis	without	 sensory		

	 	 loss

	 2.	 Jaw-opening	weakness

	 3.	 Family	history	of	recurrent	weakness	

วิจ�รณ์

	 ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการแขนและขาทั้งสองข้าง

ออ่นแรงเปน็ๆ	หายๆ	ไมม่อีาการชา	โดยเริม่มอีาการตัง้แต่

อาย	ุ13	ป	ีทาํใหว้างรอยโรคทีก่ลา้มเนือ้	เชน่	โรค	ชอ่งผา่น

ไอออนในกล้ามเนื้อ	 (muscle	 channelopathy)	 ได้แก่	

hypokalemic/hyperkalemic	periodic	paralysis	และ	

thyrotoxic	periodic	paralysis	 (TPP)	หรือที่ตําแหน่ง

รอยเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ	 (neuromuscu-

larjunction)	 เช่นโรค	myasthenia	gravis,	 congenital	

myasthenic	syndrome	แต่ในผู้ป่วยรายนี้พบว่าในช่วง	

4	ปีหลังมีอาการอ้าปากไม่ได้	 แต่ไม่มีอาการกลืนสําลัก

หนังตาตก	 เห็นภาพซ้อน	 หรือกล้ามเนื้อหายใจที่อ่อน

แรงเลย	อาการอา้ปากไมไ่ดใ้นชว่งทีม่อีาการออ่นแรงถอื

เปน็อาการสาํคญัอยา่งหนึง่ทีช่ว่ยในการวนิจิฉยัแยกโรค

เพราะอาการ	jaw-opening	weakness	อาจจะพบได้ใน

กลุ่มโรค	polymyositis	 (PM)/dermatomyositis	 (DM)	

และ	hypokalemic	periodic	paralysis	(HOKPP)1	แต่

ในผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการกล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรงและ

มปีระวตัมิารดาทีม่อีาการคลา้ยผูป้ว่ยแตร่นุแรงนอ้ยกวา่

นา่จะถา่ยทอดทางทายกรรมชนดิยนีเดน่ซึง่พบไดบ้อ่ยใน

ผู้ป่วยกลุ่ม	 periodic	 paralysis	 และผู้ป่วยไม่มีอาการ	

myotonia	 ทําให้นึกถึงโรค	 hypokalemic	 periodic	

paralysis	(HOKPP)	มากที่สุด	สําหรับโรค	myasthenia	
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gravis	 จะพบว่ามักจะอ่อนแรงกล้ามเนื้อที่ใช้กัดฟัน

มากกวา่	(jaw	closing	weakness)1	หรอืมอีาการหนงัตา

ตก	 เห็นภาพซ้อนเป็นๆ	หายๆ	และมีอาการล้ามากกว่า

ปกติ	(fatigability)	ซึ่งไม่พบในผู้ป่วยรายนี้

วินิจฉัยแยกโรค

	 1.	 Periodic	 paralysis2	 ได้แก่	 hypokalemic

periodic	paralysis	(HOKPP),	hyperkalemic	periodic	

paralysis	และ	periodic	paralysis	จากสาเหตอุืน่ๆ	ของ

เช่น	thyrotoxic	periodic	paralysis	(TPP),	distal	renal	

tubular	acidosis	 (dRTA)	 เป็นต้น	การวินิจฉัยแยกโรค

อาศยัอาการอาการแสดง	สิง่กระตุน้ใหเ้กดิอาการอาการ

ร่วมและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น	 เช่น	 ระดับ

โพแทสเซียมในเลือด	คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	 การทํางานของ

ตอ่มไทรอยด	์long	acid	loading	test	และการตรวจทาง

ไฟฟ้าวินิจฉัย	(electrodiagnosis)	เป็นต้น	

	 2.	 Secondary	hypokalemia	ผู้ป่วยบางรายอาจ

จะมาดว้ยอาการออ่นแรงเปน็	ๆ 	หาย	ๆ 	จากการทีม่รีะดบั

โพแทสเซียมในเลือดตํ่ามาก	ๆ 	จากสาเหตุอื่น	เช่น	ภาวะ

สญูเสยีโพแทสเซยีมจากทางเดนิอาหาร	หรอืทางไต	โดย

ทั่วไปผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีอาการ	และความผิดปกติจาก

การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอืน่รว่มดว้ย	เชน่	มรีะดบัการ

ทาํงานของไตทีผ่ดิปกต	ิหรอืมรีะดบัโพแทสเซยีมในเลอืด

ที่ผิดปกติตลอดแม้ไม่มีอาการอ่อนแรง

	 3.	 Metabolic	 myopathy	 ผู้ป่วยอาจจะมาด้วย

อาการออกกําลังกายมากๆ	แล้วมีอาการปวดเมื่อยตาม

ร่างกายอ่อนเพลียหรืออ่อนแรงและบางครั้งอาจจะพบ

อาการ	myoglobinuria	 ได้ซึ่งผู้ป่วยรายนี้อาการเด่นคือ

ออ่นแรง	ไมม่อีาการปวดกลา้มเนือ้และไมส่มัพนัธก์บัการ

ออกกําลังกาย

	 4.	 Myasthenia	 gravis	 หรือ	 congenital	

myasthenic	 syndrome	 ในผู้ป่วยรายนี้มีอาการตั้งแต่

อายุ	 13	 ปี	 และมารดามีอาการคล้ายกับผู้ป่วยน่าจะ

ถ่ายทอดทางทายกรรมชนิดยีนเด่นซึ่ง	 post	 synaptic	

neuromuscular	 junction	disorder	ที่ถ่ายทอดแบบนี้

คือ	 slow	 acetylcholine	 esterase	 (AChR)	 channel	

syndromes	ผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการหนังตาตก	 เห็น

ภาพซ้อนเมื่อมอง	 2	 ตา	 กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง	 มี

อาการออ่นแรงกลา้มเนือ้คอ	กลา้มเนือ้	finger	extensors	

และบางครัง้กลา้มเนือ้ชว่ยหายใจออ่นแรงรว่มดว้ย	ซึง่พบ

มีรายงานครอบครัวผู้ป่วยไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์3	ซึ่งไม่พบ

ในผู้ป่วยรายนี้	การตรวจ	repetitive	nerve	stimulation	

(low	 rate	 stimulation)	 ช่วยในการวินิจฉัยโรค	มักพบ	

decremental	 pattern	 ได้ถึงร้อยละ	 75	 และพบคลื่น

กล้ามเนื้อซํ้า	(repetitive	CMAP	response)	ในการกระ

ตุ้นกล้ามเนื้อเพียงครั้งเดียวร่วมด้วย4

ก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติก�ร

	 Blood	urea	 nitrogen	 (BUN)=8mg/dL,	 Serum	

creatinine(Scr)	=0.5mg/dL,	Creatine	 kinase(CK)=	

78U/L.

Electrolytes

	 ช่วงที่ผู้ป่วยไม่มีอาการ	 Sodium=135	mmol/L,	

Potassium	 (k)	 =3.5	mmol/L,	 Chloride(Cl-)=	 101	

mmol/L,	Hydrogen	carbonate(Hco3)=26	mmol/L,	

24	hours	urine	K	=	13.6	mmol/day

Thyroid	function	test:

Free	T3=2.69pg/mL(2.36-6.79),	 FreeT4=0.78	ng/

dL(0.58-1.64),	TSH=1.02	µIU/mL(0.34-5.6)

Nerve	conduction	studies:	normal	motor	and	sen-

sory	nerve	conduction	studies.

Repetitive	nerve	stimulation	test	(low	rate	stimula-

tion):	no	decremental	pattern	and	repetitive	

CMAP	response.

Needle	electromyography	(EMG):	normal

	 ประวัติเพิ่มเติมจากผู้ป่วยคือผู้ป่วยเคยไปตรวจ

ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้รับการวินิจฉัยว่ามีระดับ

โพแทสเซียมในเลือดตํ่าในช่วงที่มีอาการอ่อนแรง	และ

ได้โพแทสเซียมกลับมารับประทานที่บ้านเช้าและเย็น	

ช่วงแรกๆ	มีอาการไม่บ่อยและไม่อ่อนแรงมาก	ถ้าทาน

โพแทสเซียมสมํ่าเสมอ	แต่ช่วงหลังๆ	มีอาการแม้จะรับ

ประทานโพแทสเซียม	มารดาผู้ป่วยก็ได้รับการวินิจฉัย

แบบเดียวกันและได้รับโพแทสเซียมมารับประทาน	 ซึ่ง

อาการคงที่ไม่มีอ่อนแรง
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	 ในช่วงที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลไม่มีอาการอ่อนแรง

ระดับโพแทสเซียมในเลือดเป็นปกติ	(K	=	3.5	mmol/L)

และประเมินด้วย	 needle	EMG	 เป็นปกติจึงแนะนําให้

ตรวจ	prolong	exercise	test	โดยการกระตุน้ไฟฟา้ทีเ่สน้

ประสาท	ulnar	และบันทึก	supramaximal	compound	

motor	action	potentials(CMAP)	ทีก่ลา้มเนือ้		abductor	

digitiminimi	โดยชว่งแรกกระตุน้ไฟฟา้ทกุๆ	1	นาทเีพือ่ให้

แน่ใจว่าค่า	 baseline	CMAP	จะคงที่	 จากนั้นให้ผู้ป่วย

ออกแรงกางนิ้วก้อยเต็มที่เป็นระยะเวลาประมาณ	2-	 5	

นาทีโดยให้พัก	 3	 วินาที	 ทุกๆ	15	 วินาทีที่ออกแรง	จาก

นั้นให้กระตุ้น	supramaximal	CMAP	ทันที	และกระตุ้น

ไปเรื่อยๆ	ทุกๆ	1-2	นาที	ประมาณ	40-60	นาทีจนแน่ใน

ว่า	CMAP	 ไม่ลดลงแล้วจึงหยุด	และนํามาคํานวณการ

ลดลงของ	CMAP	โดยคํานวณจาก	

Highest CMAP amplitude after excercise - Smallest	CMAP	amplitude	after	exercise		X	100

Highest	CMAP	amplitude	after	exercise

	 ถ้าค่า	CMAP	ลดลงมากกว่าร้อยละ	40	ถือว่าผิด

ปกติ	ซึ่งพบได้ในผู้ป่วย	HOKPP	สําหรับในผู้ป่วยรายนี้	

Highest	CMAP	amplitude	after	exercise	=	5.9	mVolt

Smallest	CMAP	amplitude	after	exercise	=	2.7	mVolt

	x	100	=	54.23	ซึง่ลดลงมากกวา่รอ้ยละ	40	(กราฟ

ที่	1)

*CMAP: Compound Motor Action Potential
กราฟที่ 1 :  Prolonged exercise test หลังจากออกแรงเต็มที่ ประมาณ 3-5 
นาที แล้วกระตุ้นกล้ามเนื้อทุกๆ 1 นาทีค่า CMAP* ในช่วงหลังออกกำาลังจะมีค่า
สูงขึ้น (5.9 มิลลิโวลต์) หลังจากนั้น CMAP จะมีค่าลดลงเรื่อยๆ ในผู้ป่วยรายนี้ 
ภายใน 12 นาท ีจะพบวา่ CMAP ลดลงรอ้ยละ 54.23 ซึง่เกนิรอ้ยละ 40 เมือ่เทยีบ
กับ CMAP สูงสุด ถือว่าผิดปกติ

	

	 ระหว่างนอนโรงพยาบาลได้หยุดโพแทสเซียมชนิด

รับประทานพบว่าผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงในช่วงเวลา

ประมาณ	20.00	นาฬิกา	 กล้ามเนื้ออ้าปาก	กล้ามเนื้อ	

flexor	 ของคออ่อนแรงกล้ามเนื้อแขนและขาทั้งส่วนต้น

และส่วนปลายอ่อนแรงประมาณ	 grade	 2/5	 (MRC	

grading)	

	 ช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงระดับโพแทสเซียม

เท่ากับ	2.93	mmol/L	

	 ผลการตรวจ	 needle	 EMG	 (during	 attack):	

normal	insertional	activity	and	no	other	spontane-

ous	 activity	 such	 as	myotonia.	MUAPs	 showed	

early	recruitment	of	right	vastuslateralis,	right	rectus	

femoris	and	1st	dorsal	interossei	muscles	whereas	

right	biceps	brachii	and	right	deltoid	muscle	were	

unremarkable.

	 การวินิจฉัยสุดท้าย	 Hypokalemic	 periodic	

paralysis	with	jaw-opening	weakness

ภ�วะกล้�มเนื้ออ่อนแรงเป็นครั้งคร�วร่วม
กับระดับโพแทสเซียมในเลือดตำ่� (HOKPP)

	 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นครั้งคราวร่วมกับระดับ

โพแทสเซียมในเลือดที่ตํ่า	 (HOKPP)	 เป็นโรคที่พบบ่อย

กว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นครั้งคราวชนิดอื่น	 โดย

ทั่วไปผู้ป่วยแถบเอเชียมักเป็นชนิดรายเดี่ยว	 (sporadic	

HOKPP)	 ไม่มีประวัติครอบครัวที่ชัดเจน	บางการศึกษา

ที่เก็บรวบรวมผู้ป่วย	HOKPP	 ในประเทศไทย	พบว่ามี

ประวัติครอบครัวเพียงร้อยละ	332	ต่างจากทางประเทศ

แถบซกีโลกตะวนัตกมกัเปน็ชนดิพนัธกุรรมและมปีระวตัิ

ครอบครัวที่ชัดเจน	 โรคนี้มีการสืบทอดทางพันธุกรรม

แบบทายกรรมชนิดยีนเด่นโรค	HOKPP	จําแนกได้เป็น	

2	กลุ่ม	คือ	HOKPP	ชนิดที่	1	เกิดจากการกลายระดับยีน	

CACNA	1S	บนโครโมโซม	1q31	ซึ่งพบได้ประมาณร้อย

ละ	70	ของผู้ป่วย	ทําให้ช่องผ่านแคลเซียมปิดช้า	(slow	

activation)	 และกระแสแคลเซียม	 (calcium	current)	
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ผ่านช่องลดลง	และ	HOKPP	ชนิดที่	2	เกิดจากการกลาย

ระดับยีน	SCN4A	พบได้ประมาณร้อยละ	10-20	ทําให้

ชอ่งผา่นโซเดยีมปดิเรว็ขึน้	(enhanced	inactivation)	สง่

ผลให้โซเดียมเข้าเซลล์ลดลง	การกลายระดับยีน	CAC-

NA1S		และ	SCN4A	ของผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเป็นการ

กลายเฉพาะจุดแบบเปลี่ยนรหัสในตําแหน่งที่จะแปล

เป็นกรดอะมิโน	 argine	 ในการสังเคราะห์โปรตีนทําให้

ไดโ้ปรตนีหรอืชอ่งผา่นแคลเซยีมและโซเดยีมทีม่กีารแทน

ตําแหน่งของ	argine	ด้วยกรดอะมิโนอื่น	ๆ	จนเกิดความ

ผิดปกติของรูเปิดโซเดียมหรือแคลเซียมไอออน	 (chan-

nelopathy)	 ส่งผลให้ทํางานได้น้อยลง	 แต่ไม่สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่ยาวนานได้		

(prolong	depolarization)	ซึง่ในปจัจบุนัเชือ่วา่	การกลาย

ที่ตําแหน่งของ	arginine	ที่	S4	ซึ่งเป็น	voltage	sensor	

ในแต่ละกลุ่มของช่องผ่านแคลเซียมและโซเดียม	ทําให้

เกิดรอยแยกในส่วน	S4	ที่เรียกว่า	gating	pore	และเป็น

คนละทางกับทางผ่านของไอออนปกติ	ทําให้โซเดียมซึม

ผ่านทางเสริมนี้ได้	 เข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อตลอดเวลา

เกิดเป็นกระแสที่มีขนาดตํ่า	ๆ	เรียกว่า	gating	pore	cur-

rent	ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าที่ยาวนาน	ซึ่ง

ทําให้เกิดอาการอ่อนแรงในโรคนี้5	

	 อาการทางคลินิกของผู้ป่วย	HOKPP	มักเริ่มแสดง

อาการตัง้แตอ่ายนุอ้ยซึง่ในผูป้ว่ยรายนีเ้ริม่มอีาการตัง้แต่

อายุ	13	ปี	โดยทั่วไปอาการอ่อนแรงมักจะเป็นครั้งคราว

โดยไม่มีสิ่งกระตุ้น	หรือมีสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการ	 เช่น	

การออกกําลังกายหนักๆ	หรือมีการรับประทานอาหารที่

มีคาร์โบไฮเดรตในวันหรือคืนก่อนเกิดอาการ

	 อาการออ่นแรงมกัพบวา่กลา้มเนือ้แขน	ขาออ่นแรง

มากทัง้สว่นโคนและสว่นปลาย	กลา้มเนือ้หนา้	กลา้มเนือ้

กลอกตา	รวมทั้งกล้ามเนื้อหายใจมักปกติ	ยกเว้นในราย	

ที่รุนแรงอาจจะมีอาการหายใจลําบากร่วมด้วย	 รีเฟล็

กซ์เอ็นลึกมีการตอบสนองลดลงหรือไม่มีเลย	 ในขณะ

ที่ไม่มีอาการ	 มักตรวจไม่พบความผิดปกติโดยเฉพาะ

ผู้ป่วยอายุน้อย	 ช่วงเวลาที่มีอาการอาจจะเป็นหลาย

ชั่วโมงถึงหลายวัน	 อาการอ่อนแรงแบบคงที่อาจจะพบ

ได้ในกลุ่ม	HOKPP	ชนิดที่	16	สําหรับอาการอ่อนแรงของ

กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปาก	(jaw-opening	weakness)	

มีการศึกษารวบรวมข้อมูลโดย	Sandippal	 และคณะที่

ประเทศอนิเดยี1	พบวา่ในจาํนวนผูป้ว่ยทีม่ารบัการรกัษา

ที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการอ่อนแรงแขนและขาทั้ง	 2	 ข้าง

ภายใน	1	เดือน	(acute	quadriparesis)	จํานวน	46	คน	

ผูป้ว่ยทีม่อีาการกลา้มเนือ้อา้ปากออ่นแรงพบใน	DM/PM	

รอ้ยละ	71.4,	HOKPP	รอ้ยละ	83.3	และ	Guillain–Barre	

syndrome	 ร้อยละ	 4.1	ดังนั้นอาการกล้ามเนื้ออ้าปาก

ออ่นแรง	อาจจะพบไดใ้นผูป้ว่ย	HOKPP	ซึง่ในผูป้ว่ยราย

นี	้จะมอีาการกลา้มเนือ้ทีใ่ชใ้นการอา้ปากออ่นแรงในชว่ง	

4	ปีหลังแม้ว่าจะรับประทานโพแทสเซียม	ประมาณ	60	

mEq	ต่อวันแล้วก็ตาม	แต่ไม่เคยมีอาการเห็นภาพซ้อน

หรือหายใจลําบากเลย

	 สําหรับสาเหตุอื่น	 ที่ทําให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรง

เป็นครั้งคราวร่วมกับระดับโพแทสเซียมในเลือดตํ่าที่พบ

ได้บ่อยในประเทศไทยคือ	 เกิดร่วมกับโรคต่อมไทรอยด์

เป็นพิษ	 (TTP)	และภาวะร่างกายเป็นกรดจากความผิด

ปกติที่ท่อไต	 (renal	 tubular	 acidosis)	 ซึ่งควรจะตรวจ

การทํางานของต่อมไทรอยด์	วัดปริมาณโพแทสเซียมใน

ปัสสาวะที่เก็บ	24	ชั่วโมงและ	 long	acid	 loading	test		

ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้การทํางานของต่อมไทรอยด์ปกต	ิและ

ระดับโพแทสเซียมในปัสสาวะที่	 24	 ชั่วโมง	 น้อยกว่า	

20	mmol	ต่อวันแต่ไม่ได้ตรวจ	long	acid	loading	test		

เพราะผูป้ว่ยมปีระวตัคิรอบครวัชดัเจนทีม่อีาการออ่นแรง

เปน็ครัง้คราว	และรกัษาดว้ยการรบัประทานโพแทสเซยีม

เป็นประจํา

ก�รรักษ�

	 ในระยะเฉียบพลัน

	 •	 ตรวจเพื่อวัดระดับโพแทสเซียมในเลือดถ้าตํ่า

รักษาโดยให้รับประทานโพแทสเซียมคลอไรด์	 (potas-

sium	 chloride)	 ขนาด	 20-30	mEq	ทุก	 15-30	นาที	

จนกว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดจะเป็นปกติ	 อาการผู้

ปว่ยจะดขีึน้ภายในนาทถีงึชัว่โมง	ไมแ่นะนาํใหก้ารรกัษา

โดยใหโ้พแทสเซยีมทางหลอดเลอืดดาํ	เพราะเสีย่งกบัการ

ทําให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงจนเป็นอันตรายได้

	 •	 คอยติดตามระดับโพแทสเซียมในเลือดภายใน	

24	 ชั่วโมง	 เพราะระดับโพแทสเซียมอาจจะเพิ่มจนเกิด
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ภาวะ	 hyperkalemia	 ได้เนื่องจากโพแทสเซียมเคลื่อน

ออกนอกเซลล์

	 •	 หลีกเลี่ยง	dextrose	หรือคาร์โบไฮเดรตจํานวน

มากเพราะอาจจะไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินทําให้

โพแทสเซยีมเคลือ่นเขา้เซลลจ์นทาํใหเ้กดิภาวะ	hypoka-

lemia	ได้

	 •	 แนะนําให้ประเมินการทํางานของหัวใจใน

ระหว่างการรักษาด้วยโพแทสเซียม

ก�รป้องกัน (Preventive treatment)

