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(Thai Journal of Neurology)

	 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	หรือ	 Thai	

Journal	 of	 Neurology	 เป็นวารสารที่จัดทำาขึ้น	 เพื่อ

เผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาทและความรู้ทาง

ประสาทวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การ

เรียนรู้	 พฤติกรรม	สารสนเทศ	ความปวด	จิตเวชศาสตร์	

และอื่นๆ	ต่อสมาชิกสมาคมฯ	แพทย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง		

นักวิทยาศาสตร์	 ผู้สนใจด้านประสาทวิทยาศาสตร์	 เป็น

สื่อกลางระหว่างสมาชิกสมาคมฯ	และผู้สนใจ	 เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ	

แพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ต่อยอดด้านประสาทวิทยา	

นักศึกษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร์	 และเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่	 ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง	 โดยกอง

บรรณาธกิารสงวนสทิธิใ์นการตรวจทางแกไ้ขตน้ฉบบัและ

พจิารณาตพีมิพต์ามความเหมาะสม	บทความทกุประเภท	

จะได้รับการพิจารณาถึงความถูกต้อง	 ความน่าเชื่อถือ	

ความน่าสนใจ	ตลอดจนความเหมาะสมของเนื้อหาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิจากในหรือนอกกองบรรณาธิการ	 วารสารมี

หลักเกณฑ์และคำาแนะนำาทั่วไป	ดังต่อไปนี้

	 1. ประเภทของบทความ	บทความทีจ่ะไดร้บัการตี

พิมพ์ในวารสารอาจเป็นบทความประเภทใดประเภทหนึ่ง

ดังต่อไปนี้

	 	 1.1 บทบรรณาธิการ (Editorial)	เป็นบทความ

สั้น	ๆ	ที่บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการ

เห็นสมควร	 เขียนแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง	ๆเกี่ยว

กับบทความในวารสารหรือเรื่องที่บุคคลนั้นเชี่ยวชาญ

	 	 1.2 บทความทั่วไป (General article) เป็น

บทความวิชาการด้านประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.3 บทความปริทัศน์ (Review article)	 เป็น

บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้ในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งทางประสาทวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์	 และ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ที่ผู้เขียนได้จากการอ่านและ

วิเคราะห์จากวารสารต่าง	 ๆ	ควรเป็นบทความที่รวบรวม

ความรู้ใหม่	 ๆ	 ที่น่าสนใจที่ผู้อ่านสามารถนำาไปประยุกต์

ได้	โดยอาจมีบทสรุปหรือข้อคิดเห็นของผู้เขียนด้วยก็ได้

  1.4 นพินธต์น้ฉบบั (Original article) เปน็เรือ่ง

รายงานผลการศกึษาวจิยัทางประสาทวทิยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	 และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้เขียนเอง	

ประกอบด้วยบทคัดย่อ	 บทนำา	 วัสดุและวิธีการ	 ผลการ

ศึกษา	สรุปแบะวิจารณ์ผลการศึกษา	และเอกสารอ้างอิง

	 	 1.5 ยอ่วารสาร (Journal reading) เปน็เรือ่งยอ่

ของบทความที่น่าสนใจทางประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.6 วิทยาการก้าวหน้า (Recent advance) 

เป็นบทความสั้น	 ๆ	 ที่น่าสนใจแสดงถึงความรู้	 ความ

ก้าวหน้าทางวิชาการด้านประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

	  1.7 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the 

editor) อาจเป็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพ์ไป

แลว้ในวารสารและกองบรรณาธกิารไดพ้จิารณาเหน็วา่จะ

เปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้า่นทา่นอืน่	หรอือาจเปน็ผลการศกึษา

การค้นพบความรู้ใหม่	ๆ	ที่สั้นและสมบูรณ์ในตัว

	 	 1.8 กรณีศึกษาน่าสนใจ (Interesting case) 

เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจหรือผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยที่

