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บรรณาธิการ

ภายหลังจากท่ีวารสารประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย (Thai Journal of Neurology) ฉบับ
แรกได้ออกมาในในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 
2554 ปรากฎวา่ไดร้บัความสนใจจากสมาชกิ และ
แพทย์ผู้สนใจเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้มีแพทย์ผู้
สนใจส่งบทความวิจัยทางวิชาการมายังสมาคม
ประสาทวทิยาเพิม่มากขึน้ ทางคณะบรรณาธกิาร
จึงมีมติเห็นว่า บทความทางวิชาการที่มีคุณค่า
เหล่าน้ี ควรนํามาพจิารณาเผยแพรใ่นวารสารประ
สาทวทิยาฉบบัตอ่ๆ ไป โดยทางคณะบรรณาธกิาร
ได้พยายามรวบรวมบทความที่อยู่ในสาขาวิชา
เดียวกัน หรือมีความเกี่ยวข้องในเนื้อหาให้อยู่
ในฉบับเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว วารสาร
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 นี้จึงมี
บทความที่เน้นในเรื่องของความเคลื่อนไหวผิด
ปกติ เป็นหลัก โดยยังคงรูปแบบของบทความใน
แบบต่างๆไว้เช่นเดิม

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
ฉบบัที ่2 นี ้ไดร้วบรวมงานวจิยัทีน่า่สนใจเกีย่วขอ้ง
กบัโรคพารก์นิสนัในหลายๆ ดา้น  อาทิเชน่ ปัญหา
ของการตอบสนองตอ่ยาไมส่มํา่เสมอในผูป้ว่ยโรค
พาร์กินสันท่ีศึกษาในโรงพยาบาลมหาราช จงัหวดั
นครราชสีมา ซึ่งได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจถึงอัตรา
การเกิดปัญหาดังกล่าวในผู้ป่วยพาร์กินสันที่ได้
รับการรักษาในโรงพยาบาลภูมิภาค การศึกษา
ในเรื่องของการใช้ยารักษาโรคพาร์กินสันในโรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ และปัญหาของการเดิน
ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย 
และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย นอกจากนี้
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยฉบับนี้ยัง
ได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจในด้านอื่นๆ ดัง
เช่น การประเมินผู้ป่วยโรคลมชักเพื่อการผ่าตัด 
และตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษาในส่วนของ 
Interhospital conference ในสว่นของ Neuroim-
age ยงัคงรปูแบบของการนาํเสนอภาพถา่ยไม่วา่

จะเปน็ลกัษณะอาการ หรอืภาพถา่ยผลการตรวจ
พิเศษทางห้องปฏิบัติการ 

ทางคณะบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยฉบับน้ีจะ
ได้รับความสนใจจากท่านสมาชิก และแพทย์ผู้
สนใจโดยทัว่ไป ทัง้ในเรือ่งของเนือ้หา และรปูแบบ
ของการนําเสนอ รวมท้ังการส่งบทความมายัง
วารสารประสาทวิทยาเพ่ือพิจารณาในการจัด
พิมพ์ในฉบับต่อๆไป โดยทางคณะบรรณาธิการ 
และสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยมี
ความมุ่งหวงัวา่วารสารประสาทวทิยาน้ีจะเป็นสือ่
กลางในการแลกเปลีย่นความรู ้และกจิกรรมทาง
วชิาการระหวา่งสมาชกิและแพทยผ์ูส้นใจในทาง
ประสาทวิทยา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

     
รศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

 รศ.พญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์
รศ.นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

 ผศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา
  อ.นพ. เมธา อภิวัฒนากุล
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วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 
หรือ Thai Journal of Neurology เป็นวารสาร
ทางวิชาการของสมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย (The Neurological Society of 
Thailand) ที่ทําหน้าที่เป็นสื่อทางวิชาการ โดย 
รับพิจารณาบทความทางวิชาการด้านประสาท
วิทยา หรือในสาขาวิขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงตีพิมพ์
ในวารสาร โดยมีกําหนดออกทุก 3 เดือน โดย
บทความที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารประสาทวิทยา
แห่งประเทศไทย จะต้องได้รับการพิจารณาจาก
คณะบรรณาธิการว่ามีความเหมาะสม และมี
คุณค่าทางวิชาการ โดยบทความนั้นต้องไม่เคย
ได้รับการตีพิมพ์มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
หนังสือ หรือวารสารทางวิชาการอื่นๆ ทั้งนี้การ
ตัดสินของคณะบรรณาธิการวารสารประสาท
วิทยาแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นที่สิ้นสุดประเภท
ของบทความ (Classification of manuscripts) 

 
1) Original Contributions 

Original Contributions จะต้องเป็น
บทความที่เป็นงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
ของ Randomized trials, Intervention studies, 
Studies of Screening and Diagnostic Tests, 
Cohort Studies, Cost-Effective Analysis, Case- 
Control Studies และ Surveys with a High 
Response Rates ในบทความควรมีรายละเอียด 
ทีช่ดัเจนของจดุมุง่หมาย และสมมตฐิาน รูปแบบ 
ของการวิจัย และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โดยมีการ
วิเคราะห์ทางสถิติร่วมด้วย รวมทั้งในส่วนของ
การวิเคราะห์ ผลการศึกษา และข้อสรุปที่ชัดเจน 

บทความในส่วนของ Original contribu-
tions ไม่ควรเกิน 3,000 คํา (ไม่รวมบทคัดย่อ 
เอกสารอ้างอิง และตาราง) รูปภาพไม่เกิน 2 รูป
และตารางประกอบไม่เกิน 2 ตาราง 
 

2) Review Articles 
Review Articles ควรเปน็บทความวเิคราะห ์

สรปุรวบรวมในหวัขอ้ทีน่า่สนใจในประสาทวทิยา 
หรอืในสาขาวชิาทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่อาจจะเปน็
บทความทางคลินิก ในเรื่องของโรคทางประสาท
วิทยา ที่มีการสรุปทางงานวิจัยอื่นๆ ในส่วนของ
สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย และการรักษา หรือ
อาจเป็นในเรื่องของการสรุปการวิจัยพ้ืนฐานท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับประสาทวิทยาคลินิก  

บทความในส่วนของ Review Articles ไม่
ควรเกิน 3,000 คํา (ไม่รวมบทคัดย่อ เอกสาร
อ้างอิง และตาราง) รูปภาพไม่เกิน 2 รูป และ
ตารางประกอบไม่เกิน 2 ตาราง 

 
3) Lecture Series 

Lecture Series เป็นบทความที่ได้รวบรวม
จากปาฐกถาพิเศษจากงานประชุมของสถาบัน
ประสาทวิทยา หรืองานประชุมที่เกี่ยวข้องใน
หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยา 
นอกจากนี้ในกรณีพิเศษ คณะบรรณาธิการ
สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นิพนธ์ในเรื่อง 
ที่ผู้นิพนธ์มีความชํานาญเป็นพิเศษได้  

 บทความในส่วนของ Lecture Series  
ไม่ควรเกิน 2,500 คํา (ไม่รวมบทคัดย่อ เอกสาร
อ้างอิง และตาราง) รูปภาพไม่เกิน 2 รูป และ
ตารางประกอบไม่เกิน 2 ตาราง 

 
 4) Case Reports 

Case Reports เป็นตัวอย่างผู้ป่วยท่ีน่า
สนใจในประสาทวิทยา ที่ให้ข้อเรียนรู้ที่สําคัญ 
แกผู่อ้า่น ไมว่า่จะเปน็ในดา้นการวนิจิฉยั ลกัษณะ
อาการที่จําเพาะ หรือประสิทธิภาพของการรักษา 
ที่ผู้นิพนธ์เห็นว่ามีความสําคัญและควรเผยแพร่
ให้แก่สมาชิกประสาทแพทย์อื่นๆ ตัวอย่างผู้ป่วย 
ที่นําเสนอควรมีข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ว่าในแง่ของ 
ประวัติ การตรวจร่างกาย หลักฐานการตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติร่วมกับมีการวินิจฉัยที่ชัดเจน 

คําแนะนําสําหรับผูนิพนธในการสงบทความทางวิชาการ
เพื่อรับการพิจารณาลงในวารสารประสาทวิทยาแหงประเทศไทย

(Thai Journal of Neurology) 
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5) Images in Neurology 
Images in Neurology ควรเป็นรูปภาพ ไม่

วา่จะเปน็ในแงข่องลกัษณะอาการ (Neurological 
Signs) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ 
ทางรังสีวิทยาท่ีมีลักษณะจําเพาะ เด่น และมี 
คุณค่าต้องการเรียนรู้

บทความในสว่นของ Images in Neurology 
ไม่ควรเกิน 500 คํา (ไม่ต้องมีบทคัดย่อ แต่ควรมี
เอกสารอ้างอิง) รูปภาพไม่เกิน 1 รูป ซึ่งสามารถ
เป็นภาพสี หรือขาวดําก็ได้ ที่มีความละเอียด 
อย่างน้อย 600 x 600 dpi ในรูปแบบของ TIFF 
หรือ JPEG Files 

 
6) Residents and Fellows Section 

บทความในสว่นนีท้างวารสารประสาทวทิยา 
จดัให้มขีึน้เพือ่เป็นส่ือกลางในการประชาสมัพันธ์
ระหว่างแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อ 
ยอด และอาจารย์ในเร่ืองเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน หรอืการศกึษาเพิม่เตมิในทางประสาทวทิยา
ทั้งนี้ผู้นิพนธ์สามารถให้ความคิดเห็น ข้อชี้แนะที่
อาจเป็นประโยชนต์อ่การเรียนการสอนของแพทย์
ฝึกหัดต่อไปได้ในอนาคต 

บทความในส่วนของ Residents and 
Fellows Section ไม่ควรเกิน 500 คํา (ไม่ต้องมี
บทคัดย่อ หรือเอกสารอ้างอิง)  

 
7) Letter to the Editor 

บทความในส่วนนี้ควรเป็นข้อคิดเห็นจาก 
ผูอ้า่นทีม่ตีอ่บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพ์ในวารสาร
ประสาทวทิยาในฉบบักอ่นๆ ซึง่คณะบรรณาธกิาร 
สามารถขอความเห็นจากผู้นิพนธ์ของบทความ
นั้นในการตอบข้อสงสัยของผู้อ่านได้ 

บทความในส่วนของ Letter to the Editor 
ไม่ควรเกิน 500 คํา (ไม่ต้องมีบทคัดย่อ หรือ
เอกสารอ้างอิง)  

 

8) Book Review 
บทความในส่วนนี้เป็นการประชาสัมพันธ์

ตาํราทางวชิาการทางดา้นประสาทวทิยาไมว่า่จะ
เป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ ที่มีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
ไดร้บัความสนใจจากผูอ้า่น และไดใ้หบ้ทวเิคราะห์ 
ตําราเล่มนั้นอย่างสั้นๆ 

บทความในส่วนของ Book Review ไม่
ควรเกิน 500 คํา (ไม่ต้องมีบทคัดย่อ หรือเอกสาร
อ้างอิง)  

บทความที่จะไดรับพิจารณาในการตีพิมพ    
จะตองมีรูปแบบของบทความตามลําดับ    
ดังตอไปนีé 

 
1) Cover letter 

จดหมายนําส่งบทความจากผู้นิพนธ์ ระบุ
ถึงประเภทของบทความท่ีนําส่ง พร้อมทั้งที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพื่อให้ทางคณะ
บรรณาธิการสามารถติดต่อกลับได้  

 
2) Title Page 

ระบุถึงหัวข้อของบทความเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งควรชัดเจน ครบถ้วน และ
สัน้ ไมย่าวจนเกนิไป ไมค่วรใชค้าํยอ่ผูน้พินธห์ลกั
ควรระบุผู้นิพนธ์ทุกท่านตามลําดับของ Author-
ship รวมทั้งตําแหน่งทางวิชาการ และสถาบันที่
ผู้นิพนธ์แต่ละท่านสังกัดอยู่ ผู้นิพนธ์ควรระบุถึง
จาํนวนคาํ จาํนวนหนา้ จาํนวนตาราง หรอืรปูภาพ 
ของบทความไว้ที่หน้านี้ด้วย 

 
3) Abstract (บทคัดยอ) 

บทคัดย่อควรเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ควร
เกิน 250 คํา สรุปถึงข้อมูลที่สําคัญที่ได้จากการ
ศึกษาดังกล่าว โดยถ้าบทความเป็นในลักษณะ
ของ Original Article บทคัดย่อควรประกอบด้วย
ส่วนของ Background, Objectives, Methods, 
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Results, Discussion และ Conclusion ตาม 
ลําดับ บทความทุกประเภทที่จะได้รับการ
พิจารณาตีพิมพ์จะต้องมีบทคัดย่อ ยกเว้นใน
กรณีของ Images in Neurology, Letters to the 
Editors, Residents & Fellows Section และ 
Book Review 

ผู้นิพนธ์ควรใส่ Keywords เป็นภาษา
อังกฤษไม่เกิน 5 คําไว้ในส่วนท้ายของบท 
คัดย่อด้วย 
 
4) Manuscript 

เนื้อหาของบทความที่นําส่งสามารถเป็น
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยที่การ
เขียนจะต้องเป็นไปตามหลักสากลของการเขียน
บทความทางวชิาการ และเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์
ของประเภทบทความตามท่ีกําหนดไวข้องวารสาร
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย โดยท่ีต้องมีการ
อ้างอิงถึงหนังสือ หรือบทความทางวิชาการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามหลักสากล 

 
5) Reference 

เอกสารอ้างอิงจะต้องเป็นไปตามลําดับ
ตัวเลข (Numerical Order) และควรถูกอ้างอิง
ไว้ในบทความ ตารางหรือรูปภาพตามที่ผู้นิพนธ์
เห็นสมควร และควรเป็นไปตามหลักสากลใน
รูปแบบ Vancouver ซึ่งผู้นิพนธ์สามารถหา 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ‘Uniform Re-
quirements for Manuscripts Submitted to  
Biomedical Journals’ (N Eng J Med 
1997;336:309-315). 