	 •	 โดยทั่วไปแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 (life	

style	change)	คอื	รบัประทานคารโ์บไฮเดรตนอ้ยๆ	และ

หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆ

	 •	 ในกรณทีีป่รบัเปลีย่นพฤตกิรรมไมไ่ดห้รอือาการ

ยังไม่ดีขึ้นจึงแนะนําให้การรักษาด้วย

	 	 ๐	Potassium	supplementation	ซึ่งในผู้ป่วย

รายนี้ไม่สามารถควบคุมอาการได้

	 	 ๐	Potassium-sparing	diuretics	เชน่	spironol-

actone	 (100	mg	 ต่อวัน)	 แต่ควรงดการรับประทาน

โพแทสเซียมเสริมถ้ารับประทานยากลุ่มนี้

	 	 ๐	Carbonic	anhydrase	inhibitors	เชน่	aceta-

zolamide	250	mg	เช้าและเย็นตอบสนองต่อการรักษา

ประมาณร้อยละ	46	อาจจะตอบสนองดีในผู้ป่วยที่มีการ	

กลายระดับยีนของ	CACNA1S	ถ้าเทียบกับ	SCN4A7

	 ข้อควรระวัง	 ความสัมพันธ์ระหว่าง	malignant	

hyperthermia	และ	HOKPP	ไม่ชัดเจน	ดังนั้นควรระวัง

ระหว่างการดมยาสลบ	โดยเฉพาะ	succinylcholine8

สรุป

	 ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการอ่อนแรงเป็นครั้งคราว	

โดยไม่มีอาการชา	 ควรนึกถึงโรคกลุ่ม	 periodic	 pa-

ralysis	 มากที่สุดโดยโรค	HOKPP	พบบ่อยที่สุด	 และ

มักจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบชนิดยีนเด่นแต่ใน

ประเทศไทยพบมีประวัติครอบครัวเพียงร้อยละ	 332	ซึ่ง

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีรายงานว่าพบมีอาการอ่อนแรงกล้าม

เนื้อที่ใช้อ้าปากร่วมด้วย1	สําหรับสาเหตุที่เกิดภายหลัง	

(acquired	periodic	paralysis)	ที่พบบ่อยคือ	โรคต่อม

ไทรอยด์เป็นพิษ	 (TTP)	และภาวะร่างกายเป็นกรดจาก

ความผดิปกตทิีท่อ่ไต	(dRTA)	การรกัษาในชว่งเฉยีบพลนั	

แนะนําให้การรักษาด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์	 ชนิดรับ

ประทานจนกวา่ระดบัโพแทสเซยีมในเลอืดกลบัเปน็ปกติ	

ไม่แนะนําให้โพแทสเซียมทางหลอดเลือดดํา	เพราะอาจ

จะทําให้เกิดระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง	 ทําให้เกิด

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้
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	 Introduction:	Charcot–Marie–Tooth	 disease	
(CMT)	or	hereditary	motor	and	sensory	neuropathy	
(HMSN)	is	one	of	the	most	common	inherited	neuro-
logical	disorders.	CMT	is	classified	into	CMT	types	1	to	
7.	To	date,	more	than	40	genes	and	chromosomal	loci	
were	identified	in	association	with	hereditary	neuropa-
thies.	Since	phenotypes	of	CMT	subtypes	are	similar,	
clinical	diagnosis	alone	is	difficult.	Genetic	analysis	is	
invariably	needed	for	the	definite	diagnosis.	
	 Objectives:	 To	 identify	molecular	 genetic	
bases	 of	CMT	 in	 Thai	 patients	 and	 study	 of	 the	
genotype-phenotype	correlation.					
	 Materials	and	Methods:	Clinical	data	of	all	adult	
patients,	whose	blood	samples	were	sent	for	genetic	
testing	of	CMT	at	Ramathibodi	Hospital,	were	retro-
spectively	 reviewed.	 Patient’s	 demographic	 data,	
clinical	 features,	 family	 history	 and	 electrophysi-
ological	 data	were	 collected.	Peripheral	 leukocyte	
DNA	was	analyzed	for	17p	rearrangements	and	also	
directly	sequenced	of	PMP22,	MPZ	and	GJB1	genes.
	 Results:	During	the	years	2010-2013,	21	unrelated	
patients	were	fulfilled	for	the	clinical	diagnosis	of	CMT.		
Mean	 age	 at	 onset	was	 27.30	 ±	 14.05	 years.	Over	
half	of	the	patients	(57%)	had	positive	family	history.	
Genetic	analysis	showed	that	seven	patients	(33.33%)	
had	PMP22	duplication	 (CMT1A),	 two	 (9.52%)	 had	
novel	mutations	in	GJB1	(CMTX1),	one	(4.76%)	had	a	
novel	MPZ	mutation	(CMT2I).	The	remaining	families	
(52.38%)	had	no	mutations	in	the	studied	genes.	
	 Conclusion:	 The	 study	described	molecular	
diagnoses	in	47.62%	of	the	CMT	patients	by	analy-
sis	of	the	three	candidate	genes.	More	than	80%	of	
patients	with	demyelinating	neuropathy	were	able	to	
reach	the	diagnosis	using	this	strategy.	In	contrast,	
only	 one	patient	 (7.69%)	with	 axonal	 neuropathy	
was.	Three	identified	mutations	were	novel	suggest-
ing	that	the	mutations	are	unique	to	Thai	ethnic.

รางวัลที่ 1
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	 Introduction:	Neuromyelitis	 optica	 (NMO)	 is	 an	
inflammatory	 demyelinating	 of	 the	 central	 nervous	
system.	Nevertheless,	many	NMO	and	neuromyelitis	
optica	 spectrum	disorders	 (NMOSD)	patients	 remain	
seronegative	for	aquaporin-4	antibody	despite	fulfilled	
the	diagnostic	criteria.	Until	now	 the	pathophysiology	
and	the	standard	treatment	for	the	seronegative	AQP4-
Ab	NMO	patients	are	still	unclear
	 Objectives:	 To	compare	demographic	 and	dis-
ease-related	 features	between	aquaporin-4	 antibody	
positive	and	negative	neuromyelitis	optica	(NMO)	and	
its	spectrum	disorder	(NMOSD)	in	Thai	patients
	 Materials	 and	Methods:	Retrospective	 study	 of	
patients	who	admitted	to	or	evaluated	at	Prasat	Neuro-
logical	 Institute	during	November,	 2009-August,	 2013	
and	were	diagnosed	as	NMO	or	NMOSD	according	to	
Wingerchuk,	Revised	diagnostic	criteria	for	NMO	2006	
and	2007.	These	patients	were	classified	as	AQP4-IgG-
seropositive	and	AQP4-IgG-seronegative	group.	The	de-
mographic	and	disease-related	features	were	analyzed.	
	 Results:	 Total	 149	patients	were	 included.	One	
hundred	and	twenty-two	(81.9%)	patients	were	women	
(F:M	4.5:1).	Mean	age	at	onset	was	41.62	years	(12-85	
years;	SD	14.8).	Sixty	(41.3%)	were	AQP4-IgG	seron-
egative.	There	were	lower	female-to-male	ratios	(13.8	vs	
1.9;	p	<	0.001)	and	less	common	in	simultaneous	optic	
neuritis	and	transverse	myelitis	in	any	attacks	(20.5%	vs.	
5.1%,	p	=	0.009)	in	the	seronegative	group.	Moreover	
none	of	the	AQP4-IgG-negative	patients	presented	with	
simultaneous	acute	optic	neuritis	and	transverse	myelitis	
as	the	initial	clinical	presentation.	There	were	no	statisti-
cally	significant	differences	between	two	groups	in	the	
annual	relapse	rate	(ARR;	1.36	±	1.83	vs.	1.92	±	4.40;	p	
=	0.241).	The	ARR	after	adequate	treatment	were	lower	
than	before	treatment	in	both	AQP4-IgG-positive	(6.0	±	
6.95	vs.	0.31	±	1.82;	p	<	0.001)	and	AQP4-IgG-negative	
patients	(4.73	±	7.61	vs.	0.11	±	0.39;	p	<	0.001).
	 Conclusion:	Higher	proportion	of	male	and	 less	
common	 in	 simultaneous	 optic	 neuritis	 and	myelitis	
were	found	in	seronegative	group.	Even	in	seronegative	
patient,	early	immunosuppressive	therapy	is	warrant	to	
prevent	relapse.

รางวัลที่ 2
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	 Background:	An	 increase	 in	 life	 expectancy	

might	affect	to	stroke	outcome.	However	informa-

tion	regarding		prognostic	factors	and	outcome	of	

ischemic	stroke	in	the	very	eldery	Thais	is	scanty.	

Objective:	To	evaluate	clinical	outcome	of	ischemic	

stroke	in	the	very	elderly.

	 Meterial	 &Methods:	 Acute	 ischemic	 stroke	

patients	aged		>	80	years	old	were	retrospectively	

enrolled.	Baseline	 characteristics,	 comorbidities	

were	recorded.	Follow	up	at	3	months	after	onset	

using	modified	Rankin	Scale	(mRS).

	 Results:A	total	of	261	patients	were	enrolled	

between	January	2006	and	December	2010	with	

a	mean	age	of	84.4	years	old.	Female	comprised	

63.6%.Median	initial	NIHSS	was	6.	For	acute	man-

agement,	patient	were	admitted	in	stroke	unit,	given	

intravenous		rtPA	and	administed	aspirin	in	44.4%,	

6.5%,	88.5%,	respectively.	Common	complication	

were	 pneumonia	 (19.2%),	 urinary	 tract	 infection	

(10.3%)	 and	gastrointestinal	 bleeding	 (6.5%).	At	

3	months,	good	outcome	(mRS	<	2)	was	found	in	

33%	and	mortality	 rate	was	19.2%.	After	 adjust-

ing	for	age,	sex,	types	of	health	insurance,	stroke	

unit	admission,	rtPA	administration	and	in-hospital	

complications,	death	was	associated	with	universal	

coverage	scheme	(OR3.58,	p=0.003),	atrial	fibrilla-

tion	(OR2.86,	p=0.007)	and	in-hospital	complication	

(OR9.13,	p=0.000).

	 Conclusion:	Acute	ischemic	stroke	in	the	very	

eldery	associated	with	poor	outcome.	Furthermore,	

AF,	universal	coverage	scheme	insurance,	in-hospi-

tal	complications	were	found	to	be	associated	with	

death.	The	results	can	be	useful	in	providing	infor-

mation	regarding	outcome	in	patients	with	advanced	

age	when	counseling	patients	and	their	family.

รางวัลที่ 3
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MAGNETIC 
RESONANCE 

IMAGING 
ABNORMALITIES IN 

THAI PATIENTS WITH 
SEROPOSITIVE 

NEUROMYELITIS 
OPTICA

พญ.ภัทรนันท์ แสงวิโรจน์กุล

สาขาประสาทวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Objectives	

	 To	study	MRI	appearances	of	the	brain,	optic	

nerve,	and	spinal	cord	along	with	their	clinical	cor-

relations	in	neuromyelitis	optica	(NMO).	

	 Methods	

	 This	was	a	retrospective	observational	study	

conducted	in	Ramathibodi	Hospital.	NMO	patients	

with	seropositive	NMO-IgG	were	recruited.	Patients’	

demographic	 data	 and	 neurological	 signs	were	

recorded.	MRIs	of	the	brain,	optic	nerve,	and	spinal	

cord	were	reviewed	in	all,	optic	neuritis	(ON),	and	

transverse	myelitis	(TM)	cases	respectively.	

	 Results	

	 Twenty-eight	cases	were	recruited.	(1)	Abnormal	

brain	 lesions	were	 identified	 in	25	cases	 (89.29%).	

They	appeared	as	normal	(10.71%),	typical	(3.57%),	

non-specific	(67.86%),	multiple	sclerosis-like	(28.57%)	

lesions	according	to	Pittock	et	al	classification.	Ad-

ditionally,	lesions	in	the	brainstem	(28.57%),	corpus	

callosum	 (7.69%),	 basal	 ganglia	 (11.54%),	 fornix	

(3.57%),	and	cortical	area	(0%)	were	noted.	(2)	Op-

tic	nerve	MRIs	in	the	ON	cases	(n=15)	showed	en-

hanced	lesions	in	the	intraorbital	(66.67%),	intracanal	

(61.11%),	intracranial	(44.44%)	segments	of	the	optic	

nerve,	chiasm	(38.89%),	and	tract	(5.55%).	The	length	

of	the	lesions	was	significantly	correlated	with	visual	

acuity	at	onset	(p<0.001).	(3)	All	cord	MRIs	performed	

in	 the	TM	cases	(n=13)	 revealed	>3	vertebral	seg-

ments	and	central	cord	involvement.	

	 Conclusions	

	 Radiological	 phenotypes	 and	 their	 clinical	

correlations	in	definite	NMO	in	Thai	population	were	

revealed.	 The	appearances	were	comparable	 to	

previous	studies	in	other	populations.	More	obser-

vational	data	were	also	reported.	The	findings	could	

be	helpful	in	identifying	NMO	clinically.	

รางวัลชมเชย
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PREVALENCE AND 
PREDICTORS OF 

DEMENTIA AFTER 
STROKE IN 

RAMATHIBODI 
HOSPITAL

พญ. ธนรรญ� วงศ์สีนิล                   

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Introduction:		Post	stroke	dementia	(PSD)	or	post	
stroke	cognitive	impairment	(PSCI)	is	the	second	most	
common	cause	of	dementia	after	Alzheimer’s	disease	
(AD).3	However,	in	Asian	countries	had	high	prevalence	
of	vascular	dementia	comparable	to	AD.4	The	PSD	is	
the	important	one	of	the	cerebrovascular	complication	
that	might	be	protected	or	delayed	disease	progression.	
Therefore,	assessment	of	dementia	at	the	stroke	onset	
(within	first	week)	will	be	used	for	the	decision	of	early	
diagnosis	and	treatment.
	 Objectives:		To	evaluate	the	prevalence,	predictors	
and	clinical	course	of	dementia	after	acute	 ischemic	
stroke	for	proper	management	in	Thai	stroke	patients.
	 Materials	and	Methods:		This	was	a	prospective	
cohort	study	conducted	in	Ramathibodi	Hospital.	Acute	
stroke	patients	who	had	admitted	since	1	August	2013	
to	30	September	2013	were	recruited	with	inclusion	and	
exclusion	criteria.	Patients’	demographic	data,	stroke	
severity	 and	 classification	were	 recorded.	Cognitive	
function	was	evaluated	by	MoCA-T	and	MMSE-T	test	
at	stroke	onset	and	3	months	follow	up.	The	post	stroke	
cognitive	 status	was	classified	 into	 normal	 cognitive	
status	and	post	stroke	cognitive	impairment	including	
post	stroke	dementia.
	 Results:		Twenty-six	patients	had	complete	data,	
median	NIHSS	 score	was	 3	 and	mRS	 score	was	 2.	
Sixty-one	percent	 (N=16)	 of	 patients	were	 classified	
as	small	artery	occlusion.	There	are	only	3	cases	were	
diagnosed	dementia	 at	 3	months	 after	 stroke	 onset	
representing	11.5%	of	all	patients,	whereas	61%	had	
post	stroke	cognitive	impairment.	The	logistic	regres-
sion	showed	that	low	education	level	(p<0.001),	higher	
baseline	NIHSS	(p=0.021),	mRS	(p=0.003),	low	MoCA-T	
(p<0.001)	and	MMSE-T	(p<0.001)	predicted	moderate	
to	severe	cognitive	impairment	at	3	months	after	stroke.
	 Conclusion:	 The	prevalence	of	 cognitive	 impair-
ment	after	stroke	is	still	high	despite	mostly	of	ischemic	
stroke	had	minor	deficit.	The	brief	cognitive	screening	
test,	education	level	at	the	stroke	onset	had	strong	cor-
related	with	post	stroke	cognitive	impairment	at	3	months.	
The	most	memory	and	non-memory	domain	were	not	
improve	over	time.	So,	early	management	in	PSCI	and	
PSD	may	be	change	the	cognitive	and	clinical	outcome.

รางวัลชมเชย
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พญ.ณัฐก�นต์ ศรีประทักษ์

แผนกประสาทวิทยา	กองอายุรกรรม	

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

	 Introduction:	Spinocerebellar	ataxias	 (SCAs)	
are	inherited	neurodegenerative	disorders	that	are	
clinically	and	genetically	very	heterogeneous.	
	 Objectives:	To	investigate	clinical,	genetic	and	
factors	influence	in	decision	making	for	genetic	test-
ing	of	3	Thai	family	members	with	SCA1
	 Methods:	Neurological	 examination	 and	ge-
netic	 testing	 for	 SCA1	were	 performed.	 Factors	
influence	 in	 decision	making	 for	 genetic	 testing	
and	history	 of	 previous	genetic	 counseling	were	
investigated	by	a	questionnaire.
	 Results:	 Twenty	 eight	 participants	 were	
studied.	Nine	symptomatic	and	five	asymptomatic	
SCA1	positive	participants	were	confirmed	by	PCR	
assay.	 In	 the	 symptomatic	group,	 the	mean	age	
and	the	age	of	onset	were	44.6+14.3(18-75)	years	
and	 44.5+10.8(35-71)	 years	 respectively.	 The	
mean	repeat	length	of	expanded	allele	was	44.8+	
4.2(40-51),	 the	mean	 repeat	 length	normal	 allele	
was	27.5+2(23-30),	 and	 the	mean	disease	dura-
tion	was	5.5+3.5(1-12)	 years.	 The	most	common	
first	symptom	was	unsteady	gait	(50%).	Abnormal	
saccade,	Ophthalmoparesis,	 and	dystonia	were	
observed	 in	 55%,	 22.2%,	 and	33%	 respectively.	
Percentage	of	consent	for	genetic	testing	was	89%.	
The	 influential	 factors	 for	 consent	genetic	 testing	
were	the	need	of	evidence-based	diagnosis	(96%)	
followed	by	life	planning	(56%)	and	influence	of	fam-
ily	members	(52%).	Major	reasons	to	refuse	genetic	
testing	were	unacceptable	positive	test	(67%)	and	
needle/puncture	scare	(67%).
	 Conclusion:	Clinical	presentation	and	genetic	
mutation	of	the	SCA1	in	the	study	were	similar	with	
previous	worldwide	studies.	The	most	impact	factor	
on	decision	making	for	consent	and	reject	of	genetic	
testing	was	the	need	of	evidence-based	diagnosis
and	unacceptable	positive	test	respectively.

รางวัลชมเชย
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STROKE OUTCOME IN 

THAILAND

นพ.นรงฤทธิ์   เกษมทรัพย์

สาขาประสาทวิทยา	ภาควิชาอายุศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 Aim:	Stroke	is	a	major	public	health	problem	

worldwide.	There	are	limited	data	on	national	stroke	

prevalence	and	outcomes	after	the	beginning	of	the	

era	of	thrombolytic	therapy	in	Thailand.	This	study	

aimed	to	study	investigate	the	prevalence	and	fac-

tors	associated	with	mortality	in	stroke	patients	in	

Thailand	using	 the	national	 reimbursement	data-

bases.	

	 Methods:	Clinical	 data	were	 retrieved	 from	

the	 national	 reimbursement	 databases	 including	

universal	 coverage,	 social	 security,	 and	 the	civil	

servant	benefit	system	during	the	fiscal	year	2010.	

The	stroke	diagnosis	code	was	based	on	the	ICD	10	

system	including	G45-transient	cerebral	ischemic	

attacks	and	 related	 syndromes,	 I61-intracerebral	

hemorrhage,	and	I63-cerebral	infarction.	The	preva-

lence	and	stroke	outcomes	were	calculated	 from	

these	coded	data.	Factors	associated	with	death	

were	evaluated	by	multivariate	logistic	regression	

analysis.	

	 Results:	 The	most	 frequent	 stroke	 subtype	

was	cerebral	infarction	with	the	prevalence	of	122	

patients	per	100,000	population,	an	average	length	

of	 hospital	 stay	of	 6.8	days,	 an	average	hospital	

charge	of	 20,740	baht	 (~$691	USD),	 a	mortality	

rate	 of	 7	percent,	 and	 thrombolytic	 prescriptions	

of	 1	 percent.	 The	 significant	 factors	 associated	

with	 stroke	mortality	were	 septicemia,	pulmonary	

embolism,	pneumonia,	myocardial	infarction,	status	

epilepticus,	and	heart	failure.	

	 Conclusions:	The	prevalence	and	outcomes	

of	stroke	 in	Thailand	were	comparable	with	other	

countries.	It	is	the	beginning	an	era	of	thrombolytic	

therapy	in	Thailand.
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THE VALIDITY OF 
THAI VERSION 
ALZHEIMER’S 

QUESTIONNAIRE

นพ.อดิศักดิ์  กิตติส�เรศ

หน่วยประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์	

คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 Introduction:	Dementia	 is	 a	 common	problem	

found	 amongst	 the	 elderly	 leading	 to	 a	 significant	

burden	on	patients,	 their	 families,	 and	 the	 society.	

Several	 tools	have	been	developed	 to	 identify	 and	

screen	patients	with	dementia	and	mild	cognitive	im-

pairment.		However,	there	are	some	limitations	such	as	

time	required	to	administer	a	given	tool	and	the	need	

for	an	interview	by	experts.		Thus	dementia	is	often	

overlooked	this	problem	in	primary	care	setting.	Alzhe-

imer’s	 questionnaire	 (AZQ)	 is	 an	 informant-based	

screening	 tool	 for	 assessment	 of	 dementia,	 easily	

administered	in	general.	Its	validity		and	diagnostic	

accuracy	should	prove	useful	for	Thai	people.		