พบไม่่บ่อยผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างผู้ป่วย

	 	 1.9 บทความอื่น ๆ	 ที่กองบรรณาธิการเห็น

สมควรเผยแพร่

	 2. การเตรียมต้นฉบับ

	 	 2.1	 ให้พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษขาวขนาด	A	 4	

(8.5	 x	 11	นิ้ว)	 โดยพิมพ์หน้าเดียวเว้นระยะห่างระหว่าง

บรรทัด	2	ช่วง	(double	space)	เหลือขอบกระดาษแต่ละ

ด้านไม่น้อยกว่า	1	นิ้ว	และใส่เลขหน้ากำากับไว้ทุกหน้า

	 	 2.2	 หน้าแรกประกอบด้วย	 ชื่อเรื่อง	 ชื่อผู้เขียน

และสถานที่ทำางานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และ

ระบุชื่อผู้เขียนที่รับผิดชอบในการติดต่อ	(corresponding		



author)	 ไว้ให้ชัดเจน	ชื่อเรื่องควรสั้นและได้ใจความตรง

ตามเนื้อเรื่อง

	 	 2.3	 เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา	เนื้อเรื่องอาจเป็น

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ถ้าเป็นภาษาไทยให้ยึดหลัก

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานและควรใชภ้าษาไทย

ใหม้ากทีส่ดุ	ยกเวน้คำาภาษาองักฤษทีแ่ปลแลว้ไดใ้จความ

ไม่ชัดเจน

	 	 2.4	 รูปภาพและตาราง	 ให้พิมพ์แยกต่างหาก	

หนา้ละ	1	รายการ	โดยมคีำาอธบิายรปูภาพเขยีนแยกไวต้า่ง

หาก	รปูภาพทีใ่ชถ้า้เปน็รปูจรงิใหใ้ชร้ปูถา่ยขาว-ดำา	ขนาด	

3”	x	5”	ถ้าเป็นภาพเขียนให้เขียนด้วยหมึกดำาบนกระดาษ

มนัสขีาวหรอืเตรยีมในรปูแบบ	digital	file	ทีม่คีวามคมชดั

สูง

	 	 2.5	 นิพนธ์ต้นฉบับให้เรียงลำาดับเนื้อหาดังนี้

	 	 	 บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอ้ม

คำาสำาคญั	(Key	word)	ไมเ่กนิ	5	คำา	บทนำา	(Introduction)	

วัสดุและวิธีการ	(Material	and	Methods)	ผลการศึกษา	

(Results)	 สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา	 (Conclusion	

and	Discussion)	 กิตติกรรมประกาศ	 (Acknowledge-

ment)	และเอกสารอ้างอิง	(References)

	 	 2.6	 เอกสารอ้างอิงใช้ตามระบบ	Vancouver’s		

International	Committee	of	Medical	 Journal	 โดยใส่

หมายเลขเรียงลำาดับที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง	 (Superscript)		

โดยบทความที่มีผู้เขียนจำานวน	3	คน	หรือน้อยกว่าให้ใส่

ชื่อผู้เขียนทุกคน	ถ้ามากกว่า	3	คน	ให้ใส่ชื่อเฉพาะ	3	คน

แรก	ตามด้วยอักษร	et	al	ดังตัวอย่าง	

	 วารสารภาษาอังกฤษ 

	 Leelayuwat	C,	Hollinsworth	P,	Pummer	S,	et	al.	

Antibody	 reactivity	profiles	 following	 immunisation	

with	diverse	peptides	of	 the	PERB11	(MIC)	family.	

Clin	Exp	Immunol	1996;106:568-76.

	 วารสารที่มีบรรณาธิการ

	 Solberg	He.	Establishment	and	use	of	reference	

values	with	an	introduction	to	statistical	technique.	

In:	Tietz	NW,	ed.	Fundamentals	of	Clinical	Chemistry.	

3rd.	ed.	Philadelphia:	WB	Saunders,	1987:202-12.

 3. การส่งต้นฉบับ 

	 ส่งต้นฉบับ	 1	 ชุด	 ของบทความทุกประเภทในรูป

แบบไฟล์เอกสารไปที่	 อีเมลล์ของ	 รศ.นพ.สมศักดิ์	 เทียม

เก่า	 somtia@kku.ac.th	พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

โปรแกรมทีใ่ช	้และชือ่ไฟลเ์อกสารของบทความใหล้ะเอยีด

และชัดเจน

	 4. เงื่อนไขในการพิมพ์

	 	 4.1	 เรื่องที่ส่งมาลงพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือ

กำาลงัรอตพีมิพใ์นวารสารอืน่	หากเคยนำาเสนอในทีป่ระชมุ

วิชาการใดให้ระบุเป็นเชิงอรรถ	(foot	note)	ไว้ในหน้าแรก

ของบทความ	ลิขสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ของบทความที่

ได้รับการตีพิมพ์เป็นของวารสาร

	 	 4.2	 ขอ้ความหรอืขอ้คดิเหน็ตา่ง	ๆ 	เปน็ของผูเ้ขยีน

บทความนั้น	 ๆ	 ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือ

ของวารสาร	และไมใ่ชค่วามเหน็ของสมาคมประสาทวทิยา

แห่งประเทศไทย

	 	 4.3	 สมาคมฯจะมอบวารสาร	5	เลม่	ใหก้บัผูเ้ขยีน

ที่รับผิดชอบในการติดต่อเป็นอภินันทนาการ
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AUTOIMMUNE 
ENCEPHALITIS