   
6) Acknowledgments 

ผู้นิพนธ์ควรใส่ข้อมูลถึงที่มาของทุนที่
สนับสนุนในการทําวิจัย หรือบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทความไว้ในส่วนนี้  

7) Tables (ตาราง)
ตารางต้องมีความชัดเจน และแสดงอยู่ใน

หนา้แยกทีไ่มป่นกบัสว่นของบทความอืน่ๆ ซึง่ควร
ประกอบด้วยหัวข้อของตาราง และคําแปลของ 
ตัวย่ออย่างชัดเจน 

 
8) Figure Legends (คาํประกอบรปูภาพ)

คําประกอบรูปภาพต้องมีความชัดเจน  
ระบุถึงที่มาของรูปภาพ และคําแปลของตัวย่อ 
(ตัวรูปภาพควรส่งแยกมาต่างหากในรูปแบบ 
ของ TIFF หรือ JPEG ท่ีมีความละเอียดสูง ไม่ 
อยู่ใน Word Document) 

 
การสงบทความมายังวารสารประสาท 
วิทยาแหงประเทศไทย 

ผู้นิพนธ์ควรเตรียมเอกสารต้นฉบับตาม
รายละเอียดดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น พร้อมทั้ง 
จดหมายนําส่งมาถึงคณะบรรณาธิการของ
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตาม 
รายละเอียดดังนี้ 

สาํนกังานสมาคมประสาทวทิยาแหง่ประเทศไทย 
เลขที ่2 อาคารเฉลมิพระบารม ี50 ป ีซอยศนูยว์จิยั 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 
10320  

E-mail
nstt2004@gmail.com, rbh@ucla.edu
www.neurothai.com
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค :

ศึกษาหาความชุกและความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิด 
ภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหวในผู้ป่วย 
โ รคพาร์ กิ นสัน  ที่ ได้ รั บการรั กษาด้ วยยา  
levodopa ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ผูป่วยและวิธีการ :

เป็นการศึกษาภาคตัดขวางในผู้ป่วยโรค
พาร์กินสันที่ได้รับการรักษาด้วยยา levodopa 
ณ คลินิกโรคระบบประสาทโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา โดยรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานของผู้ป่วย 
การเกิดและชนิดของภาวะแทรกซ้อนทางการ
เคลื่อนไหว แล้วนําปัจจัยต่าง ๆ  มาวิเคราะห์ เพื่อ
ศึกษาถึงความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหวในผู้ป่วย
โรคพารก์นิสนัทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยา levodopa

ผลการศึกษา :

มผีูป้ว่ยพาร์กินสันเข้าร่วมการศึกษาจาํนวน 
110 ราย มอีายเุฉลีย่ 65.9 ± 10.9 ป ีอายเุฉลีย่เมือ่
เริ่มเกิดอาการของโรคพาร์กินสัน 60.4 ± 11.4 ปี 
ระยะเวลาเป็นโรคเฉลี่ยและระยะเวลาที่รับการ
รักษาด้วยยา levodopa เฉลี่ย 58.9 ± 39.6 และ 
50.9 ± 39.2 เดือนตามลําดับ ผู้ป่วยจํานวน 35  
ราย (ร้อยละ 31.9) เกิดภาวะแทรกซ้อนทางการ
เคลื่อนไหว ปัญหายาหมดฤทธิ์ก่อนกําหนดเป็น
ปญัหาทีพ่บไดบ่้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 57.1) โดยผูป่้วย
ทีเ่ริม่รบัการรกัษาดว้ยยา levodopa เมือ่อายนุอ้ย 
ผู้ป่วยที่มีระยะเวลาเป็นโรคนาน ผู้ป่วยที่รับการ
รักษาด้วยยา levodopa เป็นระยะเวลานาน และ
ผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคสูงมีความสัมพันธ์

LEVODOPA  
INDUCED MOTOR 

COMPLICATION AT 
MAHARAT NAKHON 

RATCHASIMA  
HOSPITAL

PAWUT MEKAWICHAI, MD.

พาวุฒิ เมฆวิชัย, พ.บ.

PAWUT MEKAWICHAI, MD.
Neurology Unit  Department  of Medicine 

Maharat Nakhonratchasima Hospital
emcsquares@gmail.com

ORIGINAL ARTICLE

กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว
ด้วยความเสี่ยง 2.75, 8.59, 7.17 และ 3.65 เท่า
ตามลําดับ

สรปุ : ความชกุของการเกดิภาวะแทรกซอ้น
ทางการเคลือ่นไหวในผูป้ว่ยพารก์นิสนัทีไ่ดร้บัการ
รักษาด้วยยา levodopa ในโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา เท่ากับร้อยละ 31.9 ชนิดของภาวะ
แทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหวที่พบได้บ่อยที่สุด
คือปัญหายาหมดฤทธิ์ก่อนกําหนด โดยผู้ป่วยที่
มรีะยะเวลาเปน็โรคนาน ผูป้ว่ยทีร่บัการรกัษาดว้ย
ยา levodopa เป็นระยะเวลานาน ผู้ป่วยที่มีระยะ
ความรนุแรงของโรคสงู และผูป่้วยทีเ่ริม่การรกัษา
ด้วยยา levodopa เมื่ออายุน้อย มีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว 

คําสําคัญ : Levodopa โรคพาร์กินสัน การ
เกิดภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว
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บทนํา

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) เปน็
โรคเรื้อรังทางระบบประสาทที่พบได้ประมาณ 
ร้อยละ 1 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (1)  
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันจะมีอาการผิดปกติในด้าน
การเคล่ือนไหว โดยจะมีอาการเคลื่อนไหวช้า  
(bradykinesia) กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง (rigidity) 
อาการสั่นในขณะพัก (resting tremor) และขาด
สมดุลของการทรงตัว (postural instability) ซึ่ง
การรักษาด้วยยา levodopa จะสามารถควบคุม
อาการเหล่านี้ได้เกือบทั้งหมด 

ในปัจจุบันยา levodopa เป็นยาที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการรักษาโรคพาร์กินสัน 
(2) แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าเม่ือใช้ในระยะยาวจะ
มีผลเสียในด้านการตอบสนองต่อยาลดลงหรือ
มีการเคลื่อนไหวผิดปกติท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
ซึ่งเรียกโดยรวมว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนทางการ
เคลื่อนไหว (motor complication) (3) โดยเริ่ม
พบได้ตั้งแต่ 2-5 ปีหลังจากเร่ิมต้นรักษาด้วยยา 
levodopa (4) และพบสูงถงึร้อยละ 70 ของผูป้ว่ย
ที่ได้รับยา levodopa เป็นเวลา 9 ปี (5) 

การเกดิภาวะแทรกซอ้นทางการเคล่ือนไหว
นอกจากจะทําให้การรักษาโรคพารก์นิสนัมคีวาม
ยุง่ยากมากขึน้แลว้ ยงัมผีลทําใหผู้ป่้วยมีคณุภาพ
ชีวิตลดลง (6) ดังนั้นการที่แพทย์ผู้ดูแลได้ทราบ
ถึงความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว จะทําให้แพทย์
สามารถลดโอกาสของการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางการเคลื่อนไหวได้ ส่งผลให้คุณภาพในการ
ดูแลผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

ผูป่วยและวิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาภาคตัดขวางในผู้ป่วยที่ได้ 
รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันตาม United 

Kingdom Parkinson’s disease society brain 
bank criteria (7) และได้รับการรักษาด้วยยา 
levodopa อย่างน้อย 6 เดือน ณ คลินิกโรค 
ระบบประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2553 หลงัจากผูป้ว่ยไดร้บัทราบรายละเอยีด 
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัยแล้ว ผู้ป่วยที่
ยนิยอมเขา้รว่มการวจิยัจะไดร้บัการตรวจรา่งกาย
เพื่อประเมินระยะของโรคตาม Modified Hoehn 
and Yahr Staging (MHYS) (8) และสอบถาม 
รายละเอียดเกี่ยวกับอาการของโรค การรักษา 
(ชนิดและขนาดของยาท่ีได้รับ) การเกิดและ 
ชนดิของภาวะแทรกซอ้นทางการเคลือ่นไหวตาม 
Unified Parkinson’s Disease Rating Scales 
(UPDRS) ส่วนท่ี 4 (9) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางประสาทวิทยา ข้อมูลที่ได้จะนํามาวิเคราะห์
โดยค่าสถิติที่ใช้อธิบายข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การวเิคราะหห์าปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิภาวะ
แทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหวใช้การวิเคราะห์
แบบทวิปัจจัย (bivariate analysis) ด้วยวิธี  
Chi square หรือ Fischer exact สําหรับข้อมูล
ไม่ต่อเนื่อง และวิธี independent t-test หรือ 
Mann-Whitney U-test สําหรับข้อมูลต่อเนื่อง 
โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติ  (p value) น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.05 

ผลการศึกษา

มีผู้ป่วยพาร์กินสันในช่วงเวลาที่ทําการ
ศึกษาทั้งหมดจํานวน 110 ราย เป็นเพศชาย 55 
ราย (ร้อยละ 50.0) มีอายุเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 65.2 ± 10.9 ปี มีระยะเวลา
เฉลีย่ของอาการโรคพารก์นิสนั 58.9 ± 39.6 เดอืน 
(มัธยฐาน 50.0 เดือน) ระยะเวลาเฉลี่ยที่รับยา 
levodopa นาน 50.9 ± 39.2 เดือน (มัธยฐาน 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย (จํานวน 110 ราย)

จํานวน
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน พิสัย

อายุ (ปี)

อายุเมื่อเริ่มเกิดอาการ (ปี)

ระยะเวลาที่เกิดอาการ (เดือน)

ระยะเวลาที่รับการรักษา (เดือน)

ขนาดยา levodopa ที่ได้รับต่อวัน (มิลลิกรัม)

Modified Hoehn and Yahr stage

เกิดภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว 

Wearing off

Delay on

Dyskinesia

Early morning dystonia

On-off fluctuation

มีมากกว่า 1 ชนิด

 65.2 ± 10.9

 58.9 ± 39.6

578.2 ± 328.1

 61.0 ± 11.3

50.9 ± 39.2

35 (31.9)

20 (57.1)

7 (20.0)

13 (37.1)

3 (8.6)

1 (2.9)

8 (22.9)

 2.2 ± 1.1

 66.0

50.0

600.0

61.5

48.0

2.0

33.0-91.0

8.0-168.0

100.0-2125.0

29.0-87.2

6.0-168.0

1.0-5.0

COMT = cathechol-O-methyl transferase
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48.0 เดือน) อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มเกิดอาการคือ 60.4 
± 11.4 ปี และอายุเฉลี่ยเม่ือเริ่มการรักษาคือ  
61.0 ± 11.3 ปี ผู้ป่วยเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 87.2) 
สามารถเดินได้ด้วยตนเอง (MHYS 1-3) โดยมี
ระยะความรุนแรงของโรคพาร์กินสันตาม MHYS 
เฉลี่ยเท่ากับ 2.2 ± 1.1 ดังตารางที่ 1

 ผู้ปว่ยทุกรายในการศึกษานีไ้ดร้บัการรกัษา
ด้วยยา levodopa โดยมีขนาดยาเฉลี่ยต่อวัน
เทา่กบั 578.2 ± 328.1 มลิลกิรมั  (มธัยฐาน 600.0 
มิลลิกรัมต่อวัน) ยาเสริมที่ใช้ร่วมกับ levodopa 
บ่อยที่สุดคือยากลุ่ม dopamine agonist ซึ่งใช้ 
ในผูป้ว่ยจาํนวน 64 ราย (รอ้ยละ 58.1) แบ่งเป็นยา 
กลุ่ม ergot dopamine agonist (bromocriptine) 
จํานวน 49  ราย (ร้อยละ 44.5) และยากลุ่ม non- 
ergot dopamine agonist (pramiprexol หรือ 
piribedil) จํานวน 15 ราย (ร้อยละ 13.6) ส่วน
การใช้ยาเสริมอื่นๆ ท่ีพบรองลงมาได้แก่ยากลุ่ม 
anticholinergic (trihexyphenidyl) และยา 
กลุ่ม cathecal-o-methyl transferase inhibitor 
(entacarpone) ซึ่งใช้ในผู้ป่วยจํานวน 28 ราย 
(ร้อยละ 25.5)  และ 23 ราย (ร้อยละ 20.9)  ตาม
ลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยจํานวน 30 ราย 
(ร้อยละ 27.3) ได้รับการรักษาด้วยยา levodopa 
เพียงชนิดเดียว นอกนั้นจะได้รับยาชนิดอื่นร่วม 
กับยา levodopa โดยมีผู้ป่วยจํานวน 49 ราย  
(ร้อยละ 44.5) ได้รับการรักษาด้วยยาสองชนิด   
ผู้ป่วยจํานวน 27 ราย (ร้อยละ 24.5) ได้รับการ
รักษาด้วยยาสามชนิด และมีผู้ป่วยได้รับการ
รักษาด้วยยาท้ังส่ีชนิดจาํนวน 4 ราย (รอ้ยละ 3.6)  

จากการศึกษานี้ได้พบผู้ป่วยเกิดภาวะ
แทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหวจํานวน 35 ราย 
(ร้อยละ 31.8)  ชนิดของภาวะแทรกซ้อนทางการ
เคลื่อนไหวที่พบมากที่สุดคือ ปัญหายาหมดฤทธิ์
ก่อนกําหนด (wearing off) โดยพบในผู้ป่วย
จํานวน 20 ราย (ร้อยละ 57.1 ของผู้ป่วยที่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว) ส่วนปัญหา