	 Objectives:	 To	determine	 the	diagnostic	 ac-

curacy	of	Thai	version	of	Alzheimer’s	questionnaire	

(TAQ)		in		identifying	individuals	with	mild	cognitive	

impairment	(MCI)	and	Alzheimer’s	disease	(AD)	in	

Thai	population.

	 Materials	 and	Methods:	Cross-sectional	de-

scriptive	cohort	study	was	carried	out	in	individuals	

with	normal	cognition	(NC)	and	in	patients	with	AD	

and	MCI.		Subjects	were	recruited	from	individuals	

of	50-90	years	of	age	who	visited	Maharaj	Nakorn	

Chiang	Mai	hospital,	during	June	2013	and	January	

2014.	TAQ	was	administered	to	an	informant.		Diag-

nostic	accuracy	was	assessed	through	sensitivity,	

specificity	and	area	under	the	curve	(AUC).

	 Results:	A	total	of	110	(19	AD,	51	MCI,	40	NC)	

individuals	were	enrolled	in	our	study.		Mean	age	

range	was	66.85+11.42	years	amongst	screening	

group,	and	47.96	+	12.33	years	amongst	caregiver	

group.	Sixty	six	percent	were	female.	The	mean	age	

in	AD	group	(78	+	8.76)	was	significantly	higher	than	

MCI	(66.12	+9.87)	and	NC	(62.48	+	9.87)	groups	

(P<0.001).	 The	TAQ	showed	high	 sensitivity	 and	

specificity	 for	 detecting	MCI	 (79.41;	 93.75)	 	 and	

AD	(97.37;	96.15).		AUC	values	also	indicated	high	

diagnostic	accuracy	 for	both	MCI	 (0.96)	and	AD	

(0.99).	 Internal	 consistency	of	 the	TAQ	was	also	

high	(Cronbach’s	alpha	=	0.8931).

	 Conclusion:	 The	 TAQ	 is	 a	 valid	 informant-

based	 instrument	 for	 identifying	cognitive	 impair-

ment,	both	MCI	and	AD,	with	high	sensitivity	and	

specificity,	independent	of	age,	gender	and	educa-

tional	level.	The	TAQ	may	be	used	as	an	alternative	

tool	for	assessing	individuals	with	cognitive	prob-

lems	in	primary	care	settings	in	Thailand.
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นพ.อธิวัฒน์   สุนทรพันธ์

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ		หน่วยประสาทวิทยา	

ภาควิชาอายุรศาสตร์		คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 Objective:	To	investigate	clinical	presentation	

of	seropositive	NMO	spectrum	disorders	in	Maharaj	

Nakorn	Chiang	Mai	Hospital

	 Materials	and	Methods:	We	analyzed	a	series	

of	34	consecutive	cases	of		seropositive	NMO	spec-

trum	disorders	(consecutive	case	series)	diagnosed	

in	a	single	Thai	hospital(Maharaj	Nakorn	Chiang	Mai	

Hospital)	over	4	years,	from		2010	to	2013.

	 Results:	Thirty-four	patients	were	diagnosed	

with	seropositive	NMO	spectrum	disorders.	Thirty-	

three	patients	were	women.	Mean	age	of	onset	was	

39	years	(range,	20	to	59	years).	Fifteen(45%)	could	

not	ambulate	without	aid	 (	EDSS	>	4.5).	Patients	

with	more	disability	had	longer	duration	before	the	

correct	diagnosis	made(22	months	vs	67	months,	

P	=	0.026).	Six	(18%)	presented	with	isolated	optic	

neuritis	and	twelve	(36%)	presented	with	isolated	

myelitis.	Fifteen(44%)	did	not	fullfilled	revised	diag-

nostic	criteria	2006.	Brain	MRI	from	three	patients	

meet	diagnostic	criteria	of	multiple	 sclerosis	and	

brain	MRI	 from	one	patient	 showed	bilateral	 T2	

hyperintense	of	 amygdala	 and	hippocampi.	CSF	

samples	were	 available	 for	 15	 patients	 and	 13	

samples	 showed	 abnormal	 results.	 Six	 patients	

were	ANA-positive.	One	patient	had	Hashimoto’s	

thyroiditis	and	one	patient	had	discoid	lupus	ery-

thematosus.	Seven	patients	were	diagnosed	with	

depression	and	six	patients	had	migraine.	

	 Conclusion:	Seropositive	NMO	spectrum	disor-

ders	had	variable	clinical	presentations.		A	number	

of	 patient	 did	 not	meet	Wingerchuk	2006	criteria.	

Delay	 in	 the	diagnosis	may	 lead	 to	disability.	Dis-

ability	occur	as	a	 result	of	 individual	attack.	Brain	

MRI	lesions	in	NMOSD	are	often	silent	clinically,	and	

many	are	non-specific	or	indistinguishable	from	mul-

tiple	sclerosis.	This	disease	is	associated	with	other	

autoimmune	diseases,	migraine	and	depression.
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นพ.ปิยะณัฐ  วงศ์วรรณ.

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์		โรงพยาบาลธรรมศาสตร์	

เฉลิมพระเกียรติ

	 Introduction:	Uric	acid	(UA)	is	believed	to	have	

an	antioxidant	and	a	protective	effect	on	the	central	

nervous	system	against	oxidative	damage	and	cell	

death	in	Parkinson’s	disease	(PD).	

	 Objectives:	The	aim	of	this	study	was	to	evalu-

ate	serum	UA	level	in	patients	with	PD	compared	

to	controls	and	its	clinical	use	as	a	biomarker	for	

disease	progression.			

	 Materials	and	Methods:	Serum	UA	level	was	

determined	in	70	PD	patients	compared	with	100	

age	and	 sex	matched	controls.	 The	 serum	UA	 /

creatinine	ratio	(UA/Cr.)	was	measured	to	reduce	

the	 interference	 caused	by	 differences	 in	 renal	

excretion	 function.	 The	disease	progression	was	

evaluated	using	modified	Hoehn	and	Yahr	scales	

(H&Y),	UPDRS	motor	score,	disease	duration,	and	

levodopa	equivalent	dose.

	 Results:	Patients	with	PD	showed	statistically	

significant	lower	serum	UA	and	serum	UA/Cr.	ratio	

than	controls	(4.87	±	1.52	vs.	5.53	±	1.32	mg/dL,	p=	

0.004,	5.30	±	1.72	vs.	6.14	±	1.54,		p=	0.001).	Also,	

the	mean	serum	UA	level	in	both	male	and	female	

patients	with	PD	were	statistically	significant	lower	

than	in	controls	(5.62	±	1.35	vs.	6.20	±	1.22	mg/dL,	

p=	0.046	and	4.12	±	1.30	vs.	4.86	±	1.05	mg/dL,	

p=	0.007).		The	actual	serum	UA	level	was	not	cor-

related	with	any	disease	progression	parameters,	

however	patients	with	early	stage	(H&Y	stage	1-2.5)	

had	significant	higher	mean	serum	UA/Cr.	ratio	than	

patients	with	late	stage	(H&Y	stage	3-5)	(5.69	±	1.72	

vs.	4.76	±	1.59	,	p=	0.023).	

	 Conclusion:	Our	study	suggests	that	UA	might	

have	a	protective	effect	against	pathogenesis	of	PD.	

Serum	UA	levels	together	with	serum	UA/Cr.	ratio	

are	potential	useful	biomarkers	to	indicated	disease	

progression	and	risk	of	developing	PD.
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นพ. อ�เหม็ด  ร�ชิด

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์		โรงพยาบาลธรรมศาสตร์	

เฉลิมพระเกียรติ

	 Introduction:	LOX-1	contributes	to	the	devel-

opment	 of	 atherosclerosis	 and	 increased	 risk	 of	

stroke.NO	has	anti-thrombotic	and	anti-inflammatory	

properties.	Results	 from	previous	 studies	 remain	

controversial.

	 Objectives:	The	aim	of	this	study	was	to	evalu-

ate	serum	LOX-1	and	NO	levels	in	acute	ischemic	

stroke	and	relationship	to	stroke	etiology	as	well	as	

its	role	as	potential	biomarker.

	 Materials	and	Methods:	A	secondary	descrip-

tive	analysis	using	previous	data	from	“Biomarkers	

and	blood	pressure	 variability	 in	 acute	 ischemic	

stroke”.	We	performed	an	analysis	of	serum	LOX-1	

and	NO	levels	in	Thai	patients	with	acute	ischemic	

stroke	within	24	hours	after	stroke	onset	and	deter-

mine	whether	levels	correlate	with	stroke	subtype.	

LOX-1	and	NO	levels	were	measured	in	48	patients	

with	acute	ischemic	stroke.	Stroke	subtypes	were	

classified	according	to	TOAST	classification.

	 Results:	Of	the	48	patients,	17	had	SVO,	11	

with	CE,	 8	with	 LAA	 and	 12	 had	 undetermined	

causes.	39	had	anterior	circulation	strokes,	8	with	

posterior	circulation	stroke	and	1	patient	with	both	

anterior	 and	posterior	 circulation	 stroke.	Patients	

with	LAA	showed	a	trend	towards	higher	levels	of	

LOX-1	levels	but	not	NO	levels.	Plasma	NO	levels	

was	 not	 associated	with	 any	 subtype	 of	 stroke.	

(Full	statistical	analysis	will	be	submitted	with	the	

complete	paper	on	27/01/47)	

	 Conclusion:	Our	 study	 suggests	 that	 LOX-1	

levels	were	 increased	 in	 Thai	 patients	with	 LAA	

stroke	 and	maybe	 a	 potential	 biomarker	 during	

acute	phase.
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MULTIVARIATE 
PREDICTING 
COGNITIVE 

FUNCTIONS IN THAI 
PATIENTS WITH 

CHRONIC 
OBSTRUCTIVE 

PULMONARY 
DISEASE FROM 

PaCO2  PaO2

พญ. ทับทิม จงสู่วิวัฒน์วงศ์

หน่วยประสาทวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 Introduction	 :	Chronic	Obstructive	Pulmonary	

Disease	 and	dementia	 are	 both	 important	 health	

problems.	There	were		reports	that	these	two	diseas-

es	may	be	related.The	relationship	may	be	working	

through	abnormal	level	of	oxygen	or	carbondioxide.

	 Objective	:	To	document	correlation	between	

PaCO2,	PaO2	and	cognitive	 test	 relation	 and	 to	

predict	cognitive	function	test	results	from	PaCO2	

and	PaO2		among	patients	with	chronic	obstructive	

pulmonary	disease.

	 Methods	 :	 Patients	 with	 stable	 COPD	were	

included.	Arterial	 blood	gas	was	performed	 to	de-

termine	PaO2	and	PaCO2.	Cognitive	 function	was	

assessed	with	 the	 Thai	Mental	 State	 Examination	

(TMSE),	Montreal	Cognitive	Assessment	(MoCA)	Thai	

version,	Verbal	fluency	test,	Clock	drawing	test.	Cor-

relation	test	and	multivariate	analysis	were	conducted.

	 Results:	26.3	%	of	the	76	eligible	subjects	met	

criteria	for	dementia.	No	significant	difference	in	lev-

els	of	PaO2	and	PaCO2	was	detected	between	the	

demented	and	non-demented	groups.	Simple	cor-

relation	analysis	revealed	no	significant	correlation	

between	the	level	of	both	arterial	blood	gas	pressure	

and	 the	 cognitive	 function	 test	 results.	However,	

under	multivariate	analysis,	PaCO2	and	education	

were	 significant	 predicting	 factors	 for	 TMSE	 and	

MoCA,	whereas	PaO2	and	age	showed	no	signifi-

cant	effects.	The	difference	between	of	results	from	

simple	analysis		and	multi-variate	analysis	was	due	

to	negative	confounding	effect	of	education.	

	 Conclusion	 :	 	 Arterial	 PaCO2	may	be	more	

important	than	PaO2	in	the	process	leading	to	de-

rangement		of	cognitive	functions	in	COPD	patients.
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อัตร�ก�รเกิดภ�วะอ�ก�ร
สมองเสื่อมภ�ยหลังก�รเกิด
โรคหลอกเลือดสมองตีบตัน 
ในโรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์

นพ. สิทธิพันธ์ จันทร์พงษ์

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 บทนำา	:	โรคหลอดเลือดสมอง	(stroke)	เป็นปัญหา
ที่พบบ่อย	 ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน	 ผู้
ป่วยจะเกิดภาวะความพิการตามมา	เช่น	เป็นอัมพาตครึ่ง
ซีก	การพูดหรือการกลืนผิดปกติไป	นอกจากความพิการ
ที่เห็นชัดเจนดังกล่าวแล้ว	 ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีความผิด
ปกติทางสมองอื่นๆ	ทําให้เกิดอาการทางสมองเสื่อมภาย
หลงัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง	(poststroke	dementia,	
PSD)	การเกิดภาวะดังกล่าวมักถูกมองข้ามไป	 เนื่องจาก
แพทย์	หรือ	ผู้ดูแลมักจะสนใจในเรื่องความพิการอื่นทาง
รา่งกายมากกวา่	ซึง่ภาวะสมองเสือ่มภายหลงัการเกดิโรค
หลอดเลอืดสมองนัน้	มกัจะมผีลกระทบตอ่ผูป้ว่ยในหลาย
ด้าน	ทําให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีความยาก
ลําบากมากกว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วไป
	 วัตถุประสงค์	:	เพื่อศึกษาอัตราการเกิดภาวะสมอง
เสื่อมภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน	 	 และ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะดังกล่าว
	 วัสดุและวิธีการ	 :	 การศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา
แบบติดตามไปข้างหน้าของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณห์ลงัจากไดร้บัการวนิจิฉยัเปน็โรคหลอดเลอืด
สมองตีบตันที่	3	ถึง	6	เดือน	ในช่วงเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.
2556	ถงึ	เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2556	จาํนวนทัง้หมด	76	ราย	
	 ผลการศกึษา	:	กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด	76	ราย	ผูป้ว่ย
ที่เกิดภาวะสมองเสื่อมภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองตีบตันมีจํานวนทั้งสิ้น	 14	 ราย	 (18.4%)	ภาวะดัง
กล่าวพบในช่วงอายุ	70-79	ปี	6	ราย	(7.9%)		ในช่วงอายุ	
60-69	ปี	5	ราย	(6.5%)	และในช่วงอายุ	50-59	ปี		3	ราย	
(4%)	 ไม่พบภาวะดังกล่าวในช่วงอายุ	 40-49	ปี	 	 พบว่า
ภาวะดังกล่าวพบในผู้ป่วยเพศชาย	6	ราย	(7.9%)	พบใน
ผู้ป่วยเพศหญิง	8	ราย	(10.5%)	และพบว่าในกลุ่มผู้ป่วย
ที่เกิดภาวะสมองเสื่อมภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองตบีนัน้เมือ่พจิารณาตาํแหนง่ของรอยโรคหลอดเลอืด
สมองตีบ	พบว่า	 เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดเส้น
ใหญ่	9	ราย	(64.3%)	เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือด
สมองเส้นเล็ก	 5	 ราย	 (35.7%)	และเมื่อพิจารณาเปรียบ
เทียบตําแหน่งของรอยโรคในแต่ละประเภทพบว่า
ในกลุม่ทีเ่กดิจากการตบีตนัของหลอดเลอืดสมองเสน้ใหญ	่
มีสัดส่วนของรอยโรคของสมองซีกซ้าย	 5	 ราย	 (55.5%)		
รอยโรคของสมองซีกขวา	4	ราย	(44.5%)		ส่วนในกลุ่มที่
เกดิจากการตบีตนัของหลอดเลอืดสมองเสน้เลก็	มสีดัสว่น

ของรอยโรคที่	 internal	Capsule	ด้านซ้าย	3	 ราย(60%)	
รอยโรคที่	Thalamus	ด้านซ้าย	1	ราย(	20%)		รอยโรคที่		
internal	capsule	ดา้นขวา	1	ราย(20%)		และเมือ่พจิารณา
ภาพรงัสวีนิจิฉยัของสมอง	พบวา่	มกีารเหีย่วของสมองเดน่
บริเวณ	Temporal	lobe	8	ราย	(57.1%)	มีการเหี่ยวของ
สมองโดยทัว่		4	ราย	(28.6%)	มรีอยโรคบรเิวณ	Subcorti-
cal	white	matter	8	ราย	(57.1%)		และในกลุ่มผู้ป่วยดัง
กล่าวพบว่ามีโรคประจําตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง	 11	
ราย	(78.6%)	เป็นโรคเบาหวาน	8	ราย	(57.1%)		เป็นโรค
ไขมันในเลือดสูง	7	ราย	(50%)	
	 สรุป	 :	พบผู้ป่วยเกิดภาวะสมองเสื่อมภายหลังการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันจํานวน	14	ราย	(18.4%)	
และพบว่าภาวะดังกล่าวพบมากขึ้นในช่วงอายุที่มากขึ้น	
และพบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 และพบว่า
ภาวะดงักลา่วมคีวามสมัพนัธก์บัโรคหลอดเลอืดสมองตบี
ตันของหลอดเลือดเส้นใหญ่มากกว่าหลอดเลือดเส้นเล็ก		
และผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมภายหลัง
การเกดิโรคหลอดเลอืดสมองตบีตนันัน้	พบวา่มภีาวะสมอง
เหี่ยวหรือรอยโรคของสมองอยู่เดิม	 	และในกลุ่มผู้ป่วยดัง
กล่าวส่วนใหญ่จะมีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง		
โรคเบาหวาน	และ	โรคไขมันในเลือดสูง
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ก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งคว�มรุนแรงของ

อ�ก�รอ่อนแรงประเมินโดย
ฟุกเมยเยอร์กับค่�ดัชนีก�ร
กระจ�ยของนำ้�ในรอยโรค

หลอดเลือดสมองตีบในผู้ป่วย
เพียวร์มอเตอร์ล�คูน�ซินโดรม

นพ. ณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 บทนำา:	โรคหลอดเลอืดสมองเปน็ปญัหาสาธารณสขุ
ที่พบมากขึ้นในเวชปฏิบัติ	ผลกระทบจากโรคหลอดเลือด
สมองที่ทําใหัมีอาการอ่อนแรงของแขนขา	 ทําให้มีข้อ
จํากัดในการควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อแขนขา	
และมีความลําบากของการเคลื่อนไหว	 ได้มีการพัฒนา
เทคนคิการตรวจภาพสมอง	ดฟิฟวิชัน่	เทน็เซอร	์อมิเมจจงิ	
ซึ่งสามารถตรวจพบความผิดปรกติหรือการเปลี่ยนแปลง
ของเนื้อเยื่อในระดับจุลภาคโดยอาศัยการตรวจวัดการ
เคลื่อนที่ของโมเลกุลนํ้าในเนื้อเยื่อ	 ในการศึกษานี้จึงมี
แนวคิดที่จะใช้หลักการของ	ดิฟฟิวชั่น	 เท็นเซอร์	 อิมเมจ
จิง		ในการพยากรณ์ความรุนแรงของอาการอ่อนแรงในผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากการขาดเลือด
	 วัตถุประสงค์:	 เพื่อศึกษาว่าความรุนแรงของ
อาการออ่นแรงทีเ่กดิจากโรคหลอดเลอืดสมองตบีมคีวาม
สัมพันธ์กับค่าดัชนีการกระจายของนํ้าในรอยโรคสมอง
ขาดเลือดในบริเวณรอยโรคเนื้อสมองขาดเลือด	หรือไม่
	 วัสดุและขั้นตอนการทำา:	 เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
วิเคราะห์แบบภาคตัดขวางโดยศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่ได้
รับการวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่มี
ลักษณะทางคลีนิกเป็นเพียวร์มอเตอร์ลาคูนาซินโดรม		
ภายในระยะเวลาไม่เกิน	 72	 ชั่วโมงโดยผู้ป่วยจะได้รับ
การประเมินด้วยฟุกเมยเยอร์และได้รับการถ่ายภาพ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเทคนิค	ดิฟฟิวชั่น	เท็นเซอร์	อิมเมจจิง		
แลว้นาํมาศกึษาหาความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนของ	การ
ประเมนิแบบฟกุเมยเยอรแ์ละคา่ดชันกีารกระจายตวัของ
นํ้าในเนื้อได้แก่	แฟรคชัน	แอนิโสโทรปี	มีน	ดิฟฟิวซิติวิตี	
แอกเซียว	ดิฟฟิวซิติวิตี	และ	เรเดียว	ดิฟฟิวซิติวิตี	โดยใช้
วิธีความสัมพันธ์ของเพียร์สัน
	 ผลการศึกษา:	 มีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด	 9	
ราย	โดยเป็นเพศชาย	6	ราย		และเพศหญิง	3	ราย		โดย
อยู่มีอายุเฉลี่ย	60.89	±	13.01ปี	จากการศึกษาถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างดัชนีค่าการกระจายตัวของนํ้า	 แฟร็
คชัน	แอนิโสโทรปี	 มีน	ดิฟฟิวซิติวิตี	 แอกเซียว	ดิฟฟิวซิ
ติวิตี		และเรเดียว	ดิฟฟิวซิติวิตี	จากการถ่ายภาพรังสีแม่
เหล็กไฟฟ้าเทคนิคดิฟฟิวชัน	เท็นเซอร์	อิมเมจจิง	กับการ
ประเมนิภาวะออ่นแรงดว้ย	การประเมนิแบบฟกุเมยเยอร	์	
พบวา่การวดัคา่การกระจายตวัของนํา้ดว้ยมนี	ดฟิฟวิซติวิิ
ต	ีและเรเดยีว	ดฟิฟวิซติวิติ	ีมคีวามสมัพนัธก์บัการประเมนิ
ภาวะออ่นแรงดว้ย	ฟกุเมยเยอรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ	ิ

(R=	0.679,	P<0.05;R	=	0.682,	P<0.05	ตามลาํดบั)	สว่น	
แอกเซียว	ดิฟฟิวซิติวิตี	 	 มีความสัมพันธ์กับการประเมิน
ภาวะอ่อนแรงด้วย	การประเมินแบบฟุกเมยเยอร์เข้าใกล้
นยัสาํคญั	(R=	0.643,	P=0.062)	แตแ่ฟรค็ชนั	แอนโิสโทร
ปีมีความสัมพันธ์กับการประเมินภาวะอ่อนแรงด้วย	การ
ประเมินแบบฟุกเมยเยอร์	 เป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิง
ลบแต่ไม่มีนัยสําคัญ	(R=	-0.559,	P>0.05)	
	 สรปุ:	ดชันกีารกระจายของนํา้ในรอยโรคมนี	ดฟิฟวิ
ซิติวิตี	และเรเดียว	ดิฟฟิวซิติวิตี	มีความสัมพันธ์กับความ
รุนแรงของการอ่อนแรง	 อย่างมีนัยสําคัญ	ค่าแอกเซียว	
ดฟิฟวิซติวิติ	ีมคีวามสมัพนัธก์บัความรนุแรงของการออ่น
แรงเขา้ใกลน้ยัสาํคญั	สว่น	แฟรค็ชนั	แอนโิสโทรป	ีมคีวาม
สัมพันธ์เชิงลบกับความรุนแรงของการอ่อนแรง	แต่ไม่มี
นยัสาํคญั	ดงันัน้เราอาจใชค้า่	มนีดฟิฟวิซติวิติ	ีและเรเดยีว
ดฟิฟวิซติ	ิในการประเมนิความรนุแรงของอาการออ่นแรง
ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้
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THE NEUROMYELITIS 
OPTICA SPECTRUM 

IN THAILAND; DOES 
NEUROMYELITIS 

OPTICA AMONG THAI 
ALTER CAUCASIAN? 