เมธา อภิวัฒนากุล 

เมธา อภิวัฒนากุล 

กลุ่มงานประสาทวิทยา  สถาบันประสาทวิทยา

	 ภาวะสมองอักเสบจากภาวะภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ	

เปน็การอกัเสบของเนือ้สมองสว่นใดสว่นหนึง่หรอืทกุสว่น	

โดยการอักเสบเหล่านี้เกิดจากภูมิคุ้มกันทั้งในรูปแบบ	

antibody	หรือ	T	cell	mediated	cytotoxicity		ทำาให้การ

ทำางานของสมองสว่นนัน้เสยีไปหรอืมกีารทำาลายของเนือ้

สมอง	และความผิดปกติของภูมิคุ้มกันดังกล่าวนั้นอาจ

เกิดจากการเหนี่ยวนำาของเนื้องอก	หรือภาวะการติดเชื้อ	

แต่จะต้องไม่อธิบายจากผลของเนื้องอกโดยตรงหรือมี

การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางโดยตรง	

	 ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่มีผลต่อระบบ

ประสาทส่วนกลาง	แบ่งออกได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ

	 1.		 ภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติมีผลต่อแอนติเจนที่อยู่บน

ผิวของเซลหรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อประสาทใน

ระบบประสาทส่วนกลาง	 (autoantibody	 against	 cell	

surface	or	synaptic	protein)	

	 เนื่องจากแอนติบอดี้ที่ผิดปกติเข้าจับกับแอนติเจน

ที่อยู่บนผิวเซล	 เช่น	 receptor	 ชนิดต่าง	 ๆ	 มีผลให้มี

การทำาลายหรือการทำางานของ	 receptor	 ชนิดนั้นผิด

ปกติ	 จึงถือว่าแอนติบอดี้ดังกล่าวเป็นตัวก่อโรคโดยตรง	

(pathogenic	 antibody)	 ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด

ในเวชปฏบิตั	ิแอนตบิอดีท้ีเ่กดิขึน้อาจพบรว่มกบัเนือ้งอก

หรอืไมก่ไ็ด	้(paraneoplastic	หรอื	nonparaneoplastic)		

มกัพบในผูป้ว่ยอายนุอ้ยกวา่	และมกัตอบสนองดตีอ่การ

รักษา	โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่	

	 	 1.1		Anti-NMDA	receptor	encephalitis

	 	 1.2		Anti-VGKC	 complex	 encephalitis	

(Lgi1,	Caspr2)

	 	 1.3	 Anti-GABA
B
	receptor	encephalitis

	 	 1.4		Anti-AMPA	receptor	encephalitis

	 	 1.5		Anti-glycine	receptor	encephalitis

	 2.	 ภูมิคุ้มกันผิดปกติต่อองค์ประกอบภายในเซล

ประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง	 (autoantibody	 to	

intracellular	antigen)	

	 แอนตบิอดีท้ีต่รวจพบไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิโรคโดยตรง	แต่

เป็นตัวบ่งชี้การทำางานของ	cytotoxic	T	cell	แอนติบอดี้

ในกลุม่นีม้กัพบในผูป้ว่ยสงูอายแุละมกัพบรว่มกบัมะเรง็

RECENT ADVANCE
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เสมอ	ผลการรกัษามกัจะไมด่เีหมอืนกบักลุม่แรก	โรคทีจ่ดั

อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่

	 	 2.1	 ANNA-1	(anti-Hu)	encephalitis

	 	 2.2		ANNA-2	(anti-Ri)	encephalitis

	 	 2.3	 Anti-CRMP5	encephalitis

	 	 2.4		Anti-Ma2	encephalitis

	 	 2.5		Anti-GAD	encephalitis

พยาธิกำาเนิดของโรค

	 สาเหตทุีร่า่งกายสรา้งภมูคิุม้กนัผดิปกติ	(autoanti-

body)	หรือการมี	T	cell	ที่เข้าทำาลายเนื้อเยื่อตนเอง	(au-

toreactive	T	cell)	ยงัไมท่ราบแนช่ดัทัง้หมด	สว่นหนึง่เกดิ

จากปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม	(genetic	susceptibility)		