อื่นๆ ที่พบรองลงมา ได้แก่ ปัญหาการเคลื่อนไหว
ที่ควบคุมไม่ได้ (dyskinesia) จํานวน13 ราย 
(ร้อยละ 37.1) ปัญหายาออกฤทธิ์ช้า (delay on) 
จํานวน 7 ราย (ร้อยละ 20.0)  ปัญหาอาการเกร็ง
ในช่วงเช้า (early morning dystonia) จํานวน 
3 ราย (ร้อยละ 8.6) ปัญหาการเคลื่อนไหวไม่ 
สมํ่าเสมอ (on-off dyskinesia) จํานวน 1 ราย 
(ร้อยละ 2.9) และผู้ป่วยจํานวน 8 ราย (ร้อยละ 
22.9) เกิดภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว
มากกว่าหนึ่งปัญหา

ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหวดังตารางที่ 2 พบ
ว่าผู้ป่วยที่มีระยะเวลาเป็นโรคนาน ผู้ป่วยที่รับ
การรักษาด้วยยา levodopa เป็นระยะเวลานาน 
ผู้ป่วยที่มีระยะความรุนแรงของโรคตาม MHYS 
สูง และผู้ป่วยที่เริ่มรับการรักษาเมื่ออายุน้อย มี
ความสมัพนัธก์บัการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางการ
เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

เม่ือนําเฉพาะปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 4 ปัจจัยมาแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ดังตารางที่ 3 พบว่า ผู้ป่วยที่เริ่มการ
รักษาเมื่ออายุน้อยกว่า 60 ปีมีความเสี่ยงต่อการ
เกดิภาวะแทรกซอ้นทางการเคลือ่นไหว 2.75 เทา่
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป้ว่ยทีเ่ริม่การรกัษาเมือ่อายุ
มากกว่า 60 ปี ผู้ป่วยที่มีระยะความรุนแรงของ 
โรคสูง (MHYS ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป) มีความเสี่ยง 
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว 
3.65 เทา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป้ว่ยทีม่รีะยะความ 
รุนแรงของโรคตํ่า (MHYS น้อยกว่า 2.5) ผู้ป่วยที่
มรีะยะเวลาเปน็โรคนานกวา่ 4 ปมีคีวามเสีย่งทีต่่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านการเคลื่อนไหว 
8.59 เทา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป้ว่ยทีม่อีาการของ
โรคนอ้ยกวา่ 4 ปี และผูป่้วยทีร่บัการรกัษาดว้ยยา 
levodopa นานกว่า 4 ปี มีความเสี่ยงที่ต่อการ
เกดิภาวะแทรกซอ้นทางการเคลือ่นไหว 7.17 เทา่
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานระหว่างผู้ป่วยที่เกิด
และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว (จํานวน 110 ราย)

เกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางการเคลื่อนไหว

(35 ราย)

ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน

ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางการเคลื่อนไหว

(75 ราย)

อายุ (ปี)  64.5 ± 12.2

57.3 ± 12.6

57.8 ± 12.5

87.3 ± 41.0

 64.5 ± 12.2

665.7 ± 416.2

3.0 ± 1.9

66.0

58.5

58.5

54.0

72.0

600.0

3.0

65.6 ± 10.2

61.8 ± 10.6

62.5 ± 10.5

45.1 ± 31.2

62.5 ± 10.5

533.7 ± 270.1

1.2 ± 0.8

66.0

62.0

63.4

36.0

 63.4

550.0

2.0

 ns

ns

0.04

0.00*

0.00*

ns*

0.00

อายุเมื่อเริ่มเกิดอาการ (ปี)

ระยะเวลาที่เกิดอาการ (เดือน)

อายุเมื่อเริ่มการรักษา (ปี)

ระยะเวลาที่รับการรักษา (เดือน)

ขนาดยา levodopa ที่ได้รับต่อวัน (มิลลิกรัม)

Modified Hoehn and Yahr stage

* เปรียบเทียบโดยวิธี Mann-Whitney U test

p value
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เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยยา 
levodopa น้อยกว่า 4 ปี

อภิปรายผล

เมื่อทําการเปรียบเทียบกับการศึกษาจาก 
3 โรงพยาบาลในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2549 
(10) ซึ่งมีผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาจํานวน 154 
ราย พบอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยคือ 68.1 ± 9.5 ปี
และอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มเกิดอาการคือ 61.2 ± 9.8 
ป ีโดยผูป้ว่ยรอ้ยละ 92 สามารถเดินได้ด้วยตนเอง 
(MHY 0-3) ผู้ป่วยจํานวน 38 ราย (ร้อยละ 25) 
เกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านการเคลื่อนไหว ซึ่ง
จากการศึกษาน้ีก็ได้ผลใกล้เคียงกัน (อายุเฉลี่ย  
65.2 ± 10.9 ปี อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มเกิดอาการคือ 
60.4 ± 11.4 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 87.2  สามารถเดิน
ได้ด้วยตนเอง และผู้ป่วยร้อยละ 31.9 เกิดภาวะ
แทรกซ้อนทางด้านการเคลื่อนไหว)

สําหรับยาเสริม levodopa ที่ใช้บ่อยที่สุด
ในการศึกษานี้ ได้แก่ ยากลุ่ม ergot dopamine 
agonist (ร้อยละ 44.5)และยากลุ่ม anticho- 
linergic (ร้อยละ 25.5) เช่นเดียวกับการศึกษาที ่
ผ่านมาของประเทศไทย (10) ที่มีการใช้ยากลุ่ม 
anticholinergic และยากลุ่ม ergot dopamine 
agonist ร้อยละ 29.9 และ 23.4 ตามลําดับ ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ยา 
กลุ่ม non-ergot dopamine agonist หรือยา 
กลุ่ม cathecal-o-methyl transferase inhibitor 
มากกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงผล
ขา้งเคียงของยากลุ่ม anticholinergic  ในผูส้งูอายุ
และผลข้างเคียงของยากลุ่ม ergot dopamine 
agonist เรื่องความผิดปกติของลิ้นหัวใจ (11) แต่ 
ในประเทศไทยยาทั้งสองกลุ่มมีราคาสูง ทําให้มี
ปัญหาในการสั่งจ่าย จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้
การใช้ยาเสริม levodopa ในประเทศไทยแตกตา่ง 
จากในต่างประเทศ

ในการศึกษาที่ผ่านมาจากต่างประเทศซึ่ง 
ประเมินโดยการใช้ UPDRS ส่วนที่ 4 พบว่าภาวะ 
แทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหวที่พบบ่อยที่สุดคือ 
ปญัหายาหมดฤทธิก์อ่นกําหนด โดยเกดิประมาณ 
ร้อยละ 50 (12) ซึ่งจากการศึกษาในประเทศไทย 
(10) และการศกึษานีก้ไ็ดผ้ลเชน่เดยีวกนั โดยพบ
ร้อยละ 79.0 และ 57.1 ตามลําดับ 

สําหรับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะ
แทรกซอ้นทางการเคลือ่นไหวในการศกึษาทีผ่า่น 
มา ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีระยะเวลาเป็นโรคนาน ผู้ป่วย 
ที่รักษาด้วยยา levodopa เป็นระยะเวลานาน 
ผู้ป่วยที่เริ่มรักษาด้วยยา levodopa ตั้งแต่อายุ
น้อย และผู้ป่วยที่มีระยะความรุนแรงของโรค
ตาม MHYS สงู (13) ซึง่ในการศกึษานีก้ไ็ดผ้ลเชน่
เดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นที่แตกต่างจากการศึกษา
นี้ ได้แก่ การได้รับยา levodopa ต่อวันในขนาด
สูง และผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการของโรคเมื่ออายุน้อย
กว่า 50 ปี (14-15) 

ผลการศึกษาที่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะ
ว่าการศึกษาน้ีไม่ใช่การศึกษาแบบไปข้างหน้า 
(prospective study) ดังนั้นผู้ป่วยที่เกิดภาวะ
แทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาก่อน
การศึกษาจะได้รับการปรับขนาดยา levodopa 
ก่อนเข้าร่วมการศึกษา ทําให้ขนาดยาที่ผู้ป่วย
ได้รับไม่ใช่ขนาดยาขณะเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางการเคลื่อนไหวอย่างแท้จริง นอกจากนั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับอายุเมื่อเริ่มมีอาการของโรคนั้น 
ได้จากการสอบถามผู้ป่วยและญาติ ซึ่งสามารถ 
เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย แตกต่างกับข้อมูล 
เกี่ยวกับอายุและระยะเวลาเม่ือผู้ป่วยเริ่มรักษา 
ด้วยยา levodopa ซึ่งมีบันทึกอยู่ในเวชระเบียน 
ทาํให้อายุของผู้ป่วยเม่ือเริม่มีอาการของโรคไม่ได้ 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางการเคลือ่นไหวเชน่เดยีวกบัการศกึษาทีผ่า่นมา
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางการเคลื่อนไหวแบบทวิปัจจัย

เกิดภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว

ปัจจัย
เกิด

(จํานวน)
ไม่เกิด

(จํานวน)
Odd Ratios
(95% CI)

p 
value

e

22

13

29

27

22

6

8

13

27

48

27

24

23

48

51

52

3.01

(1.31, 6.91)

8.59

 7.17

3.83

(3.17, 23.30)

(2.84, 18.11)

(1.65, 8.89)

0.00

0.00

0.00

0.00

อายุเมื่อเริ่มรับยา Levodopa

< 60 ปี

> 4 ปี

> 4 ปี

>_   2.5

> 60 ปี

< 4 ปี

< 4 ปี

< 2

ระยะเวลาที่เกิดอาการ

ระยะเวลาที่รับยา Levodopa

Modified Hoehn and Yahr Stage
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สรุป

ความชุกของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทาง 
การเคลื่อนไหวในผู้ป่วยพาร์กินสันที่ได้รับการ
รักษาด้วยยา levodopa ในโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา เท่ากับร้อยละ 31.9 ชนิดของภาวะ
แทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหวที่พบได้บ่อยที่สุด 
คอืปญัหายาหมดฤทธิก์อ่นกาํหนด (รอ้ยละ 57.1) 
ผู้ป่วยที่มีระยะเวลาเป็นโรคนานกว่า 4 ปี  ผู้ป่วย
ที่รักษาด้วยยา levodopa เป็นระยะเวลานาน
กว่า 4 ปี ผู้ป่วยที่มีระยะความรุนแรงของโรคตาม 
MHYS มากกว่า 2 และผู้ป่วยที่เริ่มรักษาด้วยยา 
levodopa เมือ่อายนุอ้ยกวา่ 60 ปี มีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางการเคลื่อนไหว 
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Purpose

Drugs have been demonstrated to be of 
value for Parkinson’s disease but there is no 
study about pattern of antiparkinsonian drug 
use at King Chulalongkorn Memorial Hospital. 
The purpose of this study was to determined 
the pattern of antiparkinsonian drug use at 
King Chulalongkorn Memorial Hospital for the 
development of patient’s holistic management 
in the future.

Method

Reviewed patients’s chart and interviewed 
patients with Parkinson’s disease who came 
to Chulalongkorn Comprehensive Movement 
Disorders Center from November 2010 to 
May 2011.

Result

Of 183 patients, 97 were female (53.0%), 
mean age was 65.1+9.7 years and suffering 
from Parkinson’s disease for 2-10 years. Most 
of them had co-morbidity, modified Hoehn and 
Yahr scale was 2.5 and found off time 50.3%. 
Eighty four point six percent of patients used 
levodopa while 5.5% used combination of 
4 drugs (levodopa/benserazide (normal) + 
levodopa/benserazide (sustained release) + 
entacapone + pramipexole 0.25 mg). Patients 
didn’t have off time got less antiparkinsonian 
drugs than others.

Conclusions

The pattern of antiparkinsonian drug use 
at King Chulalongkorn Memorial Hospital was 
comparable to the standard treatment.
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รูปแบบการใชยาตานพารกินสัน
ในผูป่วยโรคพารกินสันของ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

(Antiparkinsonian drug use in patients 
with Parkinson’s disease at King Chulalong-
korn Memorial Hospital)

ความสําคัญและที่มา

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) 
เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาท (neuro- 
degenerative disorders) ที่มักพบในผู้สูงอายุ 
(1,2) ในปัจจุบันโรคพาร์กินสันยังไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการการ
รักษา และดูแลอย่างต่อเน่ือง การรักษาผู้ป่วย 
โรคพาร์กินสันจะให้ความสําคัญกับการใช้ยา
เป็นหลัก และอาการของโรคจะเพิ่มมากขึ้นตาม
การดําเนินของโรคพาร์กินสัน การใช้ยาต้าน
พาร์กินสันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนิยมใช้ยากลุ่ม 
levodopa เป็นหลัก (3) โดยผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ในระยะกลางและปลายจะพบปัญหาเกี่ยวข้อง
กับการตอบสนองต่อยาไม่สมํ่าเสมอ (motor 
fluctuation) โดยเฉพาะการเกิดอาการที่เหมือน
ยาหมดฤทธิ์ (off time) ซึ่งเป็นปัญหาที่แพทย์
ให้ความสําคัญ เพราะมักเป็นปัญหาเกี่ยวเน่ือง
โดยตรงกับการบริหารยา ซึ่งการรักษาคือการใช้
ยากลุ่ม sustained-release levodopa หรือเพิ่ม 
dopamine agonist หรือ COMT inhibitors และ
ลดขนาดยา levodopa ลง (4) อย่างไรก็ตามการ
เกิดอาการดังกล่าวอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ
ร่วมกัน จึงมีความหลากหลายในการเลือกวิธี
การดูแลด้วยยาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในบริบท
ของโรงเรียนแพทย์ซึ่งโรคอาจจะมีความซับซ้อน
เพิ่มขึ้นในขณะที่มีการพัฒนามาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยตลอดเวลา

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษารูปแบบ

การใช้ยาต้านพาร์กินสันที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียน
แพทย ์เพ่ือเปน็ขอ้มลูพ้ืนฐานในการวางมาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมต่อไป 

วัตถุประสงคของงานวิจัย
วัตถุประสงคทั่วไป

ศึกษารูปแบบการใช้ยาต้านพาร์กินสันใน 
ผูป่้วยโรคพารก์นิสนัของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