พญ. ขนิษฐ� สุวรรณศรีนนท์

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 Introduction:	In	contrast	to	Multiple	Sclerosis,	

Neuromyelitis	Optica	is	relatively	common	in	non-

whites	 and	 populations	with	 a	minor	 European	

contribution	to	their	genetic	composition.	West	In-

dians	(27%),	Japanese	(20-30%),	and	east	Asians,	

including	Hong	Kong	Chinese	(36%),	Singaporeans	

(48%).	Moreover,	Neuromyelitis	Optica	 in	Asia	 is	

thought	to	have	different	clinical	characteristics	from	

Neuromyelitis	Optica	in	the	western	countries.	

	 Objectives:	To	explore	clinical	manifestations	

and	disability	of	patients	with	NMO	and	NMOSD	

at	 the	 King	 Chulalongkorn	Memorial	 Hospital	

(KCMH),	Red	Cross	Society,	Faculty	of	Medicine,	

Chulalongkorn	University,	 Thailand	and	compare	

those	features	to	Caucasian	patients

	 Materials	and	Methods:		This	was	a	retrospec-

tive	review	of	the	patients	with	NMO	and	NMOSD	

who	 attended	 at	 the	Neurologic	 clinic,	 KCMH,	

Thailand	between	2009	and	2014.	The	patients	who	

had	positive	on	serum	anti-AQP4	antibodies	and	

were	 followed	by	 the	criteria	of	Wingerchuk	et	al	

2006.	The	spectrum	disorders	of	NMO	were	clinical	

syndromes	that	were	categorized	by	the	spectrum	

disorders	of	Wingerchuk	et	al	2007.

	 Results:	Of	 the	 20	 patients	with	NMO	and	

NMOSD	according	to	the	criteria	were	female	with	

the	mean	age	at	onset	of	38	years.	Eighty-five	per-

cent	of	the	patients	were	NMO.	The	disease	dura-

tion	was	9.5	years	in	average	and	50%	of	them	were	

at	least	5	years.	Most	of	the	clinical	syndromes	were	

myelitis	(45%)	and	optic	neuritis	(30%).	CSF	find-

ings	were	abnormal	in	20%.	MRI	brain	lesions	were	

confined	around	periependymal	area	 in	35%	and	

MRI	spinal	cord	had	longitudinal	extensive	lesion	

in	70%.	Only	20%	and	40%	of	cases	had	severe	

visual	impairment	and	were	ambulatory	with	aids,	

respectively.	The	majority	of	successful	treatment	

for	acute	relapse	and	relapse	prevention	were	pulse	

Methylprednisolone	and	azathioprine,	respectively.

	 Conclusion:	The	CSF	abnormality	and	the	less	

progression	of	the	disease	of	the	majority	of	NMO	

and	NMOSD	patients	at	the	KCMH	when	compared	

to	Caucasian	patients	should	be	explored	to	identify	

genetic	predisposition,	risk	factors	and/or	etiology.
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ปัจจัยเสี่ยงของก�รเกิดซำ้�ของ
โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน
ในโรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์

พญ.ณัฐธิด� สุรัสวดี

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 บทนำา	 :	 โรคหลอดเลือดสมอง	 (stroke)	 เป็นโรคที่
พบบ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของ
ประชากรโลก	 และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญมาก
ปัญหาหนึ่งของประเทศไทย	 ทําให้สูญเสียทรัพยากร	
บุคคล	และงบประมาณของประเทศเป็นจํานวนมาก	การ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงมีความสําคัญในการป้องกันการเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เคย
เป็นโรคหลอดเลือดสมองมาแล้วจะมีความเสี่ยงของการ
เป็นซํ้ามากกว่าคนปกติ	
	 วตัถปุระสงค:์	เพือ่ศกึษาปจัจยัเสีย่งของการเกดิโรค
หลอดเลอืดสมองตบีตนัและการเกดิซํา้	และระยะเวลาของ
การเกิดซํ้า
	 วัสดุและวิธีการ:	 การศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา
แบบย้อนกลับของผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ทีเ่ปน็โรคหลอดเลอืดสมองตบีตนัทัง้ป	ีพ.ศ.	2554	จาํนวน	
379	 ราย	การศึกษาพิจารณาสถิติของภาพรวมและของ
ประเภททีแ่บง่ตามจาํนวนครัง้ของการเกดิโรคและประเภท
ที่แบ่งตามการจําแนกของ	TOAST	
	 ผลการศึกษา:	 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน	 379	
ราย	ผูป้ว่ยทีเ่ปน็โรคหลอดเลอืดสมองตบีตนัซํา้มจีาํนวนทัง้
สิ้น	77	ราย	(20.3%)	ปัจจัยเสี่ยงที่พบสูงสุด	3	อันดับแรก
ในกลุม่ตวัอยา่ง	คอื	ภาวะความดนัโลหติสงู	(64.1%)	ภาวะ
ไขมันในเลือดสูง	 (39.6%)	 และโรคเบาหวาน	 (31.9%)	
ประเภทตามการจาํแนกของ	TOAST	ทีม่สีดัสว่นมากทีส่ดุ
คือ	large	artery	atherosclerosis	(37.47%)	ตัวแปรที่มี
ความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติกิบัการเกดิโรคซํา้
คือประเภท	ประเภท	large	artery	atherosclerosis	มีโอ
กาสเกดิซํา้	2.58	เทา่เมือ่เทยีบกบั	small	artery	occlusion	
(95%	CI:	1.17	–	5.69,	p	=	0.019)	ประเภท	cardioem-
bolism	มโีอกาสเกดิซํา้	3.49	เทา่เมือ่เทยีบกบั	small	artery	
occlusion	(95%	CI:	1.45	–	8.39,	p	=	0.005)		หลังจาก
ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันครั้งแรก	 ผู้ป่วย
จํานวนมากไม่ได้ควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีเท่าที่ควร	 ผู้ป่วย
ที่สามารถควบคุมทั้ง	systolic	blood	pressure	และ	di-
astolic	blood	pressure	ใหน้อ้ยกวา่	140	มลิลเิมตรปรอท
และ	90	มลิลเิมตรปรอทตามลาํดบั	มเีพยีง	31.2%,	ทีค่วบ
คุมคลอเลสเตอรอลชนิด	LDL	ในเลือดให้น้อยกว่า	100	มี
เพียง	54%,	สําหรับค่า	INR	มีผู้ป่วยเพียง	53.8%	เท่านั้น
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการคือ	 2-3	 	 เมื่อพิจารณาเปรียบ

เทียบปัจจัยเสี่ยงในแต่ละประเภท	ประเภท	 large	artery	
atherosclerosis	 มีสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูง	(71.8%,	p	=	0.002)	และโรคเบาหวาน	(40.8%,	
p	=	0.016)	สูงที่สุด		ประเภท	small	artery	occlusion	มี
สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง	(53.8%,	p	=	
0.002)	สูงที่สุด		ประเภท	cardioembolism	มีสัดส่วนของ
ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว	 (72.6%,	p	<	0.001)	
และโรคลิ้นหัวใจ	(25.8%,	p	<	0.001)	สูงที่สุด		ผู้ป่วยที่
เป็นโรคซํ้าครั้งที่หนึ่งภายใน	1	และ	4	ปี	มีจํานวน	22.97	
และ	 59.46	%	ตามลําดับ	 ผู้ป่วยที่เป็นโรคซํ้าครั้งที่สอง
ภายหลังจากการเป็นโรคซํ้าครั้งที่หนึ่งภายใน	1	และ	3	ปี	
มีจํานวน	73.33	และ	86.67%	ตามลําดับ	
	 สรุป:	 ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันซํ้า
จํานวนทั้งสิ้น	77	ราย	(20.3%)	ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กบัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองตบีตนัซํา้อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ	ิคอืประเภท	ตามการจาํแนกของ	TOAST	ประเภท
ที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ	 large	 artery	 atherosclerosis	
และมีอัตราการเกิดโรคซํ้าสูงกว่าประเภท	 small	 artery	
occlusion	ถึง	 2.58	 เท่า	ปัจจัยเสี่ยงที่มีความถี่สูงสุด	 3	
อนัดบัแรกคอื	ภาวะความดนัโลหติสงู	ภาวะไขมนัในเลอืด
สูง	และโรคเบาหวาน	ตามลําดับ	หลังจากผู้ป่วยเป็นโรค
หลอดเลือดสมองตีบตันครั้งแรก	ผู้ป่วยจํานวนมากไม่ได้
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีเท่าที่ควร	ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดโรค
ซํ้าภายใน	4	ปี
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DETERMINATION OF 
CLINICAL RISK 

FACTORS IN 
HLA-B*1502 

CARRIERS TO 
IDENTIFY HIGH RISK 

INDIVIDUALS.

พญ. ปณัชย� น้อยวงศ์                   

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 Objective:	To	ascertain	the	incidence	of	HLA-

B*1502	 carrier	 and	whether	 there	 are	 common	

clinical	 risk	 factors	 among	 them.	 The	 results	will	

help	 identify	high	risk	 individuals	 to	be	tested	for	

HLA-B*1502	carrier	 in	 current	 situation	 of	 limited	

test	accessibility.

	 Methods:	We	retrospectively	analyzed	all	pa-

tients	who	had	HLA-B*1502	 testing	performed	 in	

King	Chulalongkorn	Memorial	Hospital	during	May	

2010	through	May	2013.Chart	review	and	telephone	

interview	were	employed	to	complete	all	required	

data.	Case-control	analysis	to	identify	common	risk	

factors	among	HLA-B*1502	carriers	using	odd-ratio	

was	performed.

	 Results:	352	patients	are	recruited.	Only	296	

patients	whose	required	data	was	completed	were	

included	 for	 analysis.	Among	 these	patients	 age	

was	between	2-	 86	 years	 old,	male:	 female	was	

0.77.	41	(13.9%)	patients	were	HLA-B*1502	carri-

ers.	Authentic	Thai	ancestry	was	identified	in	81%	of	

the	patients,	while	the	others	were	mixed	between	

Thai	 and	 other	 Asian	 races.69(23.3%)	 patients	

experienced	drug	allergy;	45(65.2%)	of	them	were	

allergic	 to	 antiepileptic	 drugs	 (AEDs)	 for	which	

mostly	(39(86.7%)	patients	)	were	aromatic	AEDs.	

10(14.3%)	patients	developed	 severe	 cutaneous	

allergic	 reactions(SCARs).There	was	a	 trend	of	a	

history	of	previous	SCARs	in	HLA-B*1502	carriers,	

even	though	it	did	not	reach	statistical	significance.	

Current	taking	Levetiracetam	was	common	among	

HLA-B*1502	 carriers	 as	 opposed	 to	 non-HLA-

B*1502	with	statistical	significance	(Odds	ratio	2.69,	

P-value	0.018)

	 Conclusions:	There	was	no	common	clinical	

risk	 factors	among	HLA-B*1502	carriers.	To	help	

identify	individuals	who	are	at	high	risk	to	develop	

SCARs.	However,	there	was	a	trend	towards	higher	

number	of	individuals	with	history	of	previous	drug	

allergy	 in	 HLA-B*1502	 carriers.Current	 taking	

Levetiracetam	was	common	 in	 the	 carriers	 likely	

refecting	 the	common	alternative	drug	 in	case	of	

HLA-B*1502	testing	positivity.

	 Keywords:	 clinical	 risk	 factor,	HLA-B*	 1502	

positivity
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PREVALENCE OF 
SMALL FIBER 

NEUROPATHY IN 
EACH SEVERITY 

STAGING OF 
IDIOPATHIC 

PARKINSON DISEASE 
EVALUATE BY 

QUANTITATIVE 
SENSORY TESTING, 
CROSS SECTIONAL 
INVESTIGATIONAL 

STUDY

พญ. ณัฏฐิญ�   ศิริธรรม

หน่วยประสาทวิทยา		กองอายุรกรรม	

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

	 Introduction:	 Small	 fiber	 neuropathy	 (SFN)	

has	 higher	 proportions	 in	 idiopathic	 Parkinson	

disease(IPD)	and	unclear	etiology.

	 Objectives:	 To	assess	prevalence	of	SFN	 in	

each	staging	of		IPD	and	evaluated	by	Quantitative	

Sensory	 Testing(QST)	 compare	 reference	 range	

with	 normal	 population	 and	 assess	 contributing	

factor	of		SFN	by	QST	in	IPD.

	 Materials	and	Methods:	In	this	cross	sectional	

investigational	 study,	we	 recruited	patients	 aged	

40-80	years	and	had	a	verified	diagnosis	of	IPD	by	

UKPDSBB	from	Phramongkutklao	Hospital	between	

March	2013	to	August	2013.	We	did	QST	in	28	con-

secutive	 IPD	patients	and	11	normal	populations	

and	find	contributing	factors.

	 Results:	 Prevalence	 of	 SFN	 from	QST	 	 26	

patients	(93%	of	all		consecutive	IPD	)	compared	

with	normal	control	result	and	mostly	involved	both	

hand	and	foot	20	patients(76.9%)	and	the	foot		had	

no	significant	differences	in	each	severity	staging	

classified	by	MHY(P=0.070)	and	mostly	findings	in	

stage	1	and	1.5.Sixteen	patients	(61.5%	of	IPD	with	

SFN	)	had	definite	neuropathic	symptoms	and	signs.	

Abnormal	thermal	sensation	and	pain	stimuli	mostly	

hypoesthesia	and	hypoalgesia	involved	in	hand(24	

casese,86%)		more	than	foot	part	(22casese,79%)	

and	no	contributing	factor	were	significantly	corre-

lated	to	SFN	including,	vitamin	B12	level,	duration	

and	dose	levodopa	.

	 Conclusion:	The	greater		prevalence	of	SFN		by	

QST	in	IPD	compared	with	normal	control	and	not	

significant	difference	with	each	staging	of	IPD	by	

MHY	staging	imply	to	neuropathy	occur	all	stage	of	

IPD	especially	stage	1	and	1.5	and	no	contributing	

factor	were	significantly	correlated	SFN	in	IPD.

	 Keyword:		Idiopathic	Parkinson	disease,	small	

fiber	neuropathy,	quantitative	sensory	test.
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THE COMMUNITY-
ACQUIRED 

BACTERIAL 
MENINGITIS IN 

ADULTS IN 
PHRAMONGKUTKLAO  

HOSPITAL: 
A RETROSPECTIVE 

DESCRIPTIVE STUDY

พญ. กมลรัตน์ พลไวย์  

หน่วยประสาทวิทยา		กองอายุรกรรม	

โรงพยาบาลมงกุฏเกล้า

	 Objectives:	To	determine	causative	pathogens,	

clinical	manifestations,	predisposing	factors,	CSF	

findings,	morbidity	 and	mortality	 rates	 in	 acute	

community-acquired	bacterial	meningitis	in	adults	

admitted	to	Phramongkutklao	Hospital	over	a	2.5-

year	period

	 Materials	and	Methods:	All	patients	aged	16	

years	 or	 older	with	 acute	bacterial	meningitis	 in	

Phramongkutklao	 hospital	 from	 June	 1,	 2011	 to	

October	31,	2013	were	enrolled.	Medical	records	

were	reviewed	including	patients’	characteristics,	

presenting	symptoms,	predisposing	factors,		hemo-

culture,		CSF	findings,	CSF	antigent	test	and	CSF	

culture,	morbidity	and	mortality.	Data	were	analyzed	

using	descriptive	methods	and	ANCOVA	statistics.

	 Results:	 Streptococcus	pneumoniae	as	well	

as	Streptocoocus	agalactia	represented	the	most	

common	organism.		The	results	suggest	that	cur-

rent	 treatment	guidelines	 for	 bacterial	meningitis		

targeting	the	major	pathogenic	causes	are	practi-

cally	appropriate.	Elder	aged,	number	of	underlying	

disease,	hypertension,	old	TB	infection,	osteoarthri-

tis	 associated	with	 poor	 outcome.Younger	 aged	

associated	with	good	outcome.

	 Conclusion:	Streptococcus	pneumoniae	was	

the	most	 common	 organism	as	well	 as	 Strepto-

coocus	agalactia.
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PREVALENCE OF 
CEREBRAL 

MICROBLEEDS IN 
PATIENTS WITH 

ALZHEIMER’S 
DISEASE.

นพ. ธิติ ชินะจิตพันธุ์ 

หน่วยประสาทวิทยา		กองอายุรกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฏ

	 Introduction:	CMB	have	been	recognized	as	

a	marker	of	microangiopathy	obtaining	diagnostic	

and	prognostic	implications.	Cerebral	amyloid	an-

giopathy	and	hypertension	are	common	etiologies	

of	CMB.	CMBs	are	increasingly	identified	MRI	find-

ings	 in	 individuals	with	 cerebrovascular	disease,	

dementia,	and	also	 in	normal	ageing.	CMB	have	

been	considered	being	a	predictor	of	stroke	and	

dementing	syndromes.

	 Objectives:	This	study	is	to	explore	the	preva-

lence	of	CMB	and	factors	related	to	the	presence	

of	CMB	in	Thai	patients	presented	with	AD	with	or	

without	cerebrovascular	disease	in	neurology	clinic,	

Phramongkutklao	Hospital.

	 Materials	 and	 Methods:	A	 cross-sectional	

study	was	conducted	in	calculated	sample	size	of	

58	cases	with	a	diagnosis	of	Alzheimer’s	disease	in	

Phramongkutklao	Hospital.	All	subjects	underwent	

3	 tesla	brain	MRI	 including	T2W	and	T2	gradient	

echo.	Baseline	characteristics	were	collected	and	

MRI	 images	were	reviewed	for	CMBs.	Test-retest	

reliability	was	studied	nested	in	the	cross-sectional	

study.	Patients’	factors	and	the	presence	of	CMBs	

were	evaluated	by	univariate	and	Pearson’s	correla-

tion	coefficient	analyses.

	 Results:	Of	58	subjects,	CMB	were	detected	in	14	

cases	(24.13%).	Factors	including	severity	of	dementia,		

evidence	of	 cerebrovascular	disease	and	previous	

intracerebral	hemorrhage	were	associated	with	 the	

presence	of	CMB	(p=	0.008,	0.001,	0.01	respectively).	

Moreover,	CMB	in	the	left	frontal	lobe	was	negatively	

related	with	severity	of	dementia	(p=0.031).

	 Conclusion:	CMB	are	frequently	observed	in	

patients	with	AD	and	cases	affected	by	cerebrov-

ascular	disease	are	more	likely	to	have	CMB.	CMB	

in	the	left	frontal	location	is	negatively	associated	

with	severity	of	dementia.
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PREVALENCE OF 
PERIOPERATIVE 

STROKE IN PATIENTS 
UNDERGOING 

GENERAL SURGERY 
IN RAJAVITHI 

HOSPITAL

นพ.ณัฐวุฒิ เกษทอง

หน่วยประสาทวิทยา	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	

โรงพยาบาลราชวิถี

	 Background	:	Perioperative	stroke	is	complica-

tion	in	general	surgery	with	previous	reported	rate	

0.07-0.7%.	In	spite	of	its	rarity,	it	impacts	morbidity	

and	mortality.

	 Objective	:	To	study	the	prevalence	of	periop-

erative	stroke	in	patients	undergone	general	surgery	

in	Rajavithi	Hospital.																																																																																																													

	 Methods	 :	Retrospective	descriptive	 cohort	

study	collected	data	which	was	compatible	with	in-

clusion	criteria	from	department	of	general	surgery,	

orthopedics,	obstetrics	and	gynecology,	ophthal-

mology	and	otolaryngology	head	and	neck	surgery	

from	October	2007-September	2013.	All	data	were	

collected	 from	admission	 records	 and	 analyzed	

to	 study	 prevalence,	mean,	 standard	 deviation,	

median.	Difference	in	contributing	factors	between	

a	group	with	and	without	major	vascular	complica-

tions	and	death	within	30	days	after	general	surgery	

was	analyzed	by	chi	–square	test	or	Fisher’s	Exact	

test	and	independent	T-test	or	Mann-Whitney	U	test.	