ร่วมกับการมีตัวกระตุ้นจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

หรือภายนอกผู้ป่วยเอง	 เช่น	ภาวะติดเชื้อ	มะเร็ง	ทำาให้

สภาวะ	self	tolerance	เสียไป	

	 ปกติในร่างกายมนุษย์จะมีกระบวนการตรวจสอบ

เนือ้เยือ่ตา่ง	ๆ 	ของตามอวยัวะของรา่งกายตลอดเวลา	เพือ่

หาว่ามีโปรตีนหรือองค์ประกอบอื่นที่เป็นสิ่งแปลกปลอม	

องร่างกายหรือไม่	 การตรวจสอบดังการกระทำาโดย	den-

dritic	 cell	 ที่จะเคลื่อนที่ไปตามอวัยวะต่าง	 ๆ	 เนื้องอก	

หรือมะเร็ง	 จัดเป็นสิ่งแปลกปลอมแบบหนึ่ง	 เมื่อ	 den-

dritic	 cell	 ตรวจพบเนื้องอกดังกล่าวก็จะเข้าจับกิน		

หรือในสภาวะปกติเนื้องอกเหล่านั้นมักจะมีการตาย

ของเซลบางส่วน	 เมื่อเซลนั้นตายหรือถูกจับกิน	 ก็จะถูก	

dendritic	 cell	 ย่อยสลายเหลือเป็น	 peptide	 เพื่อเข้าสู่

กระบวนการ	 presentation	 ต่อ	 helper	 T	 cell	 ร่วมกับ	

MHC	Class	 I	บนผิวของ	dendritic	cell	 (กระบวนการนี้

เรียกว่า	cross	presentation)		helper	T	cell	ก็จะกระตุ้น	

B	cell	ใหเ้จรญิเตบิโตไปเปน็	plasma	cell	เพือ่สรา้ง	patho-

logic	antibody	ตอ่ไป	โดย	antibody	ทีถ่กูสรา้งขึน้มคีวาม

จำาเพาะตอ่	antigen	ทีม่ากระตุน้	ซึง่ในเนือ้งอกเหลา่นีม้กัจะ

มโีปรตนี	หรอื	antigen	ทีเ่หมอืนกบัเนือ้เยือ่ปกต	ิเชน่	อาจม	ี

NMDA	receptor	expression	บนผิวของเนื้องอกรังไข่	ดัง

นั้น	antibody	ที่เกิดขึ้นก็จะไปจับกับ	NMDA	receptor	ใน

เนื้อสมอง	แล้วก่อให้เกิดโรคเกิดขึ้น	 แต่ถ้า	 antibody	นั้น

จำาเพาะกบั	antigen	ซึง่ปกตจิะอยูภ่ายในเซล	เชน่	ANNA-1	

antigen	ซึง่ในภาวะปกต	ิantibody	จะไมส่ามารถผา่น	cell	

membrane	จนเข้าไปจับกับ	antigen	นั้นได้	antibody	ตัว

นั้นก็จะไม่ใช่สาเหตุการเกิดโรค	นอกจากนี้	helper	T	cell	

ยังกระตุ้น	 cytotoxic	 T	 cell	 ให้ทำางานได้ดียิ่งขึ้น	 และมี

ความจำาเพาะต่อสิ่งแปลกปลอม	(เนื้องอก)	นั้น		cytotoxic	

T	 cell	 นี้เองที่จะเข้าทำาลายเนื้อเยื่อปกติ	 เช่นเซลประสาท	

แล้วทำาให้เกิดโรคเกิดขึ้น

	 รายละเอียดของในแต่ละโรคมีดังนี้

	 1.	 โรค	Anti-NMDA	receptor	encephalitis

	 N-methyl-D-aspartate	 (NMDA)	 receptor	 เป็น	

receptor	ที่กระจายอยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง	 โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ทีส่มองสว่นฮปิโปแคมปสั	(hippocampus)	