วัตถุประสงคเฉพาะ

ศึกษารูปแบบการใช้ยาต้านพาร์กินสันใน 
ผูป่้วยโรคพารก์นิสนัของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

ศึกษารูปแบบการใช้ยาต้านพาร์กินสันที่
สัมพันธ์กับระดับการเกิด off time/day

ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบงานวิจัย

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง 
(descriptive cross-sectional study)

พืéนที่การดําเนินงานวิจัย

แผนกผูป่้วยนอก คลนิกิโรคพารก์นิสนั และ
กลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

ขอตกลงเบืéองตน
Inclusion criteria

1. ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็นโรคพาร์กินสัน (idiopathic Parkinson’s 
disease) 
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2. ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาโรคพาร์กินสัน
ด้วยยาอย่างน้อย 1 รายการ

3. ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาโรคพาร์กินสัน
ด้วยยามาแล้วอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเข้าร่วม
การวิจัย 

4. ผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

Exclusion criteria

1. ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลไม่สามารถอ่าน และ
สื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทบทวนประวัติการรักษาจากเวชระเบียน

ผู้ป่วย ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ เข้ารับ
บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกโรคพาร์กินสัน 
และกลุ่มโรคความเคล่ือนไหวผิดปกต ิโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ.2554 แล้วนําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ

วิธีการวิเคราะหขอมูล
และสถิติที่ใช

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)  
ได้แก่ ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

แสดงข้อมูลเชิงคุณลักษณะโดยใช้ความถี่
และร้อยละ

แสดงข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) 
โดยมกีารกาํหนดระดบัความมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
ไวท่ี้ p   = 0.05 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่ง
จํานวนรายการยาต้านพาร์กินสันกับระดับการ
เกิด off time/day โดยใช้สถิติ F-test (One-way 
ANOVA) 

ผลการวิจัย

ผู้ป่วยทั้งหมดจํานวน 183 ราย เป็นเพศ
หญิงและเพศชายอัตราส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อย
ละ 53.0 และ 47.0 ตามลําดับ) ผู้ป่วยมีอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 65.1+9.7 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ 60-69 
ปี (ร้อยละ 39.3) ปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 63.4) ระยะเวลาการเป็น
โรคพาร์กินสันเฉลี่ยคือ 6.9+5.0 ปี ส่วนใหญ่ป่วย
เปน็โรคพารก์นิสนัมา 2-10 ป ี(รอ้ยละ 69.4) ระดบั
ความรนุแรงของโรค (Modified Hoehn and Yahr 
scale) ส่วนใหญ่คือ ระดับ 2.5 (ร้อยละ 33.1)  
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคประจําตัวอื่นๆ ร่วมด้วย  
(ร้อยละ 53) พบการเกิด off time (ร้อยละ 50.3)  
ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับประทานยาวันละ 3-5 คร้ัง  
(ร้อยละ 92.9) ดังแสดงในตารางที่ 1

การรักษาโรคพาร์กินสันพบว่า ผู้ป่วยส่วน
ใหญจ่ะไดร้บัยาตา้นพารก์นิสนั 2-4 รายการ (รอ้ย 
ละ 27.3, 24.6 และ 23.5 ตามลําดบั) เมือ่พจิารณา 
แยกตามรูปแบบการใช้ยาต้านพาร์กินสัน พบ 
ว่ามีการใช้ยาต้านพาร์กินสัน 4 รายการร่วมกัน 
สูงสุด (ร้อยละ 16.9) ได้แก่ Levodopa 2 ชนิด +  
Dopamine agonist + ยาต้านพาร์กินสันกลุ่ม 
อืน่ ซึง่ยาทีน่ยิมใชร้ว่มกนัมากทีส่ดุคอื levodopa/
benserazide (normal) + levodopa/bense-
razide (sustained release) + entacapone + 
pramipexole 0.25 mg (ร้อยละ 5.5) และผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ได้รับยากลุ่ม levodopa (ร้อยละ 84.6) 
มีผู้ป่วยเพียง 28 รายที่ไม่ได้รับยา levodopa  
(ร้อยละ 15.4) ดังแสดงในตารางที่ 2 

ผู้ป่วยที่ไม่เกิด off time จะได้รับจํานวน
รายการยาต้านพาร์กินสันน้อยกว่ากลุ่มที่เกิด off 
time อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับการเกิด off 
time/day ที่แตกต่างกัน พบว่าผู้ป่วยที่เกิด off 
time ระดับ 26-50% of day จะได้รับจํานวน
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รายการยาต้านพาร์กินสันมากกว่ากลุ่มที่เกิด off 
time ระดับ 1-25% of day อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ดังแสดงในรูปที่ 1

วิเคราะหวิจารณ

ผู้ป่วยเป็นเพศชายและหญิงในอัตราส่วน
ใกล้เคียงกันสอดคล้องกับข้อมูลที่รายงานไว้ (3) 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-80 ปี และไม ่
ค่อยพบโรคพาร์กินสันในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 
40 ปสีอดคล้องกบัขอ้มลูระบาดวทิยาของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา และจากการศึกษาในประเทศไทย 
(5,6,7) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
เนื่องจากเป็นวัยเกษียณ ระยะเวลาการเป็นโรค
พาร์กินสันคือ 2-10 ปี มีระดับความรุนแรงของ 
โรค (Modified H&Y) ส่วนใหญ่คือระดับ 2.5-3.0 
และรับประทานยาวันละ 3-5 คร้ัง สอดคล้อง
กับการศึกษาที่สถาบันประสาทวิทยา ซึ่งเป็น 
โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคพาร์กินสัน (5)

รูปแบบการใช้ยาต้านพาร์กินสันส่วนใหญ่ 
คือ ใช้ยาต้านพาร์กินสัน 4 รายการร่วมกัน คือ 
levodopa/benserazide (normal) + levodopa/
benserazide (sustained release) + entaca-
pone + pramipexole 0.25 mg และผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ได้รับยากลุ่ม levodopa เพื่อการรักษาโรค
พาร์กินสันสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (8)

ผู้ป่วยที่ไม่เกิด off time จะได้รับจํานวน
รายการยาต้านพาร์กินสันน้อยกว่ากลุ่มที่เกิด off 
time อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และผู้ป่วยที่เกิด 
off time ระดับ 26-50% of day จะได้รับจํานวน
รายการยาต้านพาร์กินสันมากกว่ากลุ่มที่เกิด off 
time ระดับ 1-25% of day อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เนื่องมาจากผู้ป่วยกลุ่มที่เกิด off time ระดับ 
26-50% of day เป็นช่วงท่ีแพทย์ให้ความใส่ใจ
เป็นพิเศษในการปรับยา เนื่องจากอาการของโรค
เพิ่มขึ้น และยามีการตอบสนองเปลี่ยนแปลงไป

จากเดมิทีใ่ชย้ามาระยะหนึง่ โดยการรกัษาคอืการ
ใช้ยากลุ่ม sustained-release levodopa หรือ
เพิ่ม dopamine agonist หรือ COMT inhibitors 
และลดขนาดยา levodopa ลง (4)  ทัง้นีจ้ะสงัเกต
ได้ว่าผู้ป่วยที่เกิด off time ในระดับที่เพิ่มขึ้นเป็น 
51-75% of day และ 76-100% of day กลับได้
รบัยาตา้นพารก์นิสนัจาํนวนนอ้ยลงซึง่ไมแ่ตกตา่ง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุ่มอื่น โดยเฉพาะ
กับกลุ่มที่เกิด off time ระดับ 1-25% of day อาจ
เนื่องมาจากการรับรู้ เข้าใจ และสามารถปรับตัว
ไดต้อ่การดําเนนิโรคของผูป่้วยและญาต ิซึง่นา่จะ
มีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการบรหิาร
ยาของแพทย์ผู้รักษา และความสามารถในการ
ปรับตัวของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในระยะท่ีโรคมี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย

ข้อมูล
จํานวนผู้ป่วย 
ราย (ร้อยละ)

เพศหญิง/เพศชาย 97 (53.0)/86 (47.0)

อายุ (Mean+SD = 65.1+9.7 ปี)
 < 40 ปี
 40-49 ปี
 50-59 ปี
 60-69 ปี
 70-79 ปี
 > 80 ปี

1 (0.5)
10 (5.5)
39 (21.3)
72 (39.3)
48 (26.2)
13 (7.1)

20 (10.9)
127 (69.4)
36 (19.6) 

ระยะเวลาการเป็นโรคพาร์กินสัน 
(Mean+SD = 6.9+5.0 ปี)
< 1 ปี
2-10 ปี
> 10 ปี

ระดับความรุนแรงของโรค (modified H&Y) 
(N=175)*
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0

การเกิด Off time
ไม่เกิด Off time
เกิด Off time
ระดับ % Off time/day
1-25% of day
26-50% of day
51-75% of day
76-100% of day

16 (9.2)
10 (5.7)
39 (22.3)
58 (33.1)
44 (25.1)
7 (4.0)
1 (0.6)
การเกิด 

91 (49.7)
92 (50.3)

71 (38.8)
11 (6.0)
4 (2.2)
6 (3.3)

4 (2.2)
170 (92.9)

9 (4.9)

ความถี่ในการบริหารยาสูงสุดต่อวัน (Mean+SD = 3.9+0.9  ครั้ง)
< 3 ครั้ง
1-2 ครั้ง
> 5 ครั้ง

* จํานวนผู้ป่วยไม่ครบ 183 ราย เนื่องจากแพทย์ไม่สามารถประเมินได้
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ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย

Levodopa
DA
Levodopa+Levodopa
Levodopa+DA
Levodopa+Other
DA+DA
DA+Other
Levodopa 3 ชนิด
Levodopa 2 ชนิด+DA
Levodopa 2 ชนิด+Other
Levodopa+Other 2 ชนิด
Levodopa+DA+Other
Levodopa 3 ชนิด+DA
Levodopa 2 ชนิด+Other 2 ชนิด
Levodopa 2 ชนิด+DA+Other
Levodopa+DA+Other 2 ชนิด
Levodopa+DA 2 ชนิด+Other
Levodopa 3 ชนิด+DA+Other
Levodopa 2 ชนิด+DA+Other 2 ชนิด
Levodopa 2 ชนิด+DA 2 ชนิด+Other
Levodopa 3 ชนิด+DA+Other 2 ชนิด
Levodopa 2 ชนิด+DA+Other 3 ชนิด

รวม 183 100 183 100

21
6
8
19
1
18
4
1
10
17
1
16
1
6
31
4
1
3
11
2
1
1

1

2

3

4

5

6

11.5
3.3
4.4
10.4
0.5
9.9
2.2
0.5
5.5
9.4
0.5
8.8
0.5
3.3
16.9
2.2
0.5
1.6
6

1.1
0.5
0.5

27

50

45

43

16

2

14.8

27.3

24.6

23.5

8.7

1.1

DA = Dopamine agonist ได้แก่ bromocriptine, pramipexole, piribedil, ropinirole 
Other = entacapone, selegiline, trihexyphenydyl

จํานวน
รายการ
ยาต้าน

พาร์กินสัน

ยาต้านพาร์กินสัน จํานวน
ผู้ป่วย
(ราย)

ร้อยละ จํานวน
ผู้ป่วยรวม 

(ราย)

ร้อยละ
รวม
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Abstract

Background : 

Decompressive surgery (hemicraniec-
tomy) for life-threatening massive cerebral 
infarction represents a controversial issue in 
neuro-critical care medicine. 

Objective :

To study the efficacy, baseline charac-
teristics, clinical outcomes and complications 
of decompressive craniectomy in malignant  
MCA infarction in our institute compared to 
literatures. 

Method :

This retrospective study included a total 
of 24 patients (age 38-85 years) who underwent 
decompressive craniectomy after MCA infarc-
tions between 1 October, 2006 to 30 September, 
2010 in Prasat Neurological Institute. Clinical 
outcome was evaluated by using the NIHSS, 
mRS and BI. The prognostic impacts of patient 
were calculated by the Mann-Whitney U test.

Results :

Eight of 24 patients (33.3%) were un-
derwent ‘early’ surgery (within 48 hours). The 
mean time to surgery after onset was 54.33 
hours.  Fourteen patients (58.3%) were ‘pure’ 
MCA infarct. The mean pre-operative NIHSS 
was 19.33 + 5.43, compared with score at the 
time of discharge; 16.60 + 6.28 (P=0.042). Pre-
operative mean Barthel Index was 5.42 + 7.51 
and at discharge was 15.83 + 25.57 (P=0.023). 
Mean modified Rankin Scale at pre-operative, 
discharge and 3 months follow up was 4.79 + 
0.41, 4.83 + 1.01, and 4.58 + 1.10 respectively. 
Death rate was 16.7%. At 3 months follow-up, 
8.4% had favorable outcome (defined by mRS  
< 3). Medical complications were found in 
83.3% and pneumonia is the most common 
complication.

Conclusion:
According to previous study, decom-

pressive craniectomy is effective in decrease 
morbidity and mortality, but the outcomes 
in our patients are less favorable than other 
recent series. Presence of additional vascular 
territory other than MCA infarction, older aged 
patients, poorly defined protocols for surgery, 
late surgical time and high rate complications 
may explain the results.
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Background

Up to 10% of supratentorial cerebral is-
chemia are due to middle cerebral artery infarc-
tion (MCA)1,2. Patients with large middle cere- 
bral artery infarction may deteriorate within 1-5 
days as a result of space-occupying brain edema 
and increase intracranial pressure 3-5. Despite 
of intensive medical care in stroke unit, over 
90% of patients with malignant middle cerebral 
artery infarction need mechanical ventilation, 
and the mortality rate is as high as 80%. Most 
of the survivors remain moderate to severe 
disability and treatment of this condition was 
the major problem in neurocritical care 6,7.

Since 1990, various non-randomized 
uncontrolled prospective trials proved that mor- 
tality rate in the decompressive craniectomy 
group was reduced but unfortunately, these 
survived patients had higher rate of mode- 
rate to severe disability than the non-surgery 
group 8-12. Some clinical trials supported the 
benefit of early hemicraniectomy done before 
clinical presentation of brain herniation to re-
duce mortality and provide favorable functional 
outcome. Pool analysis from 3 randomized 
controlled trials (HAMLET, DESTINY, 
DECIMAL) 13-16 demonstrates evidences in 
reduction of mortality and increase number of 
patients with a favorable functional outcome.