P-value	of	<	0.05	was	considered	to	be	statistically	

significant.																																																																																																																																	

	 Results	 :	 20	patients	 enrolled	 from	90,704	

patients	 undergone	general	 surgery.	 The	preva-

lence	 of	 perioperative	 stroke	 in	 general	 surgery	

was	0.02%	and	per	annum	was	0.022%,	0.020%,	

0.026%,	0.025%,	0.013%	and	0.026%	respectively.	

10	patients(50%)	were	male.	The	mean	age	was	

66.33±13.88	 years.	Hypertension	was	 the	most	

common	underlying	disease	 (50%).	Dyslipidemia	

and	history	of	ever	used	smoking	is	35%	in	each.	

Cardiovascular	disease	(coronary	artery	disease,	

valvular	heart	disease,	peripheral	vascular	disease	

and	atrial	fibrillation)	20%.	Mean	operation	time	was	

243.10±169.91	minutes.	Mean	onset	of	stroke	after	

surgery	was	5.85±8.28	days	and	median	was	2.0	

days.	All	patients	were	investigated	by	computed	

topography	 scan.	Stroke	 types	were	 ischemic	 in	

17	patients	 (85%)	and	hemorrhagic	 in	3	patients	

(15%).	 14	 patients	 (70%)	 had	 other	 concurrent	

surgical	complications.	6	patients	(30%)	had	major	

vascular	complications	within	30	days	after	surgery	

with	death	in	3	patients	(6%).	Comparing	between	

patients	group	with	and	without	major	vascular	com-

plications	and	death	within	30	days	after	general	

surgery,	Mean	body	mass	 index	was	19.43±2.55	

kg/m2	in	the	former	group	compared	to	24.70±4.16	

kg/m2	in	the	latter	group	(P=0.021).	There	was	no	

difference	in	other	factors	between	2	groups.

	 Conclusion	:	0.02%	of	patient	undergoing	gen-

eral	surgery	in	Rajavithi	hospital	have	perioperative	

stroke.	This	prevalence	is	lower	to	previous	studies.	

Further	study	should	be	done	with	more	enrolled	

subject	and	prospectively.
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PREVALENCE OF
DEPRESSIVE 

DISORDER IN 
MIGRAINEUR AT 

RAJAVITHI HOSPITAL 
SINCE 2005 - 2013

นพ. ศิริพรรษ  โอเจริญ

หน่วยประสาทวิทยา	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	

โรงพยาบาลราชวิถี

	 Introduction	 :	Migraine	 is	 is	 associated	with	

impair	 quality	 of	 life	 and	 socioeconomic	burden.	

There	were	a	lot	of	studies	that	confirmed	a	strong	

association	between	migraine	and	major	depres-

sion.		Depressive	disorders	were	the	leading	cause	

of	disability	worldwide.	The	objective	of	this	study	

is	to	find	prevalence	of	depressive	disorder	in	mi-

graineurs.

	 Materials	and	Methods:

	 Cross	 sectional	 study	 of	migraine	patients.	

Questionnaire	were	collected	with	 information.	all	

data	were	analyzed	by	study	mean,	median	and	

standard	deviation	were	and	difference	between	the	

group	were	analyzed		by	chi-square	test.	p	value	<	

0.05.was	considered	to	be	statistically	significant.

	 Results:	350	patients	were	recruited,	49	pa-

tients	were	excluded.	Migraine	with	aura	were	pre-

sented		in	98		participants	(32.6%).	There	were	10	

participants	who	had	chronic	migraine.	None	had	

fulfilled	criteria	 for	 	diagnosis	of	 	major	epressive	

disorders

	 Conclusion:	No	migraineur	fulfilled	criteria	of	

major	 depressive	disorders.	 Further	 prospective	

study	may		be	needed
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MRI ENHANCEMENT 
AND RESTRICTED 

DIFFUSION OF THE 
OPTIC NERVE IN 

OPTIC NEURITIS AND 
INFILTRATIVE OPTIC 

NEUROPATHY

 พญ.ภควีร์  สว่�งเนตร 

สาขาประสาทวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Introduction	 :	The	optic	nerve	 is	covered	by	

optic	nerve	sheath	(ONS).		Pathologies	of	the	ONS	

can	occur	together	with	optic	nerve	diseases	but	

sometimes	in	isolation.	However,	it	can	be	difficult	

to	differentiate	optic	perineuritis	from	optic	neuritis	

clinically	as	both	of	them	can	present	similarly	with	

signs	of	optic	neuropathy.	Conventional	MRIs	of	the	

orbit	with	fat	suppression	clearly	identify	pathologies	

of	the	optic	nerve,	ONS,	or	both	of	them	together	(op-

tic	nerve	sheath	complex=	ONSC).	We	conducted	

this	 study	 in	 order	 to	 find	a	way	 to	 reach	a	 right	

diagnosis	without	doing	too	many	tests.	 	Contrast	

enhancement	and	 restricted	diffusion	of	 the	optic	

nerve	 in	patients	with	optic	neuritis	and	 infiltrative	

optic	neuropathy	were	investigated	in	the	study.

	 Objective	

	 To	 study	 the	 enhancement	 pattern	 and	 re-

stricted	diffusion	of	the	optic	nerve	in	patients	who	

experienced	optic	neuritis	(ON)	and	infiltrative	optic	

neuropathy.

	 Method		

	 This	was	a	retrospective	observational	study	

performed	in	Ramathibodi	hospital.		Fifty-one	eyes	

were	recruited.		Patients,	who	developed	clinical	op-

tic	neuropathy	and	abnormal	optic	nerve	enhance-

ment	on	magnetic	resonance	imagings	(MRIs),	were	

included	 in	 the	 study.	 	 They	were	divided	 into	 3	

groups	that	were	seropositve	NMO-IgG	optic	neuri-

tis	(NMO+ON,	n=11	eyes),	seronegative	NMO-IgG	

optic	neuritis	(NMO-ON,	n=20	eyes),	and	infiltrative	

optic	neuropathy	(n=12	eyes).		Control	subjects	had	

normal	MRIs	and	visual	functions	(n=8	eyes).		All	

cases	underwent	MRI	scans	of	the	orbit	using	fat	

suppression	T1-weighted	imagings	with	gadolinium	

and	diffusion	weighted	images/apparent	diffusion	

coefficient	(DWI/ADC).		Visual	acuity	was	measured	

in	every	case.		

	 Results	

	 There	was	a	tendency	of	optic	nerve	sheath	

(ONS)	 and	ONS	 complex	 enhancement	 in	 both	

ON	groups	but	isolated	ONS	enhancement	in	the	

infiltrative	group.		Restricted	diffusion	was	seen	in	

all	patient	groups	and	related	to	disease	severity.		

The	sensitivity	for	detecting	restricted	diffusion	was	

great	if	VA	was	poor	in	the	NMO+ON	group	or	the	

enhancement	was	large	in	the	infiltrative	group.

	 Conclusions	

	 As	far	as	we	were	aware,	restricted	diffusion	of	

the	optic	nerve	following	NMO+ON	and	NMO-ON	

was	reported	here	for	the	first	 time.		 It	also	might	

help	differentiate	ON	from	infiltrative	lesions.



Vol.30 • NO.2 • 2014 Thai  • Journal • of • Neurology 67

MAGNETIC 
RESONANCE 

IMAGING 
ABNORMALITIES IN 

THAI PATIENTS WITH 
SEROPOSITIVE 

NEUROMYELITIS 
OPTICA

นพ.เจษฎ� เกศว�

ภาควิชาอายุรศาสตร์		คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Objective:	Compare	the	accuracy	of	standard	

Hoover	sign	with	Modified	quantitative	Hoover	test	in	

differentiation	between	paretic	and	non	paretic	leg	

weakness	and	compare	sensitivity	and	specificity	

of	standard	Hoover	sign.

	 Materials	and	Methods:	The	subjects	were	79	

patients,	40	of	organic	leg	weakness	and	39	of	no	

weakness.	To	test	the	modified	quantitative	Hoover	

test,	the	patient	pressed	the	“paretic	leg”	down	on	

the	digital	scale	 for	voluntary	phase.	Then	raised	

the	other	 leg	against	downward	resistance	of	the	

examiner	and	recorded	weight	of	“paretic	leg”	for	

involuntary	phase	 .From	 this	 ratio,	we	calculated	

the	test	accuracy	by	ROC	curve.	Hoover’s	sign	was	

used	for	comparison	in	the	same	patients.

	 Results:	voluntary	/involuntary	ratio	were	dem-

onstrated	by	ROC	curve,	we	choose	the	cutoff	point	

at	1.025	for	sensitivity	71.8%	,	specificity	52.5%	and	

accuracy	72%	.The	sensitivity	,	specificity	,positive	

predictive	value	and	negative	predictive	value	of	

standard	Hoover	test	were	10%	,	79.48%,50%	and	

51.66%	

	 Conclusion:		We	applied	a	simple	digital	scale	

in	the	process	of	standard	Hoover	sign	in	normal		

and	organic	weakness	group	.We	found	some	dif-

ferences	,but	not	good	enough	for	good	accuracy	

in	differentiate	between	these	groups.	Further	study	

of	this	new	diagnostic	test	should	be	test	to	prove	

whether	it	is	useful	as	a	bedside	test	that	can	differ-

entiate	between	organic	and	non	organic	weakness	

groups.	Hoover	sign	is	not	the	good	test	in	differenti-

ate	between	the	normal	and	organic	weakness,	as	

shown	 in	 the	 result	 that	sensitivity	and	specificity	

were	low
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 RISK FACTORS FOR 
OBSTRUCTIVE SLEEP 

APNEA IN 
PATIENTS MORE 

THAN 65 YEARS OLD 
AND LESS THAN 

65 YEARS OLD

นพ.ชน�พัฒน์ ภัทรมัย

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Purpose:	The	objective	of	this	study	is	to	com-

pare	risk	factors,	clinical	characteristics	and	polys-

omnographic	variables	in	patients	with	obstructive	

sleep	apnea	(OSA)	more	than	65	years	old	and	less	

than	65	years	old.

	 Methods:	260	patients	with	obstructive	sleep	

apnea	(OSA)	who	were	more	than	25	years	old	and	

performed	standard	polysomnography	since	Janu-

ary	2012	to	September	2013	in	Siriraj	Sleep	Center,	

Siriraj	Hospital	were	included	in	this	cross-sectional	

study.	Medical	charts	were	reviewed	and	analyzed.

Results:	No	 significant	 difference	was	 noted	be-

tween	2	 age	groups	 in	gender,	 cerebrovascular	

diseases,	BMI,	 thyromental	distance,	neck,	waist	

and	hip	 circumference,	 presenting	 symptoms	of	

OSA,	most	 comfortable	 sleep	position,	parasom-

nia,	dreaming	and	excessive	daytime	sleepiness.	

Cardiovascular	diseases,	diabetes,	hypertension,	

sedative	drugs	use,	 early	 awakening,	 symptoms	

of	restless	legs	syndrome,	periodic	leg	movements	

during	 sleep,	 depressive	 symptoms,	 inattention	

were	 found	more	 in	 the	 elderly	 significantly.	 In	

moderate	to	severe	OSA,	snoring	was	found	in	the	

elderly	less	than	the	middle-aged	significantly.

	 Conclusion:	Certain	 clinical	manifestations	

in	 the	elderly	with	OSA	are	different	 from	 that	 in	

the	middle-aged.	This	study	may	be	helpful	to	get	

prompt	diagnosis	in	atypical	features	of	OSA,	es-

pecially	in	the	elderly.
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TO DETERMINE
IMPACT FACTORS 

ON QUALITY OF LIFE 
AND PATIENT

SATISFACTION IN 
EPILEPSY CLINIC, 

SIRIRAJ HOSPITAL

พญ. ทิพย์ลด� บุญชัย

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Objective:	 To	 determine	 impact	 factors	 on	

quality	 of	 life	 and	patient	 satisfaction	 in	Epilepsy	

Clinic,	Siriraj	Hospital.

	 Material	and	Methods:	150	epileptic	patients	

(aged	18-78	years)	were	enrolled.	Quality	of	life	was	

assessed	by	the	QOLIE-31	Thai	version.	Age,	gen-

der,	marital	status,	education	level,	economic	sta-

tus,	occupation,	medical	insurance,	seizure	onset,	

epilepsy	duration,	seizure	frequency,	seizure	type,	

number	 of	 antiepileptic	medications,	medication	

side	effect,	 trauma	related	 to	seizure	and	patient	

satisfaction	were	analyzed.

	 Results:	Mean	of	age	was	39.8	+13.6	years	

and	56%	were	female.	Most	patients	were	single,	

employed	and	had	education	lower	than	university	

level.	Median	 of	 age	 of	 seizure	 onset	was	 19.5	

years	 [0,61]	with	 epilepsy	 duration	 of	 12	 years	

[0,61].	Half	 of	 patients	was	 treated	with	 a	 single	

antiepileptic	drug	and	had	seizure	free	during	the	

last	three	months.	Mean	of	total	QOLIE-31	Thai	ver-

sion	score	was	68+12.	Impact	factors	on	total	QO-

LIE-31	Thai	version	score	were	seizure	frequency,	

low	economic	status	and	female	gender.	For	QoL	

subscale,	seizure	frequency	was	a	predictor	for	all	

subscale	score	except	overall	QoL	subscale;	low	

economic	 status	 for	 seizure	worry	 and	cognitive	

function;	female	gender	for	seizure	worry,	emotional	

well-being,	energy/fatigue	and	medication	side	ef-

fect;	unemployment	for	social	functioning;	married/

divorced	status	for	medication	side	effect	as	well	as	

overall	patient	satisfaction	for	overall	QoL.	Overall	

satisfaction	is	high.	Patients	dissatisfied	with	chang-

ing	doctor	and	waiting	time	in	clinic.

	 Conclusion:	Our	 study	 confirms	 that	 seizure	

frequency,	low	economic	status	and	female	gender	

are	strong	predictors	of	QOL	in	epileptic	patients.	
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OUTCOME OF 
PATIENTS WITH 

INTRACEREBRAL 
HEMORRHAGE 

ASSOCIATED WITH 
ANTITHROMBOTIC 

MEDICATION (S)

พญ.ธก�นต์ หวังธำ�รง

สาขาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 Objective:	 To	determine	whether	 the	 use	of	

antithrombotic	medication(s)(ATs)	 affects	 30	and	

90-day	mortality	and	clinical	outcome	of	 intracer-

ebral	hemorrhage(ICH)	patients.

	 Methods:	consecutive	ICH	patients	admitted	

at	 Siriraj	Hospital	 between	 2005	 and	2011	were	

reviewed.	Clinical	outcome	at	30	and	90-day	in	pa-

tients	with	and	without	prior	ATs	use	(AT	and	NO-AT	

group,	respectively)	were	compared.		Outcome	was	

determined	by	using	modified	Rankin	Scale	(mRS)	

and	Glasgow	Outcome	Scale	(GOS).	Poor	outcome	

was	defined	as	mRS>	2	or	GOS<4.	

	 Results:	A	total	of	384	patients	were	recruited:	

61.2%	were	male,	 with	 a	mean(SD)	 age	 of	 64	

(+13.9)	years.	There	were	128	patients	 (33.33%)	

in	AT	group	and	256	patients	(66.67%)	in	NO-AT	

group.	Mortality	rate	at	30	and	90-day	for	AT	group	

was	17.6	and	27.3	%	(p	0.026	and	0.001)	with	an	

odds	ratio	(95%	CI)	of	1.77	(1.07–2.92)	and	2.33	

(1.44-3.78).	 The	 90-day	mortality	 rate	was	 sig-

nificantly	 related	 to	ATs	 use	after	 adjustment	 for	

covariates;	OR	(95%	CI):	2.04	(1.01-4.12)	but		the	

ATs	use	did	not	relate	to	30-day	mortality	rate;	OR	

(95%	CI):	1.27	(0.60,	2.69).	Poor	outcome	(mRS>2)	

was	determined	in	73.4%	in	AT	and	78.9%	in	NO-AT	

group	(p	0.242).	There	was	no	significant	difference	

of	poor	outcome	at	30	and	90	by	mRS	(p	0.242	and	

0.232	at	30	and	90	days	respectively.

	 Conclusion:	The	use	of	AT(s)	was	associated	

with	higher	ICH	mortality	rate	at	90	days,	but	not	at	

30-day.	Clinical	outcome	at	30	and	90	days	were	

not	significantly	different.
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CAUSES AND 
ASSOCIATED RISK 

FACTORS OF DEATH 
IN EPILEPTIC

PATIENTS  AT PRASAT 
NEUROLOGICAL 

INSTITUTE 10 YEARS  
EXPERIENCE DURING  

2002-2012

นพ ณร�ดล โตวณะบุตร

สาขาประสาทวิทยา	สถาบันประสาทวิทยา

กรมการแพทย์		กระทรวงสาธารณสุข

	 Introduction:	Epilepsy	is	the	common	chronic	

neurological	disorder.Patient	with	epilepsy	have	a	

mortality	rate	significantly	higher	than	general	popu-

lation	from		multiple	causes	of	death	.	Objective	of	

this	study	were	to	study	characterized	demographic	

features	,Causes	and	determine	trends	in	mortality	

for	improved	survival	in	patient	with	epilepsy.

	 Materials	 and	Methods:	 This	 retrospective,	

case-control	 trial	 study,	enrolled	84	epilepsies	 to	

compared	multiple	 cause-of-death	mortality	data	

with	epilepsy		 from	medical	 records	between	the	

period	2003-2012	at		Prasat	Neurological	Institute.	

The	 primary	 outcome	were	 causes	 of	 death	 in	

Epilepsy.	Which	were	classified	to	be	3	groups,1.	

epilepsy	unrelated	deaths,	 2.relate	 to	 underlying	

disease,	3.epilepsy-related	deaths.	The	secondary	

outcome		were	included	related	factors	in	epileptic	

patient	with	death.	

	 Results:	The	case	 fatality	 in	 this	study	were	

1.35%	(28/2069	cases).We	suggested	associated	

risks	of	death	from	epilepsy	such	as	old	age	epilep-

tic	patients	(62.25-80.50	yrs.),	high	epilepsy	age	of	

onset	(59-78	yrs.	),	cause	of	epilepsy	was	sympto-

matic	etiology,	especially	structural	lesion	and		long	

length	of	stay	(9-72.75	days).Status	epilepticus	the	

only	one	significant	cause	of	death	in	This	study.

	 Conclusion:	Caused	 of	 death	 significance	

related	 to	 status	 epilepticus,	 associated	 risks	

were	 old	 age	 patients,high	 epilepsy	 age	 of	

onset,symptomatic	causes	of	epilepsy	especially	

structural	lesion	and	long	length	of	stay.



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.30 • NO.2 • 201472

EXTREME DELTA 
BRUSH: COMMON 
EEG PATTERN IN 

ANTI-NMDAR 
ENCEPHALITIS AND 

CLINICAL 
CHARACTERISTIC

นพ.ชลภิวัฒน์ ตรีพงษ์  

สาขาประสาทวิทยา	สถาบันประสาทวิทยา

กรมการแพทย์		กระทรวงสาธารณสุข

	 Introduction:	Anti-NMDAR	encephalitis	is	one	

of	the	most	common	limbic	encephalitis	that	asso-

ciated	with	autoimmune	or	paraneoplastic	condi-

tion.	Specific	EEG	pattern	which	is	associated	with	

anti-NMDAR	encephalitis	 is	 “extreme	delta	brush	

(EDB)”.	This	pattern	can	be	seen	in	normal	preterm	

baby

	 Objectives:	To	assess	prevalence	of	extreme	

delta	 brush	 (EDB)	 EEG	pattern	 in	 anti-NMDAR	

encephalitis	 and	 clinical	 significantly	 in	 patients	

admitted	in	Prasat	Neurological	Institute.

	 Materials	and	Methods:	Retrospective	study	

of	 Thai	 patients	 in	 Prasat	Neurological	 Institute	

whose	diagnosed	of	anti-NMDAR	encephalitis	since	

January	2010-	November	2013.	EEG	tracings	were	

analyzed	and	clinical	information	were	compared	

between	the	groups	of	presence	and	absence	of	

EDB.		

	 Results:	Twenty	two	patients	who	diagnosed	

anti-NMDAR	encephalitis	were	enrolled.	EEG	trac-

ings		were	available	in	18	cases.	The	study	showed	

EDB	pattern	in	11	patients	(61.1%),	EEG	seizure	in	

5		patients	(22.7%).	Three	of	4	patients	in	seizure	

group	had	EDB	(75%).	It	seems	EDB	pattern	was	

more		identified	in	structural	lesion	of	brain	(64.7%).	

Four	 from	5	 available	EEG	 in	patients	who	were	

discharge		within	2	weeks,	were	EDB	group	(80%).