สมองส่วนหน้า	 (frontal	 lobe)	และซีรีเบลลั่ม	 (cerebel-

lum)	 โดย	NMDA	 receptor	 จะอาศัยสารสื่อประสาท	

glutamate	เป็นตัวกระตุ้น	มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้	

และความจำา	โดย	receptor	ชนิดนี้จะประกอบด้วย	NR1	

2	subunits	และ	NR2		2	subunits	จัดเรียงตัวกันเป็น	ion	

channel1	ในภาวะ	resting	state	ของ	membrane	poten-

tial	บริเวณด้านในของ	ion	channel	นี้จะมี	Mg2+	ขวางที่	

channel	ไว้ไม่ให้	Ca2+	หรือ	Na+	ผ่านเข้ามาได้	การเปิด

ของ	ion	channel	ชนิดนี้มีลักษณะพิเศษคือ	จะต้องอาศัย

การจับของ	glutamate	ที่	NR2	subunit	และ	glycine	ที่	

NR1	 subunit	 เมื่อมี	 depolarization	 เกิดขึ้น	Mg2+	จะ

หลุดออก	ทำาให้	Ca2+	หรือ	Na+	สามารถผ่านเข้ามาได้

มากยิ่งขึ้น	และเกิด	action	potential	ต่อไปได้	สภาวะที่

ทำาให้	 receptor	 ชนิดนี้ทำางานผิดปกติจะทำาให้เกิดภาวะ

ชัก	อาการทางจิต	และการเคลื่อนไหวผิดปกติได้

	 Anti-NMDAR	encephalitis	ได้รายงานครั้งแรกใน

ผูป้ว่ยหญงิกลุม่หนึง่ทีอ่ายนุอ้ย	มอีาการทางจติเวชนำามา

ก่อน	ต่อมามีชัก	 ซึมลง	และมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณใบหน้าและปาก	 (orofacial	

dyskinesia)	จนในที่สุดมีอาการหายใจได้น้อยกว่าปกติ	

(hypoventilation)	 ส่วนใหญ่จะตรวจพบร่วมกับเนื้อ

งอก	 teratoma	ที่รังไข่	 เมื่อนำานำ้าไขสันหลังไปตรวจเพิ่ม

เติมจึงพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มี	antibody	(IgG)	ต่อ	NMDA	

receptor2		หลังจากนั้นอีก	2	ปี	ก็มีรายงานผู้ป่วยจำานวน	

100	คนที่ได้รับการวินิจฉัยที่เป็นโรคนี้จากกลุ่มวิจัยกลุ่ม
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เดยีวกนั	ไดอ้ธบิายลกัษณะอาการ	และการดำาเนนิโรคนี้3	

หลังจากที่มีการรายงานฉบับนี้ออกมา	ก็มีรายงานโรคนี้

จากทั่วโลก4-6	 และปัจจุบันถือเป็นโรคสมองอักเสบจาก

ภูมิคุ้มกันผิดปกติที่พบมากที่สุด

	 ข้อมูลของโรคนี้มีรวบรวมไว้จำานวนผู้ป่วย	577	คน	

ได้ตีพิมพ์ในปี	2013	ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่มีจำานวนผู้ป่วย