Nowadays early decompressive surgery 
is not widely performed in Thailand. There is 
limited information in the aspect of clinical 
outcome and the definite inclusion criteria for 
the decompressive surgery for large MCA in-
farction. A number of patients with malignant 
MCA infarction underwent hemicraniectomy 
in Prasat Neurological Institute, but most of 
them underwent surgery when their clinical 
worse down as a result of brain swelling and 
had impending brain herniation. And there is 
no clear cut point in the timing of surgery. In 
this research, we studied the baseline charac-
teristics, clinical outcomes and complications 
of our patients who underwent decompressive 
craniectomy as well as disability scores after 
surgery.

Methods 
Patient recruitment : 

Retrospective study of  24 subjects who 
admitted in Prasat Neurology Institute stroke 
unit or intensive care unit from 1 October, 
2006 to 30 September, 2010 with a diagnosis 
of MCA infarction alone and MCA infarction 
combine with anterior cerebral artery (ACA) or 
posterior cerebral artery (PCA) territory infarc-
tion were analyzed. CT brain and/or MRI brain 
were done in all patients to confirm the diag-
nosis.  Collecting data included risk factors for 
stroke, co-morbid conditions, clinical feature 
at admission, and timing of surgery after onset 
of stroke and after hospitalization. The clinical 
parameters such as fever, hypo/hyperglycemia, 
unequal pupils (present of clinical brain her-
niation syndrome), medications (antiplatelet, 
anticoagulant, rt-PA,  osmotherapy, anticonvul-
sant) were collected before and after surgery.  
Functional outcome measurements included 
NIHSS score, Barthel Index (BI) were evalu-
ated at the time of admission and discharge. 
Modified Rankin Scale (mRS) were evaluated 
at the time of admission, discharge, 3 months 
and 1 year after discharge. Complications such 
as prolonged intubation, pneumonia, death and 
other indicators included total days in ICU and 
length of stay were recorded. Information from 
imaging studies such as the vascular territories, 
side of hemispheric involved, type of herniation 
and hemorrhagic transformation were analysed.

Almost all patients were observed in 
intensive care unit (ICU) or stroke unit until 
clinical stable.

The classification of specific factors were 
as follow :

Dibetes Mellitus : 
On antidiabetes treatment at the time of  

admission or fasting plasma glucose >126 
mg/dl

Hypertension :
On antihypertensive treatment at the time 

of admission  or hypertension diagnosed during  
hospital stay by repeated detection of blood 
pressure >140/90 mmHg.
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Dyslipidemia : 
On lowering-lipid medication at the time 

of admission or Cholesterol > 200 mg/dl.

Ischemic Heart Disease :
A history of ischemic heart disease, not 

included ischemic heart diagnosed during 
hospital stay.

Arrythmia :
If present on admission electrocardio-

gram and history of known arrhythmia.

Previous Stroke :

Stroke was defined according to the 
World Health Organization criteria : rapidly 
developed clinical signs of focal disturbance of 
cerebral function, lasting more than 24 hours, 
with no apparent cause other than vascular 
origin.

TIA :

TIA was defined as sudden, focal neuro-
logical deficit that lasts for less than 24 hours, 
is presumed to be of vascular origin, and is 
confined to an area of the brain or eye perfused 
by a specific artery.

Statistical analysis :

We used descriptive statistics for basic 
characteristics and the Mann-Whitney U test 
for prognostic evaluation. The following  
variables were considered : pre-existing 
medical conditions or risk factors, age, unequal 
pupils, seizure, treatments before surgery, the 
infarction side and time from onset of infarction 
to surgery. Comparison of outcomes according 
to non-dichotomized scores on the NIHSS 
score, Barthel index and mRS was analyzed 
with the Wilcoxon Signed Ranks test. All 
statistical analyses were performed by using 
SPSS for windows version 16.0.

Result : 
Patient characteristics 

A total of 24 large MCA infarction  
patients (10 women and 14 men) who under-
went decompressive craniectomy in Prasat 
Neurological Institute from 1 October, 2006 to 
30 September, 2010 were included in this study. 
The median age was 58.5 years (range from 
38 to 85 years). Ten patients (41.67%) were 
> 60 years. Important clinical data on admis-
sion and preoperative data are summarized in 
table 1. The most common co-morbidity was 
hypertension (70.8%). Pathophysiology of in-
farction were embolism in 58.3% (atrial fibril-
lation 50%), occlusion of the internal carotid 
artery in 33.3%, hypercoagulopathy in 4.1% 
and undetermined  etiology 17.3%. Additional 
territories beyond the MCA territory involved 
in 41.7% of all patients [ MCA and ACA in 6  
(25%), MCA and PCA in 2 (8.3%), and all 
three territories in 2 (8.3% )]. The frequency 
of right and left side MCA strokes were 70.8% 
and 29.2%, respectively. 

Unequal pupils indicated uncal herniation 
was found before surgery in 2 patients (8.3%). 
But image findings of herniation was detected  
in 83.3% : subfalcine 9 (37.5%), uncal 10 
(41.7%) and transtentorial herniation 1 (4.2%). 
Hemorrhagic transformation was found in 
33.3%.



32

Table 1 : Demorgraphic Characteristics (N=24)

Characteristics n (%)

Baseline characteristics 

Male sex 14 (58.3)

Age (years) (median, interquatile range) 58.5 (49.0-71.75)

Underlying Disease

Clinical Presentation 

Imaging Findings

Treatment

Surgical Time

Cause

* 1 patient was missing data

Diabetes 15 (65.2)
Hypertension 17 (70.8)

Dyslipidemia 9 /23(45.7)*
13 (54.1)

6 (25.0)

2 (8.3)

2 (8.3)

9 (37.5)

14 (58.3)

20 (83.3)

2 (8.3)

 30:36

14 (58.3)

8 (33.3)

2 (8.3)

10 (41.7)

18 (75)

15

1 (4.2)

28

6 (25)

2 (8.3)

7 (29.2)

6 (25)

9 (37.5)

2 (8.3)

3:20

3 (12.5)

17 (70.8)

21 (87.5)

17 (70.8)

 54:40

2 (8.3)

1 (4.2)

8 (33.3)

Atrial fibrillation

Previous stroke

History of TIA

Seizure at onset

- non-dominant side (neglect)

 - subfaline 

- uncal

 - transtentorial

Right hemisphere

Midline shift 

Hemorrhagic Transformation

Antiplatelet before surgery 

Time of surgery after disease onset (hours : mins ; median)

Anticoagulant before surgery

Time of surgery after hospitalization (hours : mins ;median) 

Embolic stroke 

Iv rt-PA before surgery 

Intraoperative time (hours : mins ; median)

ICA occlusion 

Osmotherapy before surgery

Day in ICU (days ; median)  

Hyperoagulopathy

Length of stay (days ; median)

Unknown

Unequal pupils

Infarction - dominant side (aphasia)

- unknown

Territory - MCA 

Herniation from CT

- MCA+ACA 

- MCA+PCA

- MCA+ACA+PCA
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There was only 4 patients (16.7%) that 
surgery was done before clinical symptom got 
worse (surgery was performed < 24hr). Seven-
teen patients (70.8% ) had clinical progression 
before surgery and 3 patients (12.5%) had 
progressive herniation by imaging as  shown 
in table 2

  Overall, the average time from onset to 
surgery were 54 hours 20 minutes (SD = 30.5, 
range from 9 hours 10 minutes to 127 hours) 
and from admission to surgery were 30 hours 
36 minutes (SD=34.5 hours, range from 2 hours 
20 minutes to 124 hours) respectively as shown 
in table 3 and 4.  Seven patients (29.17%) came 
to hospital late (after 48 hours). Surgery was 
done within 24 hours in these cases.

Table 2 : reason for surgery

Early surgery

n (%)

Clinical got worse before surgery 

4 (16.67)

17 (70.80)

3 (12.50)Progressive herniation from imaging 

Table 3 : duration of surgery after disease onset

0-24 hours 

n (%)

>24-48 hours 

4 (16.67)

4 (16.67)

8 (33.33)

8 (33.33)

>48-72 hours 

>72 hours

Table 4 : duration of surgery after admission

0-24 hours 

n (%)

>24-48 hours 

>12-24 hours 
11 (45.83)

2 (8.33)

4 (16.67)

4 (16.67)

3 (12.50)

>48-72 hours 

>72 hours
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Functional outcome, 
survival rates and 
prognostic factors

As shown in table 5, There is statistically 
significant improvement in mean NIHSS and 
mRS at discharge when compared to the score 
before surgery (P=0.042 and 0.023 respec-
tively).  

Picture 1 : mRS score at admission, discharge, 3 months and 1 year follow-up

 Table 5 : Functional outcome compared between admission,
preoperative and discharge groups.

Score admission pre-operative discharge P (pre-op/discharge)

NIHSS (mean,SD) 16.70 (5.61) 19.33 (5.43) 16.60 (6.28) 0.042*
BI (mean,SD) 16.67 (15.93) 5.42 (7.51) 15.83 (25.57) 0.023*

mRS (mean,SD) 4.79  (0.41) 4.79  (0.41) 4.83 (1.01) 0.159

* Wilcoxon Signed Ranks Test, compare outcome between preoperative and discharge
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Mean modified Rankin scale at admission ,  
discharge and 3 months follow up was 4.79 + 
0.41, 4.83 + 1.01, and 4.58 + 1.10 respectively. 
There was no significant changed of mRS at 
discharge in compared with before surgery as 
shown in table 5. Only 1 patient (4.2%) was 
functionally independent ( mRS 0-1) after  
follow up for 3 months and 1 (4.2%) had mild 
to moderate disability (mRS2-3). But 4 patients 
(16%) improved from bed ridden at discharge 
to moderate disability ( mRS from 5 to 4 ) at 3 
months follow up period. At 1 year follow up, 
there were only 9 patients followed up com-
pletely. There was additional death in 1 patient, 
mRS 5 in 2 patients, mRS 4 in 2 patients, mRS 
2 in 1 patient and mRS 1 in 1 patient.

Patients who underwent decompressive 
surgery within 48 hours after disease onset 
were considered as early surgery group, and 
others were considered as late surgery group. 
We evaluated the outcome by comparing the 
mean NIHSS score, Bathel Index and modified 
Rankin Scale in early and late surgery groups. 
There was no significant difference in patient’s 
characteristics such as gender, risk factors, ani-
socoria, seizure, treatment used before surgery 
between these two groups.

There was no statistical significance for 
better functional outcome in patients who was 
operated within 48 hours after onset compared 
 with late surgery. Mean NIHSS score at  
discharge in the early surgery groups was 15.8 
+ 5.7 and the delayed surgery group was 16.92 
+ 6.68 ( P=0.457).

The difference NIHSS before surgery/
discharge in early (<48 hr) surgery group 
was 4.33 + 7.03 and delayed (>48 hr) surgery 
group was 4.14 + 6.46 (P= 0.300). The  
difference Barthel index scores (before surgery 
/discharge) in early surgery group was 11.66 
+ 21.60 and delayed surgery group was 14.64 
+ 27.4 (P= 0.615).

Other risk factors such as : unequal 
pupils, seizure, treatments before surgery  
and infarction side were not associated with  
clinical outcomes.

83.3% of the patients had at least 1 
postoperative complication (Table 6). The 

most common complication is pneumonia  
which occurred in 58.3% of all patients. Other  
complications were shown in table 6. Death rate 
was 16.4% (4/24 patients). The median total 
postoperative day in ICU was 15 days (range 
from 1 to 96 days) and the median length of 
hospital stay was 28 days (range from 18 to 
203 days).

Four patients died despite aggressive 
medical management and surgical decom-
pression, the overall mortality rate was 16.7% 
(4/24). The causes of death were non- neurolog-
ical complications ( 2 myocardial infarction, 1 
sudden cardiac arrest, 1 tension pneumothorax ). 
No additional death within 3 months after dis-
charged but 1 patient dead at 1 year follow-up.

Table 6 : complications after surgery

At least 1 Complication 

Urinary tract infection

Post operative infection
(bacterial encephalitis + epidural abscess)  

n (%)

Pneumonia

Post stroke seizure 

20 (83.33)

8 (33.33)

1 (4.16)

14 (58.33)

8 (33.33)

1 (4.16)

4 (16.70)

6 (25)

3 (12.50)

1 (4.16)

Pressure sores 

Upper gastrointestinal tract bleeding

Myocardial infarction

Subdural hematoma 

Death
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Discussion

Even under aggressive medical therapy, 
the mortality rate for malignant MCA infarc-
tion is approximately 80%3,6. Several cohorts 
studies had demonstrated that decompressive 
surgery in patients with large MCA infarction 
could reduce the mortality rate to less than 
50%8,17,18,19.

In the past decades, several case reports 
and retrospective case series also demonstrated 
the benefits of decompressive surgery on func-
tional outcome after large MCA infarction. 
According to a systemic review of 12 studies in 
‘decompressive hemicraniectomy for massive 
middle cerebral artery infarction’, the overall 
mortality rate was 24%. Seven percent of  
patients were functionally independent (BI   
> 90; mRS 0 to 1), 35% were mildly to  
moderately disabled (BI 60 to 85; mRS 2 to 3) 
at 4 months follow-up.20 

In a pooled analysis of three randomised 
controlled trials 13(DECIMAL, DESTINY, 
HAMLET)14-16 reported decompressive 
surgery undertaken within 48 hours of stroke 
onset can reduce mortality and increase the 
number of patients with a favorable functional 
outcome. Mortality rate was 12% in surgically 
treated patients, good outcome measured by 
mRS equal or less than 3 was observed in 43% 
of patients, 75% of patients in the early surgery 
group (<48 hours) had mRS  equal or less than 
4 in one year follow up.