	 Conclusion:	Prevalence	of	EDB	pattern	in	anti-

NMDAR	encephalitis	patient	is	61.1%.	No	clinical	

differences	significantly	among	the	group	of	pres-

ence	or	absence	EDB	pattern.
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AWARENESS OF 
STROKE SIGNS AND 

SYMPTOMS, AND 
RISK FACTORS IN 

STROKE PATIENTS 
AND THEIR 
RELATIONS

นพ.วัชระ วิรัตย�ภรณ์

สาขาประสาทวิทยา	สถาบันประสาทวิทยา

กรมการแพทย์		กระทรวงสาธารณสุข

	 Introduction:	Stroke	is	one	of	the	major	causes	
of	disability	and	death.	Stroke	signs	and	symptoms	
such	as	 unilateral	weakness,	 unilateral	 numbness	
and	speech	abnormality	are	easy	to	be	recognized	
by	normal	population.	
	 Objectives:	Our	study	aimed	to	determine	the	
basic	 knowledge	about	 the	 stroke	warning	 signs,	
symptoms,	 and	 risk	 factors	 in	 stroke	patients	 and	
their	which	led	them	to	hospital.
	 Materials	and	Methods:	We	interviewed	ischem-
ic	stroke	patients,	who	were	diagnosed	by	CT/MRI	
brain	and	admitted	in	stroke	unit	within	48	hours	or	
their	relations.	Knowledge	about	stroke	warning	signs	
and	symptoms	and	risk	factors	were	assessed.
	 Results:	Forty-three	patients	and	 twenty-eight	
relations	were	interviewed.	Most	of	the	stroke	patients	
and	their	relations	had	knowledge	of	stroke	warning	
signs.	But	only	20.9%	of	stroke	patient	and	35.7%	
of	the	relation	group	had	knowledge	of	appropriate	
time	to	go	hospital.	Mean	time	of	onset	to	hospital	in	
these	patients	were	10	hours	and	only	7%	used	EMS	
for	their		transfer.	Private	car	and	taxi	were	the	most	
common	vehicles	of	their	transportation.	Interestingly,	
only	27.9%	of	the	patients	and	17.9%	of	the	relations	
know	the	hotline	number	1669.	The	most	common	risk	
factors	that	was	recognized	by	the	patients	and	rela-
tions	was	hyperlipidemia.	Patients	and	relations	with	
education	beyond	high	school	had	better	knowledge	
about	stroke	warning	signs	and	risk	factors	(p=0.008	
and	p=0.042	respectively).	The	most	influent	media	
was	television	and	professional	personal.
	 Conclusion:	Most	 of	 patients	 and	 relations	
known	 the	signs	and	symptoms	of	 stroke	but	only	
few	people	known	 that	 they	 	should	go	 to	hospital	
as	soon	as	possible.	EMS	is	not	familiar	for	transfer	
patients	with	stroke.		More	public	education	of	stroke		
information	 and	 how	 to	 deal	with	when	 they	 had	
symptoms	is	essential.	EMS	transfer	system	should	
be	re-organized	and	publicize.
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ATYPICAL INITIAL 
PRESENTATION OF 

NEUROMYELITIS 
OPTICA AND ITS 

SPECTRUM DISORDER  
IN PRASAT  

NEUROLOGICAL 
INSTITUTE: 

RETROSPECTIVE 
STUDY

พญ.อัจฉร�วัลย์ ทองหยวก

สาขาประสาทวิทยา	สถาบันประสาทวิทยา

กรมการแพทย์		กระทรวงสาธารณสุข

	 Introduction:	Neuromyelitis	optica	(also	known	

as	Devic’s	disease)	is	an	idiopathic,	severe,	astro-

cytopathic	disease	of	 the	central	nervous	system	

that	preferentially	affect	the	optic	nerve	and	spinal	

cord.	Atypical	 presentations	have	been	 reported	

including	intractable	hiccup/vomiting,	painful	tonic	

spasm	and	encephalopathy	and	PRES	syndrome.

Objectives:	 To	describe	 the	demographic	 of	 pa-

tients	whose	 initial	presentations	were	atypical	 in	

neuromyelitis	optica	and	its	spectrum	disorder.

	 Materials	and	Methods:	Retrospective	study	of	

patients:	1)	admitted	to	or	evaluated	at	the	Prasat	

Neurological	Institute	between		November,	2009	-	

July,	2013.		2)	assigned	a	diagnosis	of	neuromyelitis	

optica	spectrum	disorder.	3)	excluded	patients	who	

had	typical	initial	presentation	of	optic	neuritis	and/

or	myelitis.

	 Results:	Of	 the	 149	 patients	with	NMOSD	

(NMO	88,	limited	NMO	61),	15	patients	(10%)	were	

included.

	 1.)	intractable	hiccup/vomiting	(n=8;	5.3%)	2.)	

chronic	myelopathic	symptoms	(painful	tonic	spasm	

or	progressive	spasticity	without	preceding	acute	

myelopathy	 (n=6;	 4%)	 	 and	 3.)	 brain	 symptoms	

(posterior	 reversible	 encephalopathy	 syndrome;	

PRES)(n=1;	0.7%).	

	 Conclusion:	 Ten	 percent	 of	 NMO/NMOSD	

cohort	may	present	with	atypical	symptoms	as	the	

initial	 clinical	manifestation	 including	 intractable	

hiccup/vomiting,	painful	 tonic	 spasm/progressive	

spastic	paraparesis	and	PRES.	Demographic	data	

is	not	differ	from	typical	NMO.
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ก�รรักษ�อ�ก�รปวดศีรษะ

รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญ�

รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 ปวดศีรษะเป็นอาการที่นําผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้

บ่อย	ๆ	อาการหนึ่ง	สาเหตุของอาการปวดศีรษะมีหลาก

หลาย	 ตั้งแต่ไม่ปรากฏเหตุไปจนถึงที่มีสาเหตุร้ายแรง

แอบแฝงอยู่	 จําเป็นต้องอาศัยแนวทางการตรวจวินิจฉัย

และการรักษาที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพสําหรับผู้ป่วย

แต่ละราย	

1. แนวท�งก�รวินิจฉัยอ�ก�รปวดศีรษะใน
เวชปฏิบัติเป็นอย่�งไร

	 เราสามารถจําแนกผู้ป่วยปวดศีรษะออกได้เป็น	 2	

กลุม่หลกั	ๆ 	ตามสาเหต	ุอนัจะสง่ผลตอ่การเลอืกแนวทาง

ในการให้การวินิจฉัยและการรักษาที่แตกต่างกัน	ดังนี้

	 1.1	 อาการปวดศีรษะที่ไม่ปรากฏเหตุ	 เป็นอาการ

ปวดศรีษะทีเ่กดิจากความผนัผวนของประสาทสรรีวทิยา	

(neurophysiology)	และสารสื่อประสาทต่าง	ๆ	(neuro-

transmitters)	แตไ่มพ่บความผดิปกตทิางกายวภิาคของ

สมอง	 ชีวเคมีของนํ้าหล่อเลี้ยงสมอง	 (cerebrospinal	

fluid,	CSF)	และระบบอวยัวะอืน่	ๆ ในรา่งกาย	(systemic	

illness)	 แต่อย่างใด	 อาการปวดศีรษะที่ไม่ปรากฏเหตุ

นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 “โรคปวดศีรษะปฐมภูมิ”	 (pri-

mary	headaches)	ตัวอย่างเช่น	โรคปวดศีรษะไมเกรน		

(migraine)	 โรคปวดศีรษะแบบเท็นชั่น	 (tension-type	

headache)	และโรคปวดศรีษะคลสัเตอร	์(cluster	head-

ache)	เป็นต้น

	 1.2	 อาการปวดศีรษะที่ปรากฏเหตุ	เช่น	โรคหลอด

เลอืดสมอง	หนองฝใีนสมอง	โรคตดิเชือ้ของเยือ่หุม้สมอง	

เนือ้งอกของสมอง	รอยโรคของอวยัวะทีอ่ยูร่อบ	ๆ 	กะโหลก

ศรีษะ	(paracranial	organs)	เชน่	ตอ้หนิเฉยีบพลนั	โพรง

อากาศอักเสบเฉียบพลัน	 (acute	paranasal	 sinusitis)		

กระดกูและหมอนรองกระดกูคอขอ้บนอกัเสบจากการตดิ

เชื้อ	(spondylitis	and	discitis)		เป็นต้น	เหล่านี้รวมเรียก

วา่	“โรคปวดศรีษะทตุยิภมู”ิ	(secondary	headaches)

	 ความท้าทายในทางเวชปฏิบัติคือ	 จะวินิจฉัยแยก

สองสภาวะนี้ออกจากกันได้อย่างไร		เพราะกลุ่มโรคปวด

ศรีษะทตุยิภมู	ิ(secondary	headaches)	มอีนัตรายอาจ

ถึงชีวิตหรือพิการ	 จึงจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่าง

จําเพาะและเร่งด่วน
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2. ก�รวินิจฉัยแยกกลุ่มโรคปวดศีรษะทำ�ได้
อย่�งไร

	 สิง่สาํคญัทีล่ะเลยไปไมไ่ดเ้ลยคอื	ประวตัขิองอาการ

ปวดศีรษะที่ครบถ้วนและครอบคลุมรายละเอียดอันเป็น

ประโยชน์ต่อการวินิจฉัยแยกโรค	ลักษณะอาการที่เป็น

สัญญาณเตือนอันตรายของโรคปวดศีรษะ	 (red	 flag	

signs)	 เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สําหรับการวินิจฉัย

แยกกลุ่มโรคปวดศีรษะทั้งสองชนิด	

ตารางที่	1	สัญญาณ	 (ธงแดง)	 เตือนให้ระวังโรคปวด

ศีรษะทุติยภูมิ	 (secondary	headache)	 ใน

การวินิจฉัยแยกกลุ่มโรคปวดศีรษะ

Diagnostic	Alarms	(Red	flag	signs)
•	 Headache	begins	after	50	yrs.	of	age
•	 Sudden	onset	
•	 Accelerating	pattern	of	headache
•	 Changing	pattern	of	headache
•	 Headache	with	systemic	illness
•	 Headache	which	awakes	a	patient	from	sleep
•	 Focal	 neurological	 signs	 eg,	 hemiparesis,	

hemianesthesia,	 asymmetrical	 deep	 tendon	
reflexes	and		muscular	tone

•	 Signs	of	increased	intracranial	pressure
•	 Meningeal	irritation	signs		

Suspicious of secondary headache after 
appropriate treatment

	 อยา่งไรกต็าม	ขอเสรมิแนวปฏบิตัทิีป่ระยกุตม์าเพือ่

ใช้วินิจฉัยแยกกลุ่มโรคปวดศีรษะพอสรุปได้	ดังนี้

	 2.1	 กรณีอาการปวดศีรษะเฉียบพลัน	 (acute	

headache)	 ยิ่งปวดรุนแรงและเฉียบพลันมากเท่าใด	

โอกาสเป็นโรคปวดศีรษะทุติยภูมิ	 (secondary	 head-

aches)	 ก็จะมากขึ้นเท่านั้น	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า

เป็นการปวดศีรษะรุนแรงและเฉียบพลันครั้งแรกในชีวิต	

กรณีนี้ได้แก่	 โรคเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง	 (subarach-

noid	hemorrhage)	เป็นต้น

	 2.2	 กรณีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง	(chronic	head-

ache)	ลกัษณะการดาํเนนิโรคทีอ่าการปวดศรีษะมคีวาม

รุนแรงมากยิ่งขึ้น	(progressive	severity)	และลักษณะ

อาการปวดที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	

(change	in	headache	characters	or	patterns)	ล้วน

บ่งชี้ความน่าจะเป็นโรคปวดศีรษะทุติยภูมิ	 (secondary	

headaches)	มากยิ่งขึ้น	

3. ตอ้งตรวจร�่งก�ยทัว่ไป และระบบประส�ท
อะไรบ้�ง 

	 การตรวจร่างกายตามระบบและระบบประสาทที่

จําเป็นสําหรับการวินิจฉัยโรคปวดศีรษะได้แก่	

	 3.1	 สัญญาณชีพ	 (vital	 signs)	 ความผิดปกติที่

สามารถเป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะ	เช่น

	 	 (1)	ไขท้ีส่งูมาก	เชน่มากกวา่	39๐C	อาการปวด

ศีรษะจะสัมพันธ์ไปกับไข้ที่สูงขึ้น	(2)	ความดันโลหิตที่สูง

มาก	 เช่น	 ความดันโลหิตสูงแบบอันตราย	 (malignant		

hypertension)	 เมื่อไรก็ตามหากพบว่ามีขั้วประสาทตา

บวม	 (papilledema)	นั่นย่อมหมายถึง	 ระดับความดัน

โลหิตสูงเข้าขั้นเป็นอันตราย	(malignant	hypertension)	

ประเดน็ทีค่ลาดเคลือ่นบอ่ย	ๆ 	ในเวชปฏบิตัคิอื	การทีด่ว่น

สรปุวา่ความดนัโลหติทีส่งูจากการวดัครัง้เดยีวเปน็สาเหตุ

ของโรคปวดศีรษะ	โดยไม่ได้พิจารณาปัจจัยอื่น	ๆ	

	 3.2	 ตรวจพื้นที่บนใบหน้าตามตําแหน่งที่เป็นที่ตั้ง

ของช่องโพรงอากาศ	 (paranasal	 sinuses)	 ต่างๆ	 ว่า

พบอาการบวมแดงเฉพาะที่	 หรือกดเจ็บหรือไม่	 ความ

ผิดปกติบริเวณคอ		ซึ่งอาจเป็นเหตุของอาการปวดศีรษะ	

(cervicogenic	 headaches)	 ได้	 เช่น	 กระดูกคอเสื่อม	

(cervical	spondylosis)	

	 3.3	 ความผิดปกติของลูกตาทั้งสองข้าง	 ลักษณะ

ภายนอกที่เห็นและความดันลูกตาโดยการกดลงบน

เปลอืกตาทลีะขา้งเปรยีบเทยีบกนัขณะทีค่นไขห้ลบัตา	วธิี

นี้อาจทําให้สามารถวินิจฉัยโรคต้อหินเฉียบพลันในเบื้อง

ต้นได้

	 3.4		ความผดิปกตใินชอ่งห	ู(ear	canal)	และกระดกู

หลังในหู	 (mastoid	 bone)	 ผู้ป่วยที่เป็นโรคหูชั้นกลาง

อักเสบเรื้อรัง	 (chronic	 otitis	media)	 ที่มีการอักเสบ

ลุกลามไปที่กระดูกหลังในหู	(mastoid	bone)	อาจจะมา

ด้วยอาการปวดศีรษะที่กกหูและท้ายทอยในข้างนั้น	ๆ
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	 3.5	 กระดกูขอ้ตอ่ขากรรไกร	(temporomandibular	

joint)	ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของข้อต่อ	ดังกล่าว	จะมา

ด้วยอาการปวดที่ขมับ	(temporal	area)	ในข้างนั้น	ๆ	ซึ่ง

จะสัมพันธ์กับการบดเคี้ยวอาหาร

	 3.6	 ตรวจหาอาการปวดจากเส้นประสาทบนหนัง

ศีรษะ	ที่สําคัญมีอยู่	 2	 ภาวะคือ	 occipital	 neuralgia	

(C2	neuralgia)	และ	supraorbital	neuralgia	บ่อยครั้ง

ที่ภาวะดังกล่าวถูกวินิจฉัยคลาดเคลื่อนว่าเป็นโรคปวด

ศีรษะไมเกรน

	 3.7	 คลําหลอดเลือด	superficial	temporal	artery	

ว่ามีอาการกดเจ็บหรือไม่	กรณีสงสัย	temporal	arteritis

	 3.8	 การตรวจร่างกายทางระบบ	พึงระลึกว่าความ

ผิดปกติทางระบบหลายชนิดสามารถก่อให้เกิดภาวะ

แทรกซ้อนทางสมอง	และระบบประสาทและทําให้ปวด

ศีรษะได้	 เช่น	 โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการลุกลาม

ของมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง	 (lymphomatous	meningitis)	

การตดิเชือ้ของเยือ่หุม้สมองแบบเรือ้รงั	เชน่	tuberculous	

meningitis	หรอื	cryptococcal	meningitis	ในผูป้ว่ยทีไ่ด้

รับยากดภูมิคุ้มกัน	(immunosupressants)	เพื่อควบคุม

โรคพื้นฐานบางชนิด	เช่น	systemic	lupus	erythemato-

sis	(SLE),	rheumatoid	arthritis,	nephritic	syndrome		

เป็นต้น	ดังนั้น	จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ

ความผิดปกติที่ก่อตัวจากโรคทางระบบพื้นฐานเหล่านี้	

แล้วอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองและระบบ

ประสาทขึ้นมาได้	 ไม่ว่าจะด้วยธรรมชาติของการดําเนิน

โรคและภาวะแทรกซ้อนของโรคนั้นๆ	เอง	หรือเป็นภาวะ

แทรกซ้อนจากการรักษา	

	 3.9	 การตรวจรา่งกายทางระบบประสาท	เพือ่ตรวจ

หาหลกัฐานทีช่ว่ยสนบัสนนุวา่เปน็โรคปวดศรีษะทตุยิภมู	ิ

(secondary	headaches)	ประเดน็ทีต่อ้งใหค้วามสาํคญั	

ได้แก่

	 	 1.	 ตรวจหาร่องรอยโรคของภาวะความดันใน

ชอ่งกะโหลกศรีษะสงูขึน้	อนัไดแ้ก	่ตรวจหาขัว้ประสาทตา

บวม	 (papilledema)	และเส้นประสาท	abducen	 เป็น

อัมพาต	(abducen	nerve	palsy)

	 	 2.	 ตรวจหา	 lateralizing	 หรือ	 localizing	

signs	 เพื่อเป็นการชี้บ่งว่า	มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับส่วน

ใดสว่นหนึง่ภายในเนือ้สมอง	หรอืแมแ้ตจ่ากภายนอกเนือ้

สมองแลว้กดเบยีดตอ่เนือ้สมองอกีทอดหนึง่	การตรวจใน

ข้อนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะการตรวจหาภาวะกล้ามเนื้อ

อ่อนแรงครึ่งซีก	(hemiparesis	หรือ	hemiplegia)	เพียง

อย่างเดียวดังที่ส่วนใหญ่เข้าใจกัน	 ความไม่สมมาตร

หรือความไม่เท่ากันของผลการตรวจทางระบบประสาท

ระหว่างร่างกายทั้งสองซีก	 ไม่ว่าจะเป็นกําลังกล้ามเนื้อ	

(motor	power)	ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ	(motor	tone)	

รีเฟล็กซ์	 (deep	 tendon	 reflexes)	 ระบบรับความรู้สึก	

(sensory	system)	ล้วนจัดเป็น	localizing	หรือ	lateral-

izing	 signs	ทั้งสิ้น	นอกจากนี้พฤติกรรม	ฌานปัญญา	

(cognitive	 function)	ที่ผิดปกติ	 ความบกพร่องในการ

สื่อสารด้วยภาษา	 (aphasia)	และลานสายตาที่ผิดปกติ	

(visual	 field	defect)	ล้วนจัดเป็น	 localizing	หรือ	 lat-

eralizing	 signs	ทั้งสิ้นเช่นกัน	 	หากแพทย์จะทําศึกษา

และทาํความเขา้ใจกบักายวภิาคศาสตรข์องสมองบรเิวณ

ตา่งๆ	กจ็ะสามารถกาํหนดตาํแหนง่ของรอยโรคบนสมอง

ได้จากการตรวจพบความผิดปกติแต่ละชนิดข้างต้น

	 	 3.	 การตรวจหาภาวะระคายเคืองต่อเยื่อหุ้ม

สมอง	(meningeal	irritation	signs)	ไดแ้ก	่stiffness	of	neck,		

Kernig’s	sign	และ	Brudzinski’s	sign	(สําหรับผู้ป่วยเด็ก)	

การตรวจพบการระคายเคืองต่อเยื่อหุ้มสมองแสดงถึง

4. ควรเลอืกใชภ้�พถ�่ยรงัสวีทิย�ประเภทใด
เพื่อก�รวินิจฉัย

	 โดยทั่วไปถ้าหากเป็นการตรวจเพื่อค้นหาสิ่งกิน

ที่	 (space	 occupying	 lesions)	 ภายในช่องกะโหลก

ศีรษะ	 ไม่ว่าจะเป็นการตกเลือดที่เกิดขึ้นใหม	่ ๆ	ฝีหนอง	

เนื้องอกในสมองส่วนใหญ่	 หรือโพรงสมองขยายขนาด	

(hydrocephalus)	ภาพถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง	

(CT	 scan	 brain)	 ก็เพียงพอ	 อย่างไรก็ตาม	ภาพถ่าย

สนามแม่เหล็กของสมอง	(MRI	brain)	จะมีข้อเหนือกว่า

เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง	(CT	scan	brain)	ดังต่อไปนี้		

		 1.	 สามารถเห็นรอยโรคในช่องกะโหลกส่วน

ท้าย	 (posterior	cranial	 fossa)	หรือบริเวณที่ชิดติดกับ

พื้นผิวกะโหลกศีรษะด้านใน	 (inner	 skull	 table)	 เช่น	

carvernous	 sinus	 บริเวณฐานของสมอง	 หรือ	 ฐาน
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กะโหลกศีรษะ	(base	of	brain	หรือ	skull	base)ได้ดีกว่า	

เนือ่งจากไมม่สีญัญาณรบกวนจากกะโหลกศรีษะ	(bone	

artifacts)

	 2.	 สามารถบอกอายขุองรอยโรคไดว้า่	เฉยีบพลนั	

กึ่งเฉียบพลัน	 เรื้อรัง	 เช่น	 กรณีตกเลือด	 ภายในช่อง

กะโหลกศีรษะ

	 3.	 สามารถแสดงพยาธิสภาพชนิดที่มีความเข้ม	

(density)	กลมกลนืไปกบัเนือ้สมอง	(isodensity	lesions)	