มากทีส่ดุ	จงึจะขออา้งองิจากบทความนี้6	โรคนีส้ว่นใหญ่

มกัพบในผูห้ญงิ	(ประมาณรอ้ยละ	80)	อายทุีเ่กดิโรคเฉลีย่

ที่	21	ปี	(อาจพบได้ตั้งแต่	8	เดือน	จนถึง	85	ปี)	มากกว่า

ร้อยละ	50	มักเกิดในช่วงอายุ	18-45	ปี	ประมาณร้อยละ	

37	ของผู้ป่วยมักเกิดโรคก่อนอายุ	 18	ปี	 และประมาณ	

ร้อยละ	 5	พบในช่วงอายุมากกว่า	 45	ปี	 ถ้าดูจากกลุ่ม

อายุที่น้อยกว่า	12	ปี	หรือ	มากกว่า	45	ปี	อัตราส่วนของ

ผู้ชายจะพบได้สูงขึ้น	แต่อย่างไรก็ตามก็จะพบในผู้หญิง

มากกว่าในทุกช่วงอายุ	ในผู้หญิงจะมีโอกาสพบเนื้องอก

รว่มดว้ยมากกวา่	และจะพบในชว่งอาย	ุ12-45	ป	ีโดยเนือ้

งอกที่พบส่วนใหญ่	(ประมาณร้อยละ	94)	เป็นชนิด	ter-

atoma	ของรังไข่	ในผู้ชายพบเนื้องอกได้น้อยกว่าร้อยละ	

10	เนือ้งอกชนดิอืน่ทีอ่าจพบรว่มไดเ้ชน่	มะเรง็ปอด	มะเรง็

เตา้นม	มะเรง็รงัไข	่มะเรง็ตอ่มไทรอยด	์และมะเรง็ตบัออ่น		

โดยในบทความนีพ้บเนือ้งอก	teratoma	ประมาณรอ้ยละ	

45		ในคนเชื้อชาติเอเซีย	จากประสบการณ์ผู้เขียนเองใน

คนไทยพบเนื้องอกได้น้อยกว่ากลุ่ม	Caucasian	

	 ลักษณะอาการทางคลินิกของโรคนี้จะมีการดำาเนิน

โรคที่ค่อนข้างมีรูปแบบเฉพาะ	 แต่อย่างไรก็ดีผู้ป่วยบาง

รายอาจมอีาการแสดงทีแ่ตกตา่งออกไป	ในผูใ้หญพ่บวา่จะ

มีอาการแสดงในด้านพฤติกรรมและ	cognitive	ที่ผิดปกติ

ประมาณร้อยละ	65	และเป็นอาการเริ่มต้นที่พบบ่อยที่สุด	

ผู้ป่วยอาจจะมีอาการหลงผิด	 เห็นภาพหลอน	หูแว่ว	บาง

รายมอีาการซมึเศรา้	หรอืพฤตกิรรมกา้วรา้ว	หลงลมื	ทำางาน

ที่ต้องใช้ความคิดไม่ได้	 หลังจากนั้นภายใน	 4	 สัปดาห์ผู้

ป่วยจะมีอาการอื่น	ๆ	ตามมา	คือ	ชัก	ชึ่งเป็นได้ทั้ง	 focal	

หรือ	 generalized	 การเคลื่อนไหวผิดปกติ	 โดยเฉพาะที่

บริเวณใบหน้าและรอบปาก	(orofacial	dyskinesia)	หรือ

มีลักษณะการบิดเกร็งของกล้ามเนื้อ	(dystonia)	หรือแขน

ขาเคลื่อนไหวน้อย	 (catatonia)	 ระบบประสาทอัตโนมัติ

ทำางานผิดปกติ	 มักจะพบว่าการเต้นของหัวใจจะเร็วและ

ช้าสลับกันไป	บางรายจะมีผลต่อความดันโลหิตร่วมด้วย	

อาจมีไข้ตำ่า	 ๆ	 ร่วมด้วยได้	 หายใจผิดปกติ	 (central	 hy-

poventilation)	 สำาหรับในเด็ก	 อาการเริ่มต้นที่พบได้บ่อย

คือ	ชัก	และการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ	อย่างไรก็ดีภายใน	4	