As in our study, the mild to moderate 
disability (mRS < 3) at 3 months is account 
for 8.4% (2 patients) and mRS < 4 in 41.7% 
(10 patients). And the death rate was 16.7%. 
Most of our patients had severe disability. In 
compared with previous studies, there was a 
similar reduction in mortality but had poorer 
outcome. This explained by late surgery and 
also no definite criteria for deciding opera-
tion, more clinical severity before surgery and 
had more complications rate. (picture 1). In 
the early group, there was the same rate of 
favorable outcome when compare with the late 
surgery group. 

Many previous studies reported more  
favorable benefit in young patient (< 60 year) 
13. We compared outcome using NIHSS,  

BI and mRS at discharge between patient at 
age 60 or younger with older than 60 year 
(58.3% vs  41.6%; p = 0.323, 0.553 and 0.735 
respectively). The younger group did not show 
more favorable outcome than the older group. 

The high incidence of post-operative 
complications in this study (up to 80%) caused 
poor outcome. Intensive care with proper care 
protocol may prevent post- operative complica-
tion and can reduce mortality, improve outcome 
and shorten the length of stay. Since there was 
large proportion (41.7%) of patients who had an 
additional territory beyond the MCA territory, 
this may represented larger infarct size and had 
more severe pre-operative status of patients 
which caused poorer outcome. 

The imaging findings showed midline 
shift (87.5%) and uncal herniation in 41.7% but 
the patients only have unequal pupils in 8.3% . 
 This indicated that imaging is more sensitive 
to detect herniation than clinical signs. 

Today, early decompressive craniectomy 
in large MCA infarction has been proved by 
several clinical trails13, 14, 15, 16, 22 that can 
reduce the mortality and is considered to be 
a standard treatment in acute stroke. Lack of 
definite indications and appropriated time for 
surgery in large MCA infarction patients made 
poor clinical outcome.

Sets up of standard guideline and follows 
care pathway for decompressive surgery should 
be done to improve the outcome. And further 
study needs to compare the result after setting 
up the protocol. 

Conclusion

 Decompressive craniectomy is effective 
in decrease morbidity and mortality, but the out-
come in our study is less favorable than other 
recent series.  Presence of additional vascular 
territory other than MCA infarction, older aged 
patients, poorly defined protocols for surgery, 
late surgical time and high rate complications 
may explain the results.

 Early operation and intensive post-oper-
ative care may reduce morbid and mortality in 
patient with large MCA infarction. A standard 
guideline for decompressive craniectomy is 
needed for improving the operative outcome.
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พญ.กาญจนา อั๋นวงศ

โรคลมชักเป็นโรคระบบประสาทท่ีพบได้
บ่อยเป็นอันดับสอง โดยพบมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ถึง 
50 ล้านคนท่ัวโลก (1) และอุบัติการณ์ก็เพ่ิมสูง
มากในประเทศกําลังพัฒนา ประมาณ 30-40% 
ของผูป้ว่ยดือ้ตอ่การรกัษาดว้ยยา (2) โดยทีผู่ป้ว่ย
กลุม่นีม้อีตัราการตายสงูกวา่คนทัว่ไปถงึ 4-7 เทา่  
การผ่าตัดรักษาโรคลมชักช่วยเพิ่มอัตราการรอด
ชีวิตประมาณ 5-7.5 ปี (3) อย่างไรก็ดีการรักษา
ด้วยการผ่าตัดก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก โดยพบ
วา่ในชว่ง 15 ปทีีผ่า่นมาผูป้ว่ยโรคลมชกัไดร้บัการ 
ส่งต่อเพื่อการผ่าตัด มีระยะเวลาเฉลี่ยที่ 20 ปี 
หลังจากการวินิฉัยโรค (4) เหตุผลหลักเนื่องมา
จากการล้มเหลวในการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้นดื้อ
ต่อการรักษาด้วยยาของแพทย์ผู้ดูแล, คําจํากัด
ความที่ไม่ชัดเจนของการดื้อยากันชัก, และการ
ขาดความรูใ้นเรือ่งประสทิธภิาพของการผา่ตดั (5) 

ล่าสุดในปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมาธิการ
ของ International League against Epilepsy 
(ILAE) ได้กําหนดคําจํากัดความการดื้อต่อยาไว ้
ว่า ‘การล้มเหลวต่อการควบคุมอาการชัก (ไม่ชัก 
เลย) ด้วยยากันชักในชนิดและขนาดที่เหมาะสม 
ต้ังแต่ 2 ตัวขึ้นไป’ (6) การศึกษาในอดีตบ่งชี้ว่า 
การรักษาด้วยยากันชักที่มีในท้องตลาดปัจจุบัน
เกือบ 10 กว่าชนิดนั้น ยาตัวแรกสามารถควบคุม
อาการชักได้ในผู้ป่วยประมาณ 50.4% ตัวที่สอง 
10.7% และตวัทีส่ามอกีเพยีง 2.7% เทา่นัน้  ปจัจยั 
ทางคลนิกิชว่ยทํานายโอกาสการดือ้ยาในอนาคต 
เช่น เริ่มชักตั้งแต่อายุน้อยๆ, มีพัฒนาการผิด 
ปกติ, ความถี่อาการชักมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน, 
ระยะเวลาการชักที่ยาวนาน, ดื้อยากันชักจํานวน
หลายตวั (7 ) ลกัษณะของความผดิปกตทิีป่รากฏ
ใน EEG เช่น มีจุดกําเนิดการชักหลายตําแหน่ง 
(multiple epileptic foci) และความถีข่อง epilep-
tiform discharges สัมพันธ์กับการดื้อยาเช่นกัน 
(8) โรคลมชักที่มีจุดกําเนิดการชักจาก temporal 
lobe โดยเฉพาะสาเหตุมาจาก hippocampal 

เมื่อไรควรประเมินผู้ป่วย
โรคลมชักเพื่อผาตัด
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sclerosis มีโอกาสดื้อต่อยาสูง เช่นเดียวกับการ
พบความผดิปกตทิีเ่ป็นสาเหตกุารชกับน MRI เชน่ 
เนื้องอก หรือแผลเป็น (encephalomalacia) (9)

การประเมินเพื่อการผ่าตัด (presurgical 
evaluation) จะพิจารณาทําในผู้ป่วยมีจุดกําเนิด
การชักเฉพาะท่ี (focal epilepsy) และด้ือต่อ
ยามากกว่า 2 ตัวขึ้นไปตามคําจํากัดความข้าง
ต้น  ทั้งนี้ข้อมูลจากอาการชัก, ผลการตรวจ 
EEG, และ MRI จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าโรคลมชักนั้น
เป็นชนิด focal epilepsy หรือไม่  จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินคือการหาตําแหน่ง epilepto-
genic zone ซึ่งเป็นส่วนสมมติของสมองที่เมื่อ
มีการตัดทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วผู้ป่วยหาย
จากอาการชัก ในทางปฏิบัติการหาตําแหน่ง
ของ epileptogenic zone นั้นได้จากการรวม
กันของตําแหน่งทั้งห้า (10) ซึ่งได้แก่ (1) symp-
tomatogenic zone เป็นตําแหน่งของสมองท่ี
คลื่นไฟฟ้าชักกระจายไปถึงแล้วทําให้เกิดอาการ
ชัก ข้อมูลส่วนน้ีได้จากการวิเคราะห์ประวัติและ
ภาพวิดีทัศน์ของอาการชัก (video monitoring) 
(2) ictal onset zone เป็นตําแหน่งของสมองจุด
แรกที่ตรวจพบคลื่นไฟฟ้าชัก ซึ่งได้จากการตรวจ 
EEG ขณะชัก (3) irritative zone ตําแหน่งของ
สมองซึ่งตรวจพบ epileptiform discharges บน 
EEG ขณะที่ไม่ได้ชัก (4) epileptogenic lesion 
เป็นตําแหน่งสมองท่ีพบความผิดปกติจากการ
ตรวจ MRI และ (5) functional deficit zone เป็น
ตาํแหนง่ของสมองทีส่ะทอ้นถงึความผดิปกตจิาก
การตรวจระบบประสาทและจิตวิทยา 

Mesial temporal lobe epilepsy (mesial 
TLE) ที่มีสาเหตุจาก hippocampal sclerosis 
เปน็ชนดิของโรคลมชกัทีพ่บไดบ่้อยทีส่ดุในผูใ้หญ่ 
และให้ผลลัพธ์ท่ีดีเยี่ยมภายหลังการรักษาด้วย 
การผ่าตัด ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีประวัติชักมีไข้, 
อุบัติเหตุที่ศีรษะ, สมองขาดออกซิเจน, หรือติด
เชือ้ในสมอง และชักในช่วงอายุน้อยกวา่ 5 ปี จาก

นัน้จะมชีว่งทีผู่ป้ว่ยหายจากอาการชกัและเริม่ชกั
ตอ่เนือ่งอกีทใีนชว่งอายรุะหวา่ง 20-30 ป ี อาการ
ชักที่พบบ่อยมักเริ่มจากอาการนํา เช่น ความรู้สึก
โหวงเหวง คลื่นเหียนบริเวณลิ้นปี่เคลื่อนขึ้นมา
ด้านบน (abdominal aura) ความรู้สึกคุ้นเคยกับ
สถานการณ์เหมือนเคยเกิดมาชึ้นมาก่อน (déjà 
vu) หรือรู้สึกกลัวอย่างผิดปกติ (fear) ตามด้วย
อาการเหม่อลอย ไม่ตอบสนอง  (dialeptic) บาง
ครั้งอาจมีเคี้ยวปาก มือคลําเสื้อผ้า (automa-
tisms) ในขณะมอือกีขา้งอาจบดิเกรง็ (dystonia) 
ซึ่งจุดกําเนิดชักมักอยู่ในด้านตรงข้ามกับมือที่ 
บิดเกรง็ และไม่บ่อยนักท่ีอาการชกัลุกลามไปเป็น 
อาการเกรง็กระตกุทัง้ตวั  EEG สว่นใหญม่กัตรวจ
พบ epileptiform discharge ในขณะไม่ชักและ
คลื่นไฟฟ้าชัก (ictal pattern) จากสมองส่วน 
temporal lobe ข้างเดียวกันกับด้านที่ตรวจพบ
ความผิดปกติจาก MRI ซึ่งได้แก่ hippocampus 
sclerosis โดยลักษณะสําคัญท่ีพบบน MRI น้ัน 
ได้แก่ พบ hippocampus ที่ฝ่อลง (atrophy) 
และขาวขึ้น (increase signal intensity) การ
ตอบสนองต่อยากันชักในผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างดี
ในช่วงแรก จากนั้นจะเริ่มดื้อยา (11)

การผ่าตัดโรคลมชกัมาตราฐาน เชน่ การตัด 
temporal lobe (lobectomy) ในผู้ป่วย mesial 
TLE นัน้พบวา่ไดผ้ลคอ่นขา้งด ีโดยการศกึษาแบบ 
randomize control trial พบว่าผู้ป่วยประมาณ 
58% หายจากการชกัเทยีบกบั 8% ในกลุม่ทีร่กัษา
ด้วยยา (12) AAN practice parameter (13) 
ทบทวนการศึกษาในรอบทศวรรษที่ผ่านมาซึ่ง
รวบรวมผู้ป่วย mesial TLE จํานวน 1,952 คน 
พบว่าการผ่าตัดทําให้ผู้ป่วย 65% หายจากการ
ชัก, 21% ชักลดลง และ 14% ที่เหลืออาการไม่
เปลี่ยนแปลง สําหรับการผ่าตัดชนิดตัดรอยโรค 
(resection) ในผูป้ว่ย neocortical TLE นัน้พบวา่
สามารถทําให้ผู้ป่วยหายจากชักได้ถึง 50% และ 
30% ของผูป่้วยมีอาการชกัลดลง  ปัจจยัทีทํ่านาย
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การหายจากชักในผู้ปว่ยท้ังสองกลุม่ (mesial และ 
neocortical TLE) คือ การพบ hippocampal 
sclerosis บน MRI และการมีความผิดปกติที่
ตรวจพบจาก EEG ทัง้ขณะชกัและไมช่กัเฉพาะที ่ 
(14) ในผู้ป่วยโรคลมชักชนิดที่จุดกําเนิดการชัก
อยู่นอก temporal lobe (Extratemporal lobe 
epilepsy) พบมีอัตราการหายชักประมาณ 36-
76% ทั้งนี้หากพบรอยโรคจาก MRI โอกาสหาย
จากชักสูงถึง 60-80% ปัจจัยอื่นๆ ที่ทํานายการ
หายจากชัก ได้แก่ การพบคลื่นไฟฟ้าชักเฉพาะที่ 
และความผิดปกติของสมองจากตรวจ PET scan 
ในบรเิวณเดยีวกบัการตรวจ MRI และ EEG15, 16 

ภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดัในผูป้ว่ย TLE 
ชนิดทุพพลภาพทางกายพบ 3% ได้แก่ ความผิด
ปกติในการใช้ภาษา, เส้นประสาทสมองคูท่ี ่4 หรอื 
5 พิการ, ลานสายตาแคบลง และอาการอ่อนแรง
ครึ่งซีก ชนิดทุพพลภาพจิตและเชาว์ปัญญาพบ
ประมาณ 3% ทั้งนี้ส่วนใหญ่สัมพันธ์กับรอยโรค
ที่ถูกผ่าตัดไป การติดเชื้อหลังผ่าตัดพบประมาณ 
5% และอัตราการตายพบได้ 0.4% ซึ่งยังไม่มี 
หลกัฐานวา่สมัพนัธโ์ดยตรงกบัการผ่าตัด (Engel) 
ภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถลด
จาํนวนยากนัชกัทีใ่ชไ้ดอ้ยา่งมนียัสําคญัเทยีบกบั
กลุ่มที่ไม่ได้ผ่าตัด (17)

ดังนั้นผู้ป่วยที่ดื้อต่อยามากกว่า 2 ตัวขึ้นไป 
ที่อาการชัก, ผลการตรวจ EEG และ MRI บ่งว่า
มจีดุกาํเนิดการชกัเฉพาะท่ี (focal epilepsy) ควร
ได้รับการประเมินเพื่อการผ่าตัด แม้ว่าผู้ป่วยบาง
กลุ่มผลการประเมินอาจทํานายถึงผลลัพธ์หลัง
การผา่ตดัทีไ่มด่นีกั แตก่ย็งัดกีวา่กลุม่ผูป้ว่ยดือ้ยา
ที่ยังคงรักษาด้วยยาต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่า
โอกาสในการหายจากชักนั้นน้อยลง หากผู้ป่วย
ไดร้บัการผา่ตดัเมือ่อายมุาก หรือมีระยะเวลาเป็น
โรคลมชักที่ยาวนาน
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SPECTRUM OF 
GAIT DISORDERS 
IN PARKINSON’S 

DISEASE   
Abstract

Gait disturbances in Parkinson’s disease 
(PD) have been attributed to lesions in the 
basal ganglia, pedunculopontine nucleus and 
the frontal lobe. The symptoms are various 
patterns of abnormal gaits, including shortened 
stride length or shuffling gait, or in advanced 
stages, Freezing of Gait (FOG). Although  
L-dopa remains the most effective treatment 
for PD, after a few years of treatment the drug 
often becomes less effective (wearing off), 
and patients manifest abnormal involuntary 
movements and FOG. While walking regularly 
(at the inter-freezing state of locomotion) PD 
patients who are prone to FOG, experience 
increased stride-to-stride variability in time 
and asymmetry in swing time between the left 
and right legs.