เมื่อทําการตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง	 (CT	

scan	brain)	 จึงให้ความแม่นยําสูงกว่าในพยาธิสภาพ

บางอย่าง	 เช่น	 glioma	บางชนิด	 และความผิดปกติที่	

white	matter	ของสมอง

	 4.	 ใช้จําแนกพยาธิสภาพของรอยโรค	 เช่น	แยก

ระหวา่งฝหีนองในสมองและเนือ้งอกทีก่ระจายมาทีส่มอง

ได้ดีกว่า	

	 5.	 ช่วยสนับสนุนเบื้องต้นในการวินิจฉัยเยื่อหุ้ม

สมองอกัเสบจากการตดิเชือ้หรอืจากการทีม่เีซลมะเรง็มา

เกาะยึดอยู่ได้ดีกว่า	โดยอาศัย	gadolinium	เป็นสารทึบ

สนามแม่เหล็กเพื่อตรวจหาว่ามี	meningeal	 enhance-

ment	หรือไม่	ส่วนสาเหตุที่แน่นอนว่าเป็นการอักเสบติด

เชื้อหรือเกิดจากเซลมะเร็งต้องอาศัยการตรวจวิเคราะห์

เซลในนํ้าไขสันหลัง	(CSF	cytology)	ต่อไป

	 การจะเลือกใช้ภาพถ่ายรังสีชนิดใดนั้น	 ย่อมขึ้น

อยู่กับประการแรกคือ	 การวิเคราะห์ว่ารอยโรคที่ทําให้

ปวดศีรษะอยู่ที่ตําแหน่งใดภายในโพรงกะโหลกศีรษะ	

ประการที่สองคือ	พยาธิสภาพเหล่านั้นคืออะไรและทึบ

รังสีเอ็กซเรย์หรือไม่	 ดังนั้น	 ถ้าสันนิษฐานว่ารอยโรคอยู่

ภายในช่องกะโหลกส่วนท้าย	(posterior	cranial	fossa)	

หรอืบรเิวณทีช่ดิตดิกบัพืน้ผวิกะโหลกศรีษะดา้นใน	(inner	

skull	 table)	และกลุ่มที่ไม่ทึบรังสีเอ็กซเรย์แต่มีความไว

ต่อสนามแม่เหล็กมากกว่า	 ควรเลือกใช้ภาพถ่ายสนาม

แม่เหล็กของสมอง	(MRI	brain)	เพื่อการวินิจฉัย

	 American	College	of	Radiology	ได้เสนอความ

เหมาะสมสาํหรบัการเลอืกใชภ้าพถา่ยรงัสแีตล่ะชนดิเพือ่

การวนิจิฉยัอาการปวดศรีษะไวเ้ปน็แนวทางปฏบิตั	ิ(ACR	

appropriateness	criteria)	3	โดยสรุป	การเลือกใช้ภาพ

ถา่ยเอก็ซเรยค์อมพวิเตอรส์มอง	(CT	scan	brain)	สาํหรบั

การวินิจฉัยอาการปวดศีรษะยังถูกแนะนําให้ใช้ในโรค

เลอืดออกใตเ้ยือ่หุม้สมอง	(subarachnoid	hemorrhage)	

เลือดออกในเนื้อสมอง	 (intracerebral	 hemorrhage)	

โพรงอากาศอักเสบ	 (	 sinusitis)	 และกระดูกมาสตอยด์

อักเสบ	 (mastoiditis)	และโรคของหลอดเลือดแดงที่คอ	

เช่น	carotid	artery	dissection

5. จะดำ�เนนิอย�่งไรกบัผูป้ว่ยทีร่อ้งขอใหส้ง่
ตรวจเอ็กซเรย์สมองโดยไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน

	 กรณีนี้มักจะเกิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคปวดศีรษะแบบ

ปฐมภมู	ิ(primary	headache)	ชนดิเรือ้รงั	โดยทีอ่าการมกั

จะเปน็	ๆ 	หาย	ๆ 	หรอืตอ่เนือ่งกนักไ็ด	้การรอ้งขอจากผูป้ว่ย

ในเรือ่งดงักลา่วสบืเนือ่งจากความไมม่ัน่ใจตอ่การวนิจิฉยั

ที่ได้รับ	ทั้งจากแพทย์ท่านอื่น	ๆ	ก่อนหน้านี้รวมถึงแพทย์

ที่กําลังให้การตรวจวินิจฉัยในปัจจุบัน	ส่งผลให้การรักษา

ไม่ได้ผลเท่าที่คาดหวังไว้	 การสร้างความมั่นใจต่อแพทย์

ผู้รักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเป็นขึ้นตอนที่สําคัญและควร

สร้างให้เกิดขึ้นเสียแต่เนิ่น	 ๆ	ปัจจัยที่จําเป็นต่อการสร้าง

ความเชือ่ถอืและการยอมรบัจากผูป้ว่ยปวดศรีษะปฐมภมูิ	

(primary	headaches)	กลุม่นี	้เริม่ตัง้แตก่ารเปดิโอกาสให้

ผู้ป่วยได้เล่าอาการของตนเองพอสมควร	ทําการวินิจฉัย

โดยวิเคราะห์จากข้อมูลความเจ็บป่วยที่เล่ามา	และการ

ตรวจร่างกายที่เหมาะสมดังที่กล่าวมาแล้ว	 ที่สําคัญคือ	

การชีแ้จงใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจถงึลกัษณะอาการและการดาํเนนิ

ไปของอาการที่แตกต่างกันระหว่างโรคปวดศีรษะปฐม

ภูมิ	 (primary	 headaches)	 และทุติยภูมิ	 (secondary	

headaches)	 ทั้งนี้ต้องอาศัยเนื้อหาในสัญญาณเตือน

อันตรายของโรคปวดศีรษะ	 (red	flag	signs)	 เป็นเครื่อง

มือประกอบการอธิบาย	ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้แล้ว

ก่อนหน้านี้	 ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยทักษะการสื่อสารที่มีเหตุ

และผลมาประกอบ	 เพื่อการโน้มน้าวความคิดของผู้ป่วย	

จงึจดัเปน็ความทา้ทายอยา่งมาก	เนือ่งจากโรคปวดศรีษะ

ไม่ได้มีเครื่องมือตรวจวัดออกมาเป็นหน่วยวัดดังเช่นโรค	

อื่นๆ	 อย่างไรก็ตาม	 ขอยํ้าว่าการอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ

ถึงความไม่จําเป็นต่อการรับการตรวจด้วยภาพถ่ายรังสี

นัน้	ไมใ่ชก่ารปฏเิสธการตดิตามอาการของผูป้ว่ยอยา่งสิน้

เชิง	 แพทย์จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องติดตามอาการและสอน
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ใหผู้ป้ว่ยชว่ยสงัเกตอาการทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งอาการที่จะชี้บ่งว่าน่าจะมีสาเหตุจากโรค

ปวดศีรษะทุติยภูมิ	(secondary	headaches)	เพื่อจะได้

ส่งเข้ารับการตรวจตามข้อบ่งชี้ต่อไป

6. อ�ก�รปวดศีรษะข้�งเดียวต้องเป็นโรค
ไมเกรนเสมอไปหรือไม่

	 ผูป้ว่ยทีม่าพบแพทยห์รอืไปซือ้ยาจากรา้นขายดว้ย

อาการปวดศรีษะขา้งเดยีวมกัจะไดร้บัการวนิจิฉยัวา่เปน็

โรคปวดศรีษะไมเกรน	นอกจากจะทาํใหไ้ดร้บัการรกัษาที่

ไมถ่กูตอ้งแลว้	ยงัอาจกอ่ใหเ้กดิผลขา้งเคยีงหรอืทาํใหเ้กดิ

ภาวะใชย้าแกป้วดมากเกนิจาํเปน็	(medication	overuse	

headache)	 ที่พบบ่อยคือ	 ergotamine	 ยาแก้ปวดที่

เป็นอนุพันธ์ของฝิ่น	เช่น	tramadol	codein	และยากลุ่ม	

NSAIDs	ที่มักถูกสั่งจ่ายเกินจําเป็นและเกินขนาด

	 การวนิจิฉยัโรคไมเกรนจาํเปน็ตอ้งมคีวามรอบคอบ	

และยึดเอาเกณฑ์การวินิจฉัยของ	 International	Head-

ache	Society	ฉบับที่	2	(IHS-II)5	มาเป็นแนวทาง	หาก

สงัเกตเงือ่นไขการวนิจิฉยัโรคปวดศรีษะไมเกรนดงักลา่ว	

ก็จะพบว่าในข้อท้ายสุด	(ข้อ	E)	ระบุไว้ว่า	แม้จะมีอาการ

เปน็ไปตามทีร่ะบมุากอ่นหนา้นี	้(ขอ้	A-D)	กย็งัจาํเปน็ตอ้ง

เฝา้ระวงัและทาํการวนิจิฉยัแยกสาเหตอุืน่	ๆ 	ออกไปดว้ย	

เมื่อมีข้อบ่งชี้หรือข้อชวนสงสัยว่าจะไม่ใช่โรคปวดศีรษะ

ไมเกรนดังที่ได้วินิจฉัยไว้	 ตัวอย่างที่พบว่าผิดพลาดบ่อย	

ๆ	เช่น	ผู้ป่วยสูงอายุที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดศีรษะ

ซีกเดียวครั้งแรกในชีวิต	 แม้ว่าจะมีลักษณะปวดตุ๊บ	 ๆ	

แบบ	vascular	headache	และมีอาการคลื่นไส้อาเจียน	

สุดท้ายหลายครั้งพบว่าเป็นเนื้องอกในสมองซีกนั้น	ๆ

	 โรคอื่น	 ๆ	 ที่สามารถให้อาการปวดศีรษะซีกเดียว

ไดแ้ก	่myofascial	pain	syndrome,	occipital	neuralgia,	

mastoiditis,	temporal	arteritis,	temporo-mandibular	

joint	disorders,	arteriovenous	malformation	(AVM)	

อาการปวดศีรษะข้างเดียวที่จะเป็นโรคปวดศีรษะปฐม

ภูมิ	 (primary	 headaches)	 มักจะมีอาการปวดศีรษะ

สลับข้างไปมา	 กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า	 ถ้าอาการปวด

ศีรษะสลับข้างไปมาได้	 โอกาสที่จะเป็นโรคปวดศีรษะ

ทตุยิภมู	ิ(secondary	headache)	จะลดลงมาก	ทีส่าํคญั

กวา่นัน้คอื	การทีม่รีะยะเวลาในการดาํเนนิโรคปวดศรีษะ

ยาวนาน	 โดยที่ลักษณะอาการและความรุนแรงของโรค

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 นอกเหนือจากนี้แล้วให้

นึกถึงโรคปวดศีรษะทุติยภูมิ	 (secondary	headaches)	

และสาเหตุอื่น	 ๆ	ที่ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะข้างเดียว

ดังที่กล่าวมาแล้วเป็นลําดับแรกก่อน

	 ดังนั้น	 พึงตระหนักไว้เสมอว่า	 อาการปวดศีรษะ

ข้างเดียวไม่จําเป็นต้องเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนเสมอ

ไป	ลักษณะการดําเนินโรคต่างหากที่เป็นปัจจัยสําคัญที่

ต้องนํามาพิจารณาวินิจฉัยแยกโรค

7. จะเลือกย�ตัวใดเป็นย�ตัวแรกสำ�หรับ
รักษ�อ�ก�รปวดศีรษะไมเกรน

	 โรคปวดศีรษะไมเกรน	 เป็นโรคปวดศีรษะที่มีความ

รุนแรง	มียาที่ใช้ระงับอาการปวดในระยะเฉียบพลันหลาย

กลุม่	การจะเลอืกใชย้าตวัใดยอ่มขึน้อยูก่บัระดบัความรนุแรง

ของอาการปวดศีรษะ	และผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น	

	 1.	 ยาที่ใช้รักษาในระยะที่มีอาการปวดศีรษะ

เฉียบพลัน	 (abortive	 treatment)	 มุ่งที่จะระงับอาการ

ปวดของผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด	 โดยไม่ก่อให้เกิดผลอันไม่

พึงประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว	ประกอบด้วยยาระงับปวด

ตา่งๆ	และยาบรรเทาอาการรว่มอืน่	ๆ 	เชน่	ยาแกอ้าเจยีน	

ยาที่ใช้ในการรักษาในแนวทางนี้ประกอบด้วย

	 	 1.1	 ยาที่ออกฤทธิ์รักษาอาการปวดศีรษะ

ไมเกรนแบบจําเพาะ	 (specific	medications)	 ได้แก่	

triptans,	ergot	alkaloids	และอนุพันธ์

	 	 1.2	 ยาที่ออกฤทธิ์รักษาอาการปวดศีรษะ

ไมเกรนแบบไม่จําเพาะ	 (non	 specific	medication)	

ได้แก่	 ยาแก้อาเจียน	 (anti-emetics),	NSAIDs,	 ยาแก้

ปวดกลุ่ม	opiate	ยาสูตรผสมระหว่าง	NSAIDs	หรือยา

แก้ปวดอื่น	 ๆ	กับอนุพันธ์ของฝิ่น	 (opioid	derivatives)	

รวมถึง	corticosteroids	(สําหรับ	status	migrainosus)

	 หลักการเลือกใช้ยาระงับอาการปวดสําหรับโรค

ไมเกรน	(abortive	treatment)	พอสรุปได้ดังนี้

	 1.	 Ergotamine	และยากลุ่ม	triptans	ควรสงวน

ไว้สําหรับรายที่ปวดศีรษะรุนแรงมาก	พึงระมัดระวังในผู้

ซึ่งมีประวัติโรคผนังหลอดเลือดแดงแข็ง	(atherosclero-
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sis)	 เช่น	 โรคหลอดเลือดหัวใจ	หรือโรคหลอดเลือดส่วน

ปลายตบีตนั	เปน็ตน้	นอกจากนีค้วรใชป้รมิาณจาํกดั	เพือ่

ปอ้งกนัการเกดิภาวะปวดศรีษะจากการใชย้าแกป้วดเกนิ

จําเป็น	(medication-overuse	headache)	

	 2.	 NSAIDs	และ	simple	or	combined	analgesic	

สามารถเลือกใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะรุนแรง

ปานกลางและน้อย	 จะได้ผลดีเมื่อผนวกไปกับการรักษา

แบบไม่ใช้ยา	 (non-pharmacological	 	 treatment)	 การ

เลอืกยา	NSAIDs	ตวัใดใหพ้จิารณาระยะเวลาเริม่ออกฤทธิ	์

และระยะเวลาทีค่งอยูข่องฤทธิย์า	(onset	and	duration	of	

action)	โดยแนวทางนี	้Naproxen	Sodium	275	มก.	วนัละ	

2	มื้อ	น่าจะเหมาะสมที่สุด	และสะดวกต่อการรับประทาน

ยา	อยา่งไรกต็าม	NSAIDs	ทกุตวัทาํใหเ้กดิกระเพาะอาหาร

อักเสบแบบมีเลือดออก	 (hemorrhagic	 gastritis)	 และ	

เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นได้	(upper	GI	bleed-

ing)	 ได้	 จึงควรใช้ในระยะสั้นและเลือกใช้ในผู้ป่วยที่ไม่มี

ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว	

	 การรักษาแบบไม่ใช้ยา	 (non	 pharmacological	

treatment)ในระยะปวดเฉียบพลันควรแนะนําให้ผู้ป่วย

พักผ่อนในที่เงียบและสลัว	ๆ	แต่มีอากาศถ่ายเทดีควบคู่

ไปกับใช้ยาระงับปวด	 (abortive	 treatment)	ด้วยเสมอ	

นอกจากนี้ในรายที่มีอาการรุนแรงน้อย	อาจจะสามารถ

ระงับอาการได้ด้วยการรักษาแบบไม่ใช้ยา	 (non	phar-

macological	treatment)	โดยลําพัง

8. จะเริ่มใช้ก�รรักษ�แบบป้องกันก�รเกิด
อ�ก�รปวดศีรษะไมเกรนเมื่อไร

	 การรักษาในแนวทางป้องกัน	 (prophylaxis	 treat-

ment)	 สําหรับโรคปวดศีรษะไมเกรนมักจะถูกละเลย	

แพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษาสว่นใหญจ่ะมุง่เนน้แตก่ารรกัษาดว้ย

ยาระงับปวด	 (abortive	 treatment)	 ทั้งเพิ่มขนาดและ

ขนานของยาที่มากเกินจําเป็น	 จนเกิดผลข้างเคียงจาก

ยาที่จ่ายให้และดื้อต่อการรักษาในที่สุด		

	 ข้อบ่งชี้สําหรับการให้การรักษาแบบป้องกันในโรค

ไมเกรน	(prophylaxis	treatment)	คือ

	 1.	 เมื่อมีอาการปวดศีรษะมากกว่า	 2	 ครั้งต่อ

สัปดาห์

	 2.	 อาการปวดศีรษะมีความรุนแรงมากในการ

ปวดแต่ละครั้งจนมีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน	หรือ

การประกอบอาชพี	แมว้า่จะไมเ่กนิ	2	ครัง้ตอ่สปัดาหต์าม

เงื่อนไขข้อ	8.1	ก็ตาม

	 3.	 ใชห้รอืแมแ้ตม่แีนวโนม้ทีจ่ะใชย้าระงบัอาการ

ปวด	(abortive	treatment)	มากเกินกว่าที่ระบุไว้ตามข้อ

บง่ใช	้ทัง้นี	้เพือ่ปอ้งกนัการเกดิภาวะปวดศรีษะจากการใช้

ยาแกป้วดเกนิจาํเปน็	(medication	overuse	headache)

	 4.	 รกัษาดว้ยยาระงบัอาการปวด	(abortive	treat-

ment)	แล้วไม่ได้ผลเกิดผลข้างเคียงจากยาระงับอาการ

ปวด	(abortive	treatment)

	 5.	 ไมเกรนที่มีภาวะแทรกซ้อน	 (complicated	

migraine)	เชน่	opthalmoplegic	migraine,	hemiplegic	

migraine	เป็นต้น

	 6.	 ผู้ป่วยที่เกิดอาการไมเกรนในช่วงเวลาที่คาด

คะเนได้	เช่น	ไมเกรนช่วงมีประจําเดือน	(menstrual	mi-

graine)	สามารถให้ยาป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน

เป็นช่วงสั้น	ๆ	ครอบคลุมระยะเวลาที่มักจะเกิดอาการ

	 สาํหรบัผูป้ว่ยทีเ่ปน็ไปตามขอ้	1	–	6	ขา้งตน้	สมควร

ได้รับยาป้องกันโรคไมเกรนติดต่อกันอย่างน้อย	 3	 เดือน	

จึงพิจารณาหยุดยาและติดตามเฝ้าระวังการกลับซํ้า

	 ข้อสําคัญประการหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโรคปวด

ศรีษะไมเกรน	คอื	ควรเริม่การรกัษามาดว้ยยาปอ้งกนัโรค

ปวดศรีษะไมเกรน	(prophylaxis	treatment)	เสยีแตเ่นิน่	ๆ 		

หรือควบคู่ไปกับยาระงับปวด	 (abortive	 treatment)	

ตั้งแต่เริ่มต้น	ทั้งนี้	เนื่องจากผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน

ส่วนใหญ่มักจะมีอาการปวดแบบเรื้อรังอยู่แล้ว	และมัก

จะมีภาวะความผิดปกติร่วม	(co-morbidity)	อื่น	ๆ	ร่วม

อยู่ด้วย	ภาวะความผิดปกติร่วม	(co-morbidity)	เหล่านี้

จะเป็นตัวกระตุ้นให้อาการปวดศีรษะไมเกรนดําเนินยืด

ยาวต่อไป	 หรือแสดงอาการออกมาปะปนกับโรคปวด

ศีรษะไมเกรน	 เช่น	 บางรายอาจมีโรคปวดศีรษะแบบ

เท็นซั่น	 (tension-type	headache),	myofascial	 pain	

syndrome	หรือแม้แต่ความความผิดปกติทางจิต	ได้แก่	

anxiety	และ	depression	เป็นต้น		จึงจําเป็นต้องได้รับ

การรกัษาความผดิปกตริว่ม	(comorbidity)	เหลา่นีค้วบคู่

ไปดว้ยกบัโรคปวดศรีษะไมเกรนเสมอดว้ยการเลอืกใชย้า
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ป้องกันโรคโรคปวดศีรษะไมเกรนที่สามารถครอบคลุม

ความผดิปกตริว่ม	(comorbidity)ไดด้ว้ยในคราวเดยีวกนั	

เชน่	การเลอืกใช	้amitriptyline	เพือ่ปอ้งกนัโรคไมเกรนใน

รายทีม่โีรคปวดศรีษะเทน็ชัน่	(tension-type	headache)	

หรือ	myofascial	pain	 	หรือโรคซึมเศร้า	 (depression)	

ร่วมอยู่ด้วย	เป็นต้น	

ตาราง	2	 ความพกิารรว่ม	(comorbidity)	ทีพ่บในผูป้ว่ย

โรคปวดศีรษะไมเกรน	

Cardiac
	 Mitral	valve	prolapse
	 Myocardial	infarction
	 Patent	foramen	ovale
Immunologic
	 Allergies
Neurologic
	 Essential	tremor
	 Positional	vertigo
	 Seizure	disorder
Psychologic	
	 Anxiety	disorder
	 Depression
	 Manic	disorder
	 Panic	disorder
Pulmonary
	 Asthma
Vascular
	 Hypertension
	 Stroke
Other
	 Fibromyalgia	syndrome
	 Irritable	bowel	syndrome
	 Raynaud’s	phenomenon