สัปดาห์ผู้ป่วยก็จะมีอาการอื่น	 ๆ	ตามมาเหมือนในผู้ใหญ่	

ลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กอาจมีลักษณะของ	

temper	tantrum	ก้าวร้าวผิดปกติ	เรียนหนังสือไม่ได้	รู้สึก

กระวนกระวายอยูต่ลอดเวลา	พดูเสยีงผดิปกต	ิถา้ไมไ่ดร้บั

การรักษาผู้ป่วยก็จะซึมลงจนถึงโคม่า	 	อาการอื่น	ๆ	ที่พบ

ได้น้อยเช่น	 cerebellar	 ataxia	หรือ	แขนขาอ่อนแรงครึ่ง

ซีก	หรือ	aphasia	มักจะพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่

	 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร	พบวา่	MRI	brain	พบ

ความผิดปกติได้ประมาณครึ่งหนึ่ง	 ถ้าพบความผิดปกติ	

มกัจะพบทีบ่รเิวณ	medial	temporal	lobe	มากกวา่	fron-

tal	lobe	การตรวจนำา้ไขสนัหลงั	อาจพบวา่มเีซลมากกวา่

ปกตหิรอืโปรตนีสงูเลก็นอ้ย	การตรวจพบ	Anti-NMDA	re-

ceptor	antibody	จะพบใน	CSF	ไดม้ากกวา่	serum	จาก

งานวิจัยพบว่าการตรวจคู่	CSF	พร้อม	serum	จะพบว่า

สามารถตรวจพบ	antibody	ไดร้อ้ยละ	100	เมือ่เทยีบกบั	

serum	ที่พบร้อยละ	85	อย่างไรก็ดีผู้เขียนแนะนำาว่าควร

ส่ง	serum	คู่กับ	CSF	เนื่องจากมีรายงานว่า	anti-NMDA	

antibody	ชนดิทีเ่ปน็	IgM	และ	IgA	ซึง่มกัจะพบตามหลงั

การตดิเชือ้	Herpes	จะตรวจพบใน	serum	มากกวา่	CSF7		

สำาหรบัการตรวจคลืน่ไฟฟา้สมอง	จะพบความผดิปกตไิด้

ประมาณรอ้ยละ	90	โดยสว่นใหญม่กัจะพบ	generalized	

หรือ	slow	wave	แต่มีลักษณะของ	EEG	ที่รายงานว่ามี

ลกัษณะเฉพาะกบัโรคนีค้อื	extreme	delta	brush	ซึง่พบ

ประมาณรอ้ยละ	21	และพบวา่สมัพนัธก์บัระยะเวลาของ

การนอนโรงพยาบาลที่นานขึ้น	 และ	modified	Rankin	

Scale	(mRS)	ที่สูงกว่า8	

	 ผลการตอบสนองตอ่การรกัษา	พบวา่การรกัษาดว้ย

แนวทางแรก	นั่นคือ	plasmapheresis	หรือ	IVIg	ร่วมกับ

การให	้Methylprednisolone	ทางหลอดเลอืดดำา	จะตอบ

สนองไดด้ปีระมาณรอ้ยละ	50	ภายใน	4	สปัดาหห์ลงัการ

รักษา	 ในกรณีที่พบเนื้องอกและทำาการตัดเนื้องอกนั้น

ออกจะถือเป็นการรักษาที่มีการพยากรณ์โรคที่ดี	 ในช่วง

ประมาณ	24	 เดือนหลังให้การรักษาแบบแนวทางแรก
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พบว่ามากกว่าร้อยละ	70	มีผลลัพธ์ที่ดี	 (mRS	≤	2)	 ใน

กลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยแนวทางแรก	และ

ให้การรักษาด้วยแนวทางที่สอง	(rituximab	หรือ	cyclo-

phosphamide)	จะมพียากรณโ์รคทีด่กีวา่กลุม่ทีไ่มไ่ดร้บั

การรักษาด้วยแนวทางที่สองต่อ

	 2.	 โรค	 Anti-VGKC	 complex	 encephalitis	

(Lgi1,	Caspr2)9,	10

	 Leucine-rich	glioma-inactivated	1	(Lgi-1)	เป็น	

secreted	neuronal	protein	ซึ่งจะทำาปฏิกิริยาระหว่าง	

ADAM23	ทีบ่รเิวณ	presynaptic		กบั	ADAM22	ทีบ่รเิวณ	

post	synaptic		โดย	complex	นีจ้ะอยูใ่กลก้บั	potassium	

channel	(Kv1)	ภาวะที่มี	mutation	ของ	Lgi1	ทำาให้เกิด	

autosomal-dominant	lateral	temporal	lobe	epilepsy	

(ADLTE)	 ซึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับการมีหูแว่วหรือภาพ

หลอนร่วมด้วย	

	 สภาวะที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติต่อ	Lgi1	พบว่า	ผู้ป่วย