Clinical evaluation of gait in parkinson-
ism is more advanced than previously and is 
developing more high technology diagnostics. 
Since the discovery of the effects of external 
cues on gait in PD, the research in this field 
has become more productive. Various types 
of research have included visual, auditory and 
sensory stimuli with encouraging results in 
increasing stride length and velocity. However, 
the published research rarely examines the  
effect on FOG of instruments with cues. 
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Introduction

Gait disturbances are among the most 
important motor problems associated with 
Parkinson’s disease (PD). They are the pre-
senting symptoms in 12-18% of cases and will 
affect nearly all patients to some degree as the 
disease progress (1,2). Gait disturbances can 
lead to falls, insecurity, fear, loss of mobility 
and independence, and institutionalization (3). 
The possibility of losing the ability to walk 
and the need for medical devices is one of 
the compelling concerns and fears of patients 
when they are first informed that they have 
PD. “When will I need medical devices?” is 
one of the most common questions asked by 
recently diagnosed PD patients. These gait 
deviations appear to result from neurotransmit-
ter imbalances in the output projections from 
the internal globus pallidus (GPi) in the basal 
ganglia to the pedunculopontine nucleus and 
other brainstem nuclei sub-serving stepping 
responses and extensor tone. In addition, the 
basal ganglia projections from the GPi to the 
SMA and premotor cortex are disrupted, which 
impair motor planning (4) and the regulation 
of movement amplitude.

At the time of diagnosis of PD, the most 
common presentations are complaints of slow-
ness of locomotion, shuffling gait (noting the 
sounds of shoes or slippers being dragged on 
the floor) and decreased arm swing, mainly 
on the more affected side of the body. These 
symptoms develop slowly and, as a result, 
most patients are not aware of the growing 
problem. Other more significant gait distur-
bances which can be experienced during the  
early stages of PD but are less frequently seen 
include FOG in up to 7.1% of the patients prior 
to initiation of any treatment (5). A frequent 
type of FOG in PD is ‘off freezing’ (6), which 
appears in the off-period of motor fluctuation. 
Disturbed gait and postural control represent 
major and very disabling aspects of advanced 
parkinsonism affecting most patients (7). Gait 
disturbances initially appear at the ‘Off’ state 
when dopaminergic treatment is less effec-
tive. As the disease progresses, even the ‘On’ 
state is associated with gait disturbances and 
postural instability which are manifested as a 

very short stride while dragging the feet on the 
ground, a conspicuously stooped posture and 
a frequent feeling that the feet become glued 
to the ground (FOG) or a tendency for propul-
sion and fensternation. In addition, significant 
gait dysrhythmicity with increased stride-to-
stride variations can develop and this itself 
becomes a significant risk factor for falls (8) 
These symptoms can initially be improved up 
to the level of a normal gait during the ‘On’ 
state when medications are effective. Other 
common problems of advanced parkinsonian 
stages are involuntary leg movements in the 
form of ‘Off’ dystonia and ‘On’ dyskinesia. 
These involuntary movements are the result of 
disease progression or long-term dopaminergic 
treatment. 

There are three possibilities for the 
mechanism underlying FOG being unre-
sponsive to levodopa and neurosurgery : 1) 
irreversible damage to the supplementary mo-
tor areas (SMA) and adjacent cortical areas 
; 2) irreversible damage to the basal ganglia 
or thalamocortical projections with reversed 
SMA (9, 10) ; and 3) dysfunction of the non-
dopaminergic systems. There is degeneration 
of the locus-ceruleus in PD and lowering of 
dopamine β-hydroxylase activity, the enzyme 
for biosynthesis of norepinephine in the brain 
(11). FOG is classified into three types : the type 
observed at low doses of dopaminergic drugs ; 
the type observed at very high doses of dopa-
minergic drugs (12) ; and the type that remains 
unresponsive to dopaminergic treatment (13) 
and is the most difficult to treat.   

At the advanced stages, treatment is 
aimed at maintaining mobility and increasing 
walking skills. When FOG becomes a major 
problem of gait, walking devices can improve 
and maintain locomotion (14). Much of the 
parkinsonian gait can be dramatically improved 
by focused attention of the patient to the up-
right posture, stride length and locomotion 
rhythm (15). Similarly, motor or sensory cues 
have been shown to be highly effective for the 
treatment of the parkinsonian gait (16). Stripes 
on the floor, marching and following external 
cues or the presence of an external rhythm 
are commonly used cues (tricks) to maintain 
mobility in difficult ‘Off’ periods (17). This 
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improvement is maintained, however, only 
as long as attention is focused upon the act of 
walking and shortly thereafter (carryover ef-
fect), but not for a longer periods of time (18). 
As a result cues are used to overcome difficult 
periods but are less effective for normal daily 
functioning. Since not all patients are aware of 
the dramatic and clinically significant effect of 
cueing on parkinsonian-gait disturbances, it is 
very important to teach them this skill and how 
to use cues in difficult situations.  

Having such an easy-to-use and always 
available solution on hand can improve the 
PD patient’s confidence and, as a result, their 
mobility and independence.

Special attention should be given to the 
episodic gait disturbances of start hesitation 
and freezing in narrow places and in stressful 
situations as well as while reaching the desti-
nation (19). These episodes can be the result 
of hypo-dopaminergic treatment but also of a 
hyper-dopaminergic state. Most FOG episodes 
are caused by a hypo-dopaminergic state, and 
enhanced treatment of ‘Off’ periods will de-
crease their severity (8). When a patient can 
walk slowly but with no freezing before they 
take the first morning dose of dopaminergic  
drugs, and FOG develops shortly after the 
first morning dose of medications has time 
to take effect, the patient is experiencing the  
relatively rare ‘On’ freezing phenomenon 
and the levodopa dose-especially dopamine 
agonists-should be tapered down.

FOG can be avoided behaviorally or 
overcome by cues (16, 20). Teaching the  
patients and its consequence can help them to 
avoid it. Patients should be taught and practice 
 using the cues at the right time and, more  
importantly, to deliberately relax during the 
freezing episode. Only by relaxing can the 
patient use cues effectively. Increased visual 
flow has been shown to improve gait velocity 
and prevent or overcome FOG episodes (21).

      
Gait Analysis in PD

Locomotor disturbance is a key feature 
of PD and is one of the major determinants of 
activity limitation in people with this disabling 

neurological condition (20-22). The aim of 
clinical gait analysis in PD is to determine 
whether the patient has hypokinesia, ignition 
disturbance, freezing, or dyskinesia, as well as 
to ascertain the relationship and contribution 
of these movement disorders to gait disability 
at different phases of the anti-parkinsonian 
medication cycle. The severity of gait disorders 
in PD also varies according to disease  
duration, the environmental context in which 
walking occurs, the type of locomotor task  
being performed, the present of external cues, 
and the extent to which the person uses atten-
tional strategies to bypass the defective basal 
ganglia in order to regulate the walking pattern. 

Although anti-parkinsonian medication 
appears to increase the size of the agonist 
muscle burst at push-off, it does not always 
normalize power generation (23). Therefore, 
rehabilitation strategies are recommended as 
an adjunct to medication in order to increase 
stride length (24). Strategies can include such 
things as the use of white cardboard ‘cues’ on 
the floor to help focus the person’s attention 
on generating long steps (25), teaching the 
person to think about walking with long steps 
in order to walk faster (25) and breaking long 
or complex locomotor sequences down into  
component parts, such as the initiation of  
walking, acceleration phase, steady-state 
walking, turning, and veering (20). Avoiding 
simultaneous task performance whenever  
possible is another strategy use to optimize 
walking performance (20). It is well established 
that people with PD can perform movements 
at near normal speed and amplitude when they 
use the frontal cortices in this way (26).             

The majority of investigations on  
hypokinesia have reported the manner in  
which PD affects the spatial (distance) and 
temporal (timing) parameters of the footstep 
pattern (21, 22, 27-32). These have shown 
the key clinical features of hypokinesia to be 
reduced step length, reduced ground clearance, 
and reduced speed (20-21). In addition, the 
amplitude of arm swing is less than usual and 
the person typically walks with diminished 
trunk rotation. It is relatively easy to measure 
the spatial and temporal parameters of gait in 
the clinical setting using a 10-m walkway and 
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stopwatch. While the person walks the length of 
the walkway at preferred, fast, or slow speeds, 
the clinician times the walk and counts the 
number of footsteps. The mean cadence (step-
ping rate) is the number of steps per minute 
and the mean step of length (m) is calculated 
by dividing the length of the walkway in metres 
(33) by the number of steps.    

Ignition disturbance, whereby the person 
experiences difficulty initiating the first steps in 
the locomotor sequence, is common in people 
with PD disturbance is context specific, which 
means that it is exacerbated in environments 
where are multiple competing stimuli, such as 
busy corridors, narrow passages, or cluttered 
bedrooms (34). Ignition disturbance is also ac-
centuated when the person has to perform more 
than one motor or cognitive task at a time (34). 
People with akinesia can also experience freez-
ing part-way through a locomotor sequence, 
particularly when the sequence requires the 
person to turn, negotiate an obstacle, or nego-
tiate doorways and other changes in sensory 
context. A recent study showed a disorder of 
weight transference in order to unload one leg, 
enabling it to step forward. This was overcome 
when the patients were provided with auditory 
cues to trigger the action. Patients report anec-
dotally that ‘blocking’ of this type can also be 
temporarily overcome by using tricks such as 
stepping over a matchbox, an upturned walk-
ing stick or their partner’s leg, thinking about 
stepping over a log or listening to a musical 
beat and trying to step in time to it (35). The 
study of FOG by using floor reaction forces and 
surface electromyography developed several 
ideas regarding the rhythm defect associated 
with the freezing phenomenon (36). Sudden 
freezing while walking may be manifested 
by a somewhat internally abnormal rhythmic 
formation that approaches the rhythm of resting 
tremor. This type of FOG is known as ‘motor 
block’ (37). However external guides may 
suppress the occurrence of defective rhythms. 
Another clinical observation performed that 
providing external cues could improve mobility 
in patients with PD. For instance, the shuffling 
and freezing gait in patients with PD can be 
improved by providing transverse lines on the 
floor over which the patients can step.

The evaluation of  a modified inverted 
walking stick in PD patients with freezing 
episode, contributed to improved  initial walk-
ing (39). The positive effects of visual and 
auditory cues on gait initiation was confirmed. 
Similarly,  push-off force and of overall gait 
velocity were significantly greater in the visual 
cue condition than in the baseline condition 
(40). Other research has demonstrated that 
the visual cues devices significantly increased 
stride length and impacted on the changing of 
muscle performance when they did research on 
three dimensional kinematic, kinetic and elec-
tromyographic gait analysis (41). Another study 
reported the effects of visual cues and walking 
devices. It counted the number of freezes and 
time needed to walk, during ‘on’ freezing in 
PD, and concluded that the visual devices 
treatments are not consistently beneficial in 
overcoming ‘on’ freezing in most patients 
with PD, and they explained more about the 
untreatable clinical problem and occasional 
subjects  response. Trials of such devices under 
the supervision of a health professional should 
be conducted to identified those patients who 
might benefit from their long-term use (42).             

In summary, the evaluation of treatments 
in advanced Parkinson’s disease is  progress-
ing. The instruments, which provide benefits 
for improving gait parameters, remain under 
study. However,  the visual cues devices used 
in studies of gait disorders in PD, especially 
on FOG give inconsistent results and need 
more research to explain such  problems. In 
the future clinical trials are deemed necessary 
to investigate these findings.     