9. บทบ�ทของก�รรักษ�ร่วมด้วยเวชศ�สตร์
สหส�ข�วิช�มีหรือไม่และเป็นอย่�งไร

	 กรณขีองโรคปวดศรีษะทตุยิภมู	ิ(secondary	head-

ache)	 ที่สามารถระบุเหตุของอาการปวดศีรษะได้แล้ว

ก็จะถูกส่งต่อเพื่อขอคําปรึกษา	 หรือการรักษาร่วมโดย

แพทย์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 สําหรับโรคปวดศีรษะปฐมภูมิ	 (primary	 head-

ache)	ขอใหถ้อืวา่เปน็ผลรวมของปฏกิริยิาระหวา่งปจัจยั

ภายในคือ	พันธุกรรม	 (genetic)	 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงพื้น

ฐาน	(predisposing	factors)	ต่อการเกิดโรคปวดศีรษะ

ชนิดต่าง	 ๆ	 กับปัจจัยภายนอก	 คือ	 ปัจจัยกระตุ้นจาก

สังคมสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 ภาวะเครียดในชีวิตประจําวัน	

วิถีการดําเนินชีวิตของผู้ป่วยแต่ละรายและของแต่ละ

สงัคมทีแ่ตกตา่งกนั	ถา้หากปจัจยัภายนอกเหลา่นีม้คีวาม

รุนแรงมากพอหรือกลไกการควบคุมปัญหา	 (coping	

mechanism)	ของผู้ป่วยรายนั้น	ๆ	อ่อนแอลง	และผนวก

กับปัจจัยเสี่ยงพื้นฐาน	 (predisposing	 factors)	ที่มีอยู่

ในตัวผู้ป่วยก่อนแล้ว	ก็จะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะได้

ง่ายและรุนแรง	หรืออาจจะเรื้อรังมากยิ่งขึ้น	(รูปที่	1)

รูปที่ 1 การเกิดอาการปวดศีรษะจากปฏิกิริยาระหว่างปัจจัยภายในและภายนอก

	

	 ดังนั้น	เวชศาสตร์แขนงวิชาอื่น	ๆ	ที่น่าจะมีบทบาท

สําคัญในการร่วมรักษาผู้ป่วยโรคปวดศีรษะ	คือ

	 1.	 จิตแพทย์	 และนักจิตวิทยา	 เพื่อให้ผู้ป่วยรับ

ทราบถึงปัญหาทางสุขภาพจิตพื้นฐานของตนเอง	 การ

ปรับตัวและเลือกใช้	 coping	mechanism	ที่เหมาะสม	

ตลอดจนช่วยบําบัดภาวะวิตกกังวล	(anxiety)	และ/หรือ

ภาวะซึมเศร้า	 (depression)	ที่มักจะปรากฏร่วมกับโรค

ปวดศีรษะปฐมภูมิ	(primary	headaches)

	 2.	 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบําบัด	

จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยที่มีภาวะ	myofascial	 pain	
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syndrome	หรือ	fibromyalgia	ร่วมด้วย

	 3.	 วิสัญญีแพทย์ด้านการระงับปวด	 เพื่อช่วยใน

การพิจารณาเลือกวิธีการรักษาแบบทางเลือกอื่น	ๆ	 เช่น	

รกัษาอาการปวดจากเสน้ประสาทบนศรีษะ	(neuralgias)	

ด้วยการฉีดยาชาเพาะที่

	 4.	 หตัถเวชแผนไทย	สามารถชว่ยนวดหรอืประคบ

ใหก้ลา้มเนือ้ผอ่นคลาย	อนัจะชว่ยบรรเทาอาการปวดจาก	

myofascial	pain	syndrome	กรณทีีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่าดแคลน

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบําบัด

	 5.	 นกัสงัคมวทิยา	สามารถชว่ยแนะนาํหรอืแกไ้ข

ปญัหาชวีติ	ปญัหาครอบครวั	หรอืปญัหาในทีท่าํงาน	เพือ่

ช่วยบรรเทาภาวะเครียดและกดดันลงไป

	 6.	 นักนันทนาการบําบัด	 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่

ชว่ยผอ่นคลายอารมณ	์และเปน็การกระตุน้ใหม้กีารออก

กาํลงักาย	อนัจะเปน็ประโยชนใ์นระยะยาวกบัการดแูลผู้

ป่วยปวดศีรษะ

	 7.	 การรักษาทางเลือกในสาขาอื่น	 ๆ	 จากการ

รวบรวมของ	American	Academy	of	Neurology	(AAN)		

สรุปวิธีการักษาแบบไม่ใช้ยาที่มีหลักฐานทางการแพทย์

สนับสนุนไว้	ดังนี	้

	 Grade	A	level	ไดแ้กก่ารฝกึผอ่นคลาย	(relaxation	

training),	electromyographic	biofeedback	(ใชผ้ลการ

ตรวจรับภาวะเร้าจากกล้ามเนื้อใบหน้าและต้นคอเป็น

ตัวข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้ป่วย)	 cognitive	 behavioral	

therapy	 เพื่อเป็นให้ผู้ป่วยสามารถค้นหาปัจจัยที่เป็น

ความเครียดและทําการควบคุมมันไว้

	 Grade	B	level	ได้แก่	behavioral	therapy	ร่วมกับ

การใช้ยาในสูตรป้องกัน	(preventive	treatment)

	 ส่วนที่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่นพอได้

แก	่การฝงัเขม็	การสะกดจติ	การกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟา้

ผา่นผวิหนงั	การนวดดดักระดกูบรเิวณคอ	(chiropractic	

cervical	manipulation)	รวมทั้งการใช้ออกซิเจนแรงดัน

สูง	(hyperbaric	oxygen	therapy)

10. ผู้ป่วยที่ต้องใช้ย�ระงับปวดหล�ยขน�น
และขน�ดสูงแล้วยังไม่ดีขึ้น ควรทำ�อย่�งไร

	 ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้ป่วยโรคปวดศีรษะเรื้อรัง

ชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ก่อน	 เช่น	 chronic	 tension-type	

headache	 หรือ	 chronic	 migraine	 เป็นส่วนใหญ่	

นอกจากนี้	 ยังมีโรคปวดศีรษะชนิดอื่นๆที่ถูกจัดรวมเข้า

เป็น	chronic	daily	headache	

	 ขัน้ตอนและแนวทางสาํคญัในการใหก้ารดแูลรกัษา

ผู้ป่วยกลุ่มนี้	คือ	

	 1.	 วินิจฉัยแยกโรคปวดศีรษะทุติยภูมิ	 (second-

ary	headache)	ออกไปให้ได้เสียก่อน

	 2.	 จาํแนกใหไ้ดว้า่โรคปวดศรีษะพืน้ฐานเดมิเปน็

ชนิดใด	กล่าวคือ	เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรน	(migraine)	

หรือโรคปวดศีรษะแบบเท็นซั่น	 (tension-type	 head-

ache)	หรอืกลุม่อาการปวดศรีษะอืน่	ๆ 	ใน	chronic	daily	

headache	เพื่อจะได้ให้ยารักษาแบบป้องกัน	(prophy-

laxis	 treatment)ได้ถูกต้อง	 และต้องให้ติดต่อไปอย่าง

น้อย	3	เดือนเพื่อป้องกันการกลับซํ้า

	 3.	 อย่าลืมว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีอาการปวด

ศรีษะจากการใชย้าแกป้วดเกนิจาํเปน็รว่มอยูด่ว้ย	(medi-

cation	overuse	headache)	เสมอ	ซึ่งต้องให้การรักษา

ควบคู่ไปด้วยกันกับโรคปวดศีรษะพื้นฐานเดิม	 ทั้งนี้	 มี

แนวทางโดยสังเขป	ดังต่อไปนี้

	 	 3.1	 ให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกกรณีอาการ

ไม่รุนแรง	และประเมินว่าสามารถที่จะถอนยาระงับปวด

ออกไปได้ทั้งหมด	หากคาดว่าจะมีอาการรุนแรง	ต้องรับ

ไว้เป็นผู้ป่วยในและทําการถอนยาระงับปวดในระหว่าง

นอนพักรักษาในโรงพยาบาล

	 	 3.2	 ทาํการถอนยาระงบัปวดออกทัง้หมด	โดย

เฉพาะกลุ่มยา	 opioids,	 benzodiazepines,	 barbitu-

rates	และยาที่ออกฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลางอื่น	 ๆ	ซึ่ง

ทาํใหเ้กดิการเสพตดิ	หากมอีาการปวดศรีษะเกดิขึน้มาใน

ระหวา่งถอนยาแกป้วดเหลา่นี	้สามารถใหย้าระงบัปวดได้

ตามระดบัความรนุแรงดงัทีก่ลา่วมาแลว้แตใ่นปรมิาณที่

จํากัดตามข้อบ่งชี้
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	 	 3.3	 พร้อมกับการดําเนินในข้อ	 3.2	 ให้เริ่ม

ยาป้องกันอาการปวดศีรษะ	 (prophylaxis	 treatment)	

ทันทีตามชนิดของโรคปวดศีรษะที่เป็นพื้นฐานเดิม	และ

ให้ติดต่อไปอย่างน้อย	3	เดือน	

	 	 3.4	 ประเมินสภาวะจิตสังคม	ความเครียดที่

อาจเปน็ตวักระตุน้	กลไกและความสามารถในการจดัการ

กบัปญัหาของผูป้ว่ย	(coping	mechanism	and	power)	

เพื่อที่จะได้ให้การรักษาร่วมกัน	และให้คําแนะนําในการ

ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในระยะยาวต่อไป	สําหรับในรายที่

มีปัญหาซับซ้อนมาก	บทบาทข้อนี้อาจมอบให้จิตแพทย์

หรือนักจิตวิทยาเข้ามามีบทบาทร่วมให้การรักษาร่วม	

รวมถึงการร่วมกันรักษาจากเวชศาสตร์อื่น	ๆ 	เมื่อมีข้อบ่ง

ชี้สามารถช่วยบรรเทาอาการให้ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
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ก�รพัฒน�ระบบก�รรักษ�
ผู้ป่วยโรคลมชัก

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่�

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
1,2

 
1
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 โรคลมชักเป็นโรคที่พบบ่อยโรคหนึ่งทางระบบ

ประสาท	 ความชุกพบประมาณ	 0.67	 ต่อประชากร	

1,000	 คน	 ผู้ป่วยโรคลมชักต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ	

มากมาย	ทั้งจากตัวโรคเอง	 การเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของ

ประชาชนท่ัวไปทีม่ตีอ่ผูป้ว่ยและตอ่โรคลมชกั	สง่ผลใหผู้้

ปว่ยมคีณุภาพชวีติทีไ่มด่เีมือ่เทยีบกบัคนทัว่ไป	นอกจาก

นีก้ารรกัษาโรคลมชกันัน้กอ็าจมคีวามจาํเปน็ทีต่อ้งไดร้บั

การรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	จึงส่งผลให้เกิดการเข้า

ถึงระบบการรักษาได้ยาก	 เนื่องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ในประเทศไทยนัน้มจีาํนวนและการกระจายตวัทีไ่มด่พีอ	

นอกจากปญัหาดา้นแพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษาแลว้	ยงัมปีญัหา

ดา้นเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระกอบในการรกัษา	เชน่	เครือ่งตรวจ

แม่เหล็กไฟฟ้าสมอง	คลื่นไฟฟ้าสมอง	และการตรวจวัด

ระดบัยากนัชกั	ปญัหาทีส่าํคญัอกีประการหนึง่	คอื	ยากนั

ชกัทีม่ไีมเ่พยีงพอและไมเ่หมอืนกนัในแตล่ะโรงพยาบาล	

การแกไ้ขปญัหาดงักลา่วทีเ่กดิขึน้นัน้ตอ้งแกไ้ขเปน็ระบบ	

โดยการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักให้เป็น

ระบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ	

	 ทีผ่า่นมาทางเขตบรกิารสขุภาพของสาํนกังานหลกั

ประกันสุขภาพเขต	 7	 ร้อยเอ็ด	 ขอนแก่น	มหาสารคาม	

กาฬสินธ์	 ได้เริ่มพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก

มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	โดยได้ทําการศึกษาถึงปัญหาดัง

กล่าว	พบปัญหา	3	ด้าน	คือ

	 1.	 เครื่องมือประกอบการวินิจฉัยและการรักษา	

ไดแ้ก	่การตรวจคลืน่ไฟฟา้สมอง	การตรวจเอกซเรยส์มอง

และการตรวจวัดระดับยากันชัก	

	 2.	 การเข้าถึงยากันชัก	ได้แก่	ยากันชักมาตรฐานที่

ต้องมีในทุกโรงพยาบาล	และยากันชักชนิดฉีดเข้าหลอด

เลือดดําเพื่อใช้รักษาอาการชักแบบต่อเนื่อง	 (status	

epilepticus	:	SE)

	 3.	 บุคคลากรไม่เพียงพอ	ได้แก่	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	

พยาบาลและเภสชักรทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรค

ลมชัก

	 ท า ง ก ลุ่ ม วิ จั ย โ ร ค ล ม ชั ก แ บบบู รณ า ก า ร	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ริเริ่มจัดตั้ง	Epilepsy	Network	

หรือเครือข่ายการให้บริการในเขตบริการสุขภาพเขต	 7	

(ร้อยเอ็ด	 ขอนแก่น	 มหาสารคาม	 และกาฬสินธ์)	

นานาสาระ
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มาประมาณ	 2	 ปี	 ได้มีการจัดทําแนวทางเวชปฎิบัติ

สําหรับแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป	 (clinical	 practice	

guideline	:CPG)	แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร	

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการเข้าถึงยากัน

ชักในโรงพยาบาล	 (รพ.)	 ต่างๆ	ตามมาตรฐานที่ควรจะ

เป็น	 โดยทางกลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการแนะนํา

ว่าหากสามารถนําระบบการเบิกจ่ายยาของยาเอดส์มา

ใช้กับโรคลมชักได	้ รพ.ชุมชนและ	 รพ.	 จังหวัดต่างๆ	จะ

มีโอกาสแก้ปัญหาด้านระบบยากันชักได้	 นอกจากนี้ยัง

มีปัญหาระบบการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนต่อโรง

พยาบาลจงัหวดัหรอืโรงพยาบาลศนูย์	รวมทัง้การสง่กลบั

เพือ่รกัษาตอ่ในโรงพยาบาลใกลบ้า้น	เนือ่งจากไมม่รีะบบ

การส่งต่อที่รับรองได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่ดีพอ	

และระบบยาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล

ดงันัน้การแกไ้ขปญัหาดงักลา่วคงตอ้งมกีารพฒันาระบบ

ตา่งอยา่งเปน็ระบบ	และตอ้งถกูกาํหนดเปน็นโยบายดา้น

สาธารณสขุของประเทศ	เพือ่ใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาอยา่ง

เป็นระบบนั้น	แนวทางที่เป็นไปได้	คือ	การเชิญผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อปัญหาการรักษาโรคลมชัก

ทกุฝา่ยมานาํเสนอขอ้มลูในสว่นทีแ่ตล่ะฝา่ยนัน้เกีย่วขอ้ง	

เพือ่รวบรวมปญัหาและหาแนวทางแกไ้ขปญัหาทีพ่บนัน้

อย่างรอบด้าน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่

	 -	 ตัวแทนแพทย์ของ	สปสช.ทั้ง	13	เขต	(เขตละ	2	

คน	จากตวัแทนแพทยผ์ูด้แูลผูป้ว่ยผูใ้หญ	่และผูป้ว่ยเดก็)

	 -	 ตัวแทนกรมการแพทย์

	 -	 ตัวแทนสปสช.

	 -	 ตัวแทนสมาคมโรคลมชัก

	 -	 ตัวแทนสมาคมประสาทวิทยา

	 -	 ตัวแทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

	 -	 ตัวแทนราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์

	 -	 ตัวแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์

	 -	 ตัวแทนสมาคมเภสัชกร

	 -	 ตัวแทนสมาคมพยาบาล

	 เมือ่ไดข้อ้สรปุกจ็ะตอ้งมกีารนาํขอ้สรปุ	ขอ้เสนอแนะ	

แนวทางการแกป้ญัหาอยา่งเปน็ระบบนัน้สง่ตอ่ผูท้ีม่สีว่น

ในการกาํหนดเปน็นโยบาย	คอื	กรมการแพทย์	กระทรวง

สาธารณสุข	

	 การแก้ปัญหาที่ครบวงจรนั้นจะต้องมีการปรึกษา

หารือกันระหว่างผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

สาธารณสุขไทย	ซึ่งประกอบด้วย	3	ฝ่าย	ดังรูปที่	1	ได้แก่

NHA	(National	Health	Authority)

	 Provider	คอื	ผูใ้หบ้รกิาร	สว่นใหญแ่ลว้กค็อืกระทรวง

สาธารณสขุ	และโรงเรยีนแพทยเ์ปน็หลกัจะตอ้งจดัทาํขอ้มลู

เกี่ยวกับโรคลมชัก	 เช่น	 ความชุกของโรค	 ผลกระทบของ

โรค	อัตราการเสียชีวิตและพิการ	ทุพพลภาพการใช้ยา	การ

ส่งตรวจต่าง	ระบบการส่งต่อ	เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลของ

ประเทศ	 เพื่อใช้ในการพิจารณาวางแผนงานต่าง	 รวมทั้ง
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การกําหนดนโยบายในระดับประเทศหรือเขตบริการต่างๆ	

ทั้งในด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล	 เครื่องมืออุปกรณ์

ทางการแพทย์	และระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

	 Regulator	 คือ	 ผู้ควบคุมหรือกํากับติดตามระบบ

การให้บริการ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

และผู้ให้บริการให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้	 ส่วน

นี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญมาก	 เพราะที่ผ่านมานั้นถึงแม้จะมี

แนวทางการรักษาและระบบที่ดีเพียงใด	ก็ยังพบว่ายังมี

ปญัหาในสว่นของผูใ้หบ้รกิารไมม่ากกน็อ้ย	ดงันัน้องคก์ร

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ราชวิทยาลัยต่าง	ๆ 	สมาคมวิชาชีพต่างๆ

นัน้ตอ้งมกีารทาํงานทีเ่ปน็ระบบและมคีวามตอ่เนือ่ง	เพือ่

ใหก้ารสนบัสนนุการพฒันาระบบการรกัษาโรคลมชกัใหม้ี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 Purchaser	 คือ	 ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรักษา	

ได้แก่	 กรมบัญชีกลาง	 สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

และสํานักงานประกันสังคม	นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัท

ประกนัชวีติ	ควรมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบการรกัษา

โรคลมชัก	เพราะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรักษา

	 แนวทางการพฒันาระบบการรกัษาโรคลมชกัอยา่ง

ต่อเนื่องต้องมีระบบการตรวจสอบ	การประเมินและการ

ควบคุมการปฎิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้

อย่างเคร่งครัด	 (รูปที่	 2)	 รวมทั้งมีการสอบถามความคิด

เห็น	ความพึงพอใจจากผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการและผู้ที่

เกีย่วขอ้ง	เพือ่ใหก้ารพฒันาระบบการรกัษาโรคลมชกัเปน็

ไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์

รูปที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบการรักษาโรคลมชัก

	 การจัดทํา	 guideline	 โดยควรทําเป็น	 simplify	

guideline	 ให้เหมาะกับ	 รพ.ในทุกระดับ	 และมีการให้

ความรูก้บับคุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง	กาํหนด	training	course	

ในเรื่องการวินิจฉัย	การรักษา	และการส่งต่อคนไข	้การ

ทําให้แนวทางการปฎิบัติสามารถใช้ได้นั้น	 จะต้องมีการ

พัฒนาระบบยากันชัก	การส่งตรวจเพิ่มเติม	และการส่ง

ต่อในการรักษา	การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม	โดย

ไม่ได้เป็นการผลักภาระให้สถานพยาบาลนั้นเป็นเรื่องที่

สําคัญและต้องจัดทําไปพร้อมๆ	กันกับงานด้านอื่นๆ		

	 นอกจากนี้ควรมีการผลักดันให้พยาบาล	 และ

เภสัชกรเข้ามามีบทบาทมากขึ้น	 เช่น	 ให้เภสัชกรช่วยจัด

ทําคู่มือการใช้ยากลุ่มมาตรฐาน	4	ตัวหลัก	หรือจัดให้มี

การอบรมให้ความรู้		โดยแต่ละเขตส่งตัวแทนมาเข้าร่วม

อบรม	เช่น

	 -	 Nurse	(basic)

	 -	 Epilepsy	nurse	care	

	 -	 Epilepsy	manager	nurse

	 -	 Pharmacist	in	basic

	 -	 Pharmacist	in	advance

	 ทําไมเราจะต้องพัฒนาให้ทีมสุขภาพทั้งพยาบาล

และเภสัชกรมีความพร้อมอย่างดี	 ก็เพราะทีมสุขภาพ

มีความสําคัญอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก	

เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังจําเป็นต้องได้รับการรักษา	

คาํแนะนาํจากทมีสขุภาพ	ทัง้ในดา้นการปฎบิตัติวั	การใช้

ยา	อาชพีและกจิกรรมทีส่ามารถทาํไดแ้ละกจิกรรมทีค่วร

หลกีเลีย่ง	อกีเหตผุลหนึง่คอืในทางปฎบิตั	ิแพทยจ์ะมกีาร

ยา้ยทีท่าํงานเปน็ประจาํ	สง่ผลใหผู้ป้ว่ยไมไ่ดร้บัการรกัษา

ที่ต่อเนื่องจากทีม	 ดังนั้นการให้พยาบาลและเภสัชกรมี

บทบาทมากขึ้นในการดูแลต่อเนื่องอาจแก้ปัญหานี้ได้

ดังนั้นการพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคมชักนั้นไม่

สามารถทําได้ด้วยแพทย์หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น	

ต้องอาศัยความร่วมมือและความจริงใจของทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป้าหมายเดียวกัน	 คือ	

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคลมชัก	
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