In summary, the evaluation of treatments 
in advanced Parkinson’s disease is in progress. 
The instruments, which are of benefit for  
improving gait parameters, remain under 
study. However, in the present, the visual cues  
studies of gait disorders in PD, especially on 
FOG provide inconsistent results. Additional 
clinical trials are deemed necessary to investi-
gate these findings.
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ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 45 ปี อาชีพพนักงาน
ล้างรถ มารพ.ด้วยพูดไม่ชัดมา 1 สัปดาห์ เคี้ยว
อาหารลําบาก รู้สึกว่ามีข้าวตกค้างอยู่ในกระพุ้ง
แก้มด้านขวา ร่วมกับได้ยินเสียงดังในหูด้านขวา
มานาน 4 สัปดาห ์ลกัษณะเสยีงเปน็เสยีงอือ้ยาว ๆ  
ดังตลอดเวลา ไม่มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 
เห็นภาพซ้อน กลืนติดกลืนลําบาก หรือเดินเซ 
และแขนขาทั้งสองข้างมีแรงดี ผู้ป่วยไม่เคยมีโรค
ประจําตัว ไม่มีประวัติบาดเจ็บบริเวณศีรษะ และ
ไม่ได้รับประทานยาใดเป็นประจํา

ตรวจเสน้ประสาทสมองคู่ท่ี 12 พบกล้ามเน้ือ 
ลิ้นครึ่งขวาฝ่อลีบกว่าคร่ึงซ้าย และขณะล้ินอยู่
ในปากปลายล้ินชี้ไปทางด้านซ้าย เม่ือแลบล้ิน
ออกมาปลายลิน้ชีไ้ปทางดา้นขวา ร่วมกบัแรงดนั 
ของล้ินต่อกระพุ้งแก้มด้านซ้ายอ่อนกําลังกว่า 
ข้างขวา ซึ่งแสดงว่าผู้ป่วยมี cranial nerve XII 
palsy ลักษณะเป็น lower motor neuron lesion 
ส่วนเส้นประสาทสมองคู่อื่นๆ ปกติ การได้ยินอยู่
ในเกณฑ์ปกติ ไม่มี stiffness of neck และไม่มี 
cranial bruit 

ตรวจร่างกายระบบอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ผู้ป่วยมี Isolated Right Cranial nerve 

XII palsy จึงส่ง imaging investigation MRI of 
the Brain and base of skull and MRA of the 
brain and neck 

ผลตรวจ MRI brain พบว่ามีการเชื่อมต่อ
กันระหว่าง jugular vein กับแขนงของ external 
carotid artery เกิดขึ้นเป็นกระเปาะขนาด 1.3-
1.6 เซนติเมตร บริเวณหน้าต่อ clivus ด้านขวา 
ลักษณะเป็น Dark signal และไม่มี enhance-
ment ในบรเิวณดังกล่าว ประกอบกับ CT scan ใน
เวลาเดยีวกนัพบวา่ บริเวณ clivus และ occipital 
condyle มีการสึกกร่อนร่วมด้วย ซึ่งไม่สามารถ
แยกระหว่าง dural AV fistula และ hypervas-
cular tumor ได้ จึงส่ง CTA brain ต่อ 

CTA brain พบการเชื่อมต่อกันระหว่าง

INTERHOSPITAL
CONFERENCE

ROMYEN  SAKTHOGJEEN, MD.
WING COMMANDERCHITRA  SUKPHANICH, MD.

AIR VICE MARSHAL PIYANART  KAMOLCHOTE, MD.

พญ.รมเย็น ศักดิ์ทองจีน
น.ท.หญิง พญ.จิตรา สุขพานิช

น.อ.หญิง ปิยะนาถ กมลโชติ

ROMYEN SAKTHOGJEEN, MD.
WING COMMANDERCHITRA SUKPHANICH, MD.

Neurology Division of Department of Medicine 
Bhumibol adulyadej Hospital RTAF

AIR VICE MARSHAL PIYANART KAMOLCHOTE, MD. 
Radiology department Bhumibol

adulyadej Hospital TTAF

CASE REPORT



48

หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา โดยหลอด
เลือดแดง right occipital artery ทะลุ cavarium 
ด้านขวาไปเชื่อมกับ transverse sinus และ 
ขยายขนาดขึ้นเป็นกระเปาะที่ตําแหน่ง sigmoid 
sinus และ jugular bulb ร่วมกับมีการกัดเซาะ 
occipital condyle สึกกร่อน ดังรูปที่ 1 และรูป
ที่ 2 ตามลําดับ 

สรุปจากประวัติตรวจร่างกายและผลภาพ
รังสีวินิจฉัยในผู้ป่วยรายนี้เข้าได้กับ dural AV- 
fistula ทีเ่กดิจากการเชือ่มตอ่ของ Right occipital 
artery และ right transverse sinus ,sigmoid  
sinus เกิดเป็นกระเปาะบริเวณ jugular fora-
men จึงเป็นผลทําให้เส้นประสาทคู่ที่ 12 ผิดปกติ  
ดังนั้นในผู้ป่วยรายนี้จําเป็นต้องทํา cerebral 
angiogram ต่อเพ่ือประเมินขอบเขต และระดับ
ความรุนแรงของ AV-fistula เพื่อการรักษาต่อไป

Discussion

ผู้ ป่ วยรายนี้ มี ความผิดปกติของ เส้น
ประสาทสมองคู่ที่ 12 ทางด้านขวา ซึ่งลักษณะ
กล้ามเนื้อลิ้นครึ่งซีกขวาฝ่อลีบ บ่งชี้ว่าเป็น lower 
motor neuron lesion ตําแหน่งที่เป็นไปได้จึง 
เป็นบริเวณ nuclear หรือ infranuclear lesion 
และจากการตรวจร่างกายไม่พบ long tract 
signs และ brainstem signs อื่นๆ จึงทําให้คิด 
ว่าตําแหน่ง lesion น่าจะอยู่ที่ infranuclear มาก
ที่สุด ซึ่งอาจเป็นบริเวณ subarachnoid space, 
skull base ก็ได้ 

จากการที่ผู้ป่วยมี isolated cranial nerve 
XII palsy เพียงข้างเดียว ไม่มีอาการแสดงของ 
cranial nerve อื่นๆ และไม่มี sign ของ wide 
spread meningeal irritation เลย ทําให้นึกถึง 
structural lesion มากกว่า inflammation, in-
fection ,และ infiltrative lesion บน meninges  
ประกอบกับการที่ผู้ป่วยได้ยินเสียงดังในหูด้าน
ขวามาอย่างน้อย 1 เดือน แม้ว่าลักษณะของ
เสียงที่ได้ยินจะไม่ได้เป็น pulsatile tinnitus แต่
มีเสียงดังตลอดเวลา และพบร่วมกับ cranial 
nerve XII palsy ข้างเดียวกัน ทําให้น่าเชื่อว่า
เป็น tinnitus จริง ซึ่งนับจากระยะเวลาที่เริ่มมี
อาการคือประมาณ 4 สัปดาห์ และมี muscle 
of tongue atrophy ทําให้นึกถึง subacute to 

รูปที่  1 แสดง vascular com-
munication จาก occipital 
artery ผ่าน cavarium เข้าไปที่ 
transverse sinus

รูปที่ 2 แสดง Dilated venous 
structures right sigmoid  
sinus and jugular bulb with 
enlarged right jugular fora-
men. และ Bone destruction 
right side of basilar part  
occipital bone



49

chronic progressive lesion ที่บริเวณ right 
posterior cranial fossa มากที่สุด ซึ่งอาจเป็น
บริเวณ jugular foramen หรือบริเวณข้างเคียง
ได้ และพยาธิสภาพในผู้ป่วยรายน้ีน่าจะเป็น 
กลุ่ม tumor หรือ vascular malformation มาก
ที่สุด เนื่องจากสามารถทําให้เกิด tinnitus จาก 
ตําแหน่ง retrocochlear หรือ gradient flow ใน 
abnormal vascular structure ได้ 

กลุ่ม Tumor ท่ีพบบอ่ย ได้แก่ meningioma, 
nasopharyngeal carcinoma, glomus jugu-
larae tumor เป็นต้น และกลุ่ม vascular malfor-
mation เช่น  AVM, Dural Arteriovenous fistula 
หรือ venous malformation บางชนิดเป็นต้น 

 ผลการตรวจทางรังสีวินิจฉัยในผู้ป่วย
รายนี้ พบกระเปาะของหลอดเลือดดําที่เกิดจาก
การเช่ือมต่อของ occipital artery และ trans-
verse sinus บรเิวณ jugular foramen ซึง่สามารถ
อธิบายอาการ cranial nerve XII palsy และ  
tinnitus ได้ทั้งหมด 

REFERENCES
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A YOUNG 
MAN WITH 
LEFT HAND 
WEAKNESS

ผู้ป่วยชายอายุ 17 ปี นิ้วนางมือซ้ายไม่
สามารถเหยียดได้แต่ยังงอได้ แต่ไม่มีอาการชา
มาหน่ึงปี สามเดือนต่อมาน้ิวมืออ่อนแรงมากขึ้น 
ไม่สามารถทําให้นิ้วทั้งสี่ชิดติดกันได้ และมี
กล้ามเนื้อมือซ้ายลีบเล็กลง ตรวจร่างกายมี
กล้ามเน้ือแขนส่วนล่างและมือลีบ (รูป A)  
ตรวจพบ hyporeflexia แต่ไม่พบ fasciculation 
ไม่มีอาการชา การตรวจด้วย electrophysiology 
เข้าได้กับ neurogenic pattern ไม่พบ sensory 
involvement 

การตรวจภาพถ่าย MRI cervical spine  
พบว่า ในท่าปกติ (รูป B,C) ไม่เห็นพยาธิสภาพ 
แต่ท่าก้มคอ (รูป D,E) มีการเลื่อนของเยื่อหุ้ม
ไขสันหลังทางด้านหลังมากดไขสันหลัง ซึ่ง
ลกัษณะเขา้ไดก้บั Hirayama disease (Juvenile 
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muscular atrophy of unilateral upper extrem-
ity) ซึง่ในป ีค.ศ.1959 Hirayama ไดร้ายงานภาวะ
นี้ว่ามักพบในผู้ชายอายุน้อย มีอาการกล้ามเนื้อ
ลีบอ่อนแรงที่แขนและมือ มักมีอาการข้างเดียว
แต่อาจมีสองข้างได้ อาการค่อยเป็นค่อยไปช้าๆ
และในที่สุดจะคงที่ มีการศึกษาเมื่อปี ค.ศ.2009 
โดยทํา spinal angiography และ epidural  
venography พบว่าเมื่อเวลาก้มคอไม่มีการกด
เบียดต่อ anterior spinal artery แต่จะมีการ
บวมของ epidural venous plexus ไปกดเบียด
ไขสันหลังจากด้านหลัง ดังที่แสดงในภาพ (รูป 
D,E) ทําให้มีพยาธิสภาพต่อไขสันหลังที่คอและ
เกิดอาการดังกล่าว โดยเชื่อว่าเป็นเพราะการ
เติบโตที่ไม่สมดุลของไขสันหลังและกระดูกหรือ
เนื้อเยื่อรอบๆ เพราะในที่สุดโรคจะคงที่เมื่ออายุ
มากขึ้น
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หนังสือประสาทพันธุศาสตร์ เล่ม ๑ โดย  
ธีรธร พูลเกษ, ISBN 978-974-11-1522-8, ปก
แข็งจํานวน ๒๒๘ หน้า ราคา ๕๐๐ บาท  

 หนังสือประสาทพนัธศุาสตรเ์ลม่ ๑ รวบรวม
ความรู้ที่ สําคัญของโรคประสาทพันธุศาสตร์
ประกอบด้วย 5 ส่วนเร่ิมจากการใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน
ด้านพนัธศุาสตร์ ทําให้อา่นเขา้ใจในบทความตอ่ๆ
ไปได้ดีขึ้น ส่วนต่อไปอธิบายถึงโรคกลุ่ม trinu-
cleotide repeat expansions, genetics chan-
nelopathies, mitochondrial DNA disorders 
และสุดท้ายเป็นเรื่องของ neurodegenerative 
disorder : genetics of Parkinson’s disease 
จัดพิมพ์ในรูปแบบปกแข็งเคลือบ laminate  
กระดาษอาร์ตคุณภาพดีเยี่ยมขนาด A4 จํานวน 
228 หน้า โดยกําไรสุทธิทั้งหมดนําสมทบทุน

กองทุนประสาทพันธุศาสตร์ มูลนิธิรามาธิบดี
เพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วย (ฟรี) และงานวิจัย
ด้านประสาทพันธุศาสตร์

ในแตล่ะบทผูเ้ขยีนไดแ้บง่เปน็สว่นๆ อยา่ง
เป็นระบบ บรรยายให้อ่านง่ายและไม่ซับซ้อน
นักเพ่ือให้ผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์
ไม่มากสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ส่วนของ
ประวัติความเป็นมาของโรคหรือกลุ่มโรคมีการ
ค้นคว้าอย่างละเอียดให้ผู้อ่านได้สนุกไปกับ
ประวัติศาสตร์ของโรคต่างๆ กว่าจะก้าวมาถึง
ความรู้ในระดับโมเลกุลของโรคในปัจจุบัน รวม
ถึงรวบรวมข้อมูลรายงานท่ีสําคัญของผู้ป่วย 
ไทย และขอ้มลูทางระบาดวทิยาในประเทศไทย 
ในด้านของลักษณะทางคลินิก นอกจากได้
บรรยายลักษณะโดยรวมแล้ว ยังชี้ให้ เห็น
ประเด็นของลักษณะทางคลินิกที่ใช้ในการ
วินิจฉัยแยกโรคกับโรคที่มีอาการ และอาการ
แสดงคล้ายคลึงกัน ส่วนของการรักษาและการ
ให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติได้ให้ท้ังความรู ้
ทีเ่ปน็หวัใจในการปฏบิตั ิรวมถงึความรูท้ีท่นัสมยั 
และการรักษาที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาขึ้น

เนื่องจากวิชาประสาทพันธุศาสตร์ต้อง
อาศัยความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ประสาทวิทยาศาสตร์ และประสาทวิทยาทาง
คลินิกมาบูรณาการกันของความรู้ทางวิชาการ
สาขาต่างๆ เหล่าน้ีเข้าด้วยกัน ทําให้หนังสือ
ประสาทพนัธศุาสตรท์ีเ่ขยีนใหแ้พทยเ์ขา้ใจดา้น
วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานเกดิขึน้ไดไ้มง่า่ยนกั หนงัสอื
เลม่นีส้ามารถใชค้น้ควา้ไดต้ัง้แตน่กัศกึษาแพทย์
ในระหวา่งการศกึษา แพทยป์ระจาํบา้นสามารถ
ใช้อ่านเพื่อประกอบในการฝึกหัด หรือแพทย์
และแพทย์เฉพาะทางมีไว้เพื่อค้นคว้าประกอบ
การดูแลรักษาผู้ป่วย วางจําหน่ายแล้วที่หน่วย
ประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ อาคาร ๑ 
ชั้น ๗ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร ๐๒-๒๐๑-๑๓๘๖ ติดต่อคุณนวลฉวี 
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