จะมีภาวะชัก	และ	limbic	encephalitis	ในบางรายจะมี

อาการหลงลืมซึ่งจะแตกต่างจาก	 neurodegenerative		

disease	 คือ	 อาการจะเป็นเร็ว	 (rapid	 progressive		

dementia)	และอาจพบ	myoclonus	ร่วมด้วย	ซึ่งจำาเป็น

จะต้องแยกจากโรค	 Creutzfeldt-Jakob	 disease11	

นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการชักซึ่งมีลักษณะเฉพาะ

คือ	 faciobrachial	dystonic	 seizure	 (FBDS)12	ซึ่งเป็น

ลักษณะของ	dystonic	 seizure	สั้น	 ๆ	มักจะเป็นที่หน้า

และแขนด้านเดียวกัน	 โดยมักจะมีอาการชักแบบนี้นำา

มากอ่นทีจ่ะเกดิอาการหลงลมืและสบัสน	และมกัพบรว่ม

กับระดับโซเดียมในเลือดตำ่า	การตรวจ	MRI	brain	มักพบ

ความผดิปกตทิี	่medial	temporal	lobe		ภาวะชกัดงักลา่ว

ตอบสนองดีต่อการใช้ยา	 immunotherapies	 ร่วมกับยา

กันชัก	และอาจป้องกันการเกิดภาวะ	encephalopathy	

ตามมาได้

	 Caspr	2	เปน็โปรตนีในตระกลู	neurexin	ซึง่มคีวาม

สำาคัญคือทำาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซล	 และมี

บทบาทในการทำาให้	 VGKC	 รวมกันอยู่ที่บริเวณ	 juxta-

paranodal	 ของ	myelinated	 axon	 และพบที่บริเวณ	

hippocampus	และ	cerebellum	สภาวะทีม่ภีมูคิุม้กนัผดิ

ปกตติอ่	Caspr2	จะกอ่ใหเ้กดิ	encephalitis	หรอื	periph-

eral	nerve	hyperexcitability	(neuromyotonia)	หรอืการ

ที่พบร่วมกันกับ	CNS	และ	PNS	(Morvan	syndrome)

	 ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งหมด	 อาจพบ	 tumor	 ร่วมด้วย

ประมาณร้อยละ	 3313	 มักจะเป็น	 adenocarcinoma	

บางรายงานกล่าวว่ามักเป็น	 monophasic	 แต่จาก

ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านนี้	(oral	communica-

tion)	และจากประสบการณ์ผู้เขียนเอง	พบว่ามี	relapse	

ได้	และตอบสนองดีต่อการให้	steroid

	 3.	 โรค	Anti-GABA
B
	receptor	encephalitis14,15

	 γ-aminobutyric	 acid	 B	 receptor	 เป็น	 inhibi-
tory	receptor	ที่พบในระบบประสาทส่วนกลาง	ผู้ป่วยที่มี

ภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติต่อ	receptor	ชนิดนี้จะมีอาการชักเป็น

ลักษณะอาการเด่น	 และมักจะเป็นอาการนำาของผู้ป่วย	

และจะมอีาการหลงลมื	สบัสน	หรอื	การกเุหตคุวามจำาเสือ่ม	

(confabulation)	ตามมา	มสีว่นนอ้ยทีอ่าจมอีาการ	ataxia	

หรือ	opsoclonus-myoclonus	syndrome	การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการอาจพบร่วมกับ	autoantibody	กลุ่มอื่นเช่น	

GAD65,	NMDA	receptor	หรอื	SOX1	ผูป้ว่ยกลุม่นีจ้ะพบ	

small	cell	lung	cancer	ได้ประมาณร้อยละ	50	การรักษา

ด้วย	immunotherapy	ได้ผลประมาณร้อยละ	80

	 4.	 โรค	Anti-AMPA	receptor	encephalitis16

	 α - a m i n o - 3 - h y d r o x y - 5 - m e t h y l - 4 -

isoxazolepropionic	 acid	 receptor	 (AMPAR)	 เป็น	

glutamate	 receptor	 subtype	ที่มีความสำาคัญในเรื่อง

ความจำา	การเรียนรู้	และการทำางานที่ผิดปกติอาจก่อให้

เกิดภาวะชัก	 มีรายงานของผู้ป่วยในโรคนี้น้อย	 ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่จะมีอาการในกลุ่ม	 limbic	encephalitis	และ

มักจะพบเนื้องอกร่วมด้วย	 ได้แก่	 เนื้องอกของปอด	 เต้า

นม	และตอ่มไธมสั	มกัจะตอบสนองตอ่การรกัษาดว้ยยา	

immunotherapy	แต่มักจะมี	relapse	ได้สูง

	 5.	 โรค	Anti-Glycine	receptor	encephalitis17

	 Glycine	receptor	เปน็	inhibitory	receptor	ทีพ่บใน

บริเวณ	brainstem	และ	spinal	cord	อาการส่วนใหญ่จะ

มาดว้ย	อาการเกรง็ของกลา้มเนือ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลา้ม

เนื้อบริเวณแกนกลาง	 (axial	muscles)	 เป็นลักษณะของ	

stiff-person	 syndrome	ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็น	progres-

sive	encephalomyelitis	with	 rigidity	and	myoclonus	
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(PERM)18	หรอืมอีาการของ	exaggerate	startle	เนือ้งอกที่

อาจพบร่วมได้เช่น	เนื้องอกปอด	ต่อมไธมัส	และ	Hodgkin	

lymphoma

	 6.	 โรค	ANNA-1	encephalitis19-21

	 พบ	 limbic	 encephalitis	 ได้ประมาณร้อยละ	20	

โดยมักจะพบในผู้ป่วยสูงอาย	ุมีประวัติสูบบุหรี่	 สำาหรับ

อาการอืน่	ๆ 	ทางระบบประสาททีพ่บไดแ้ก	่sensorimotor	

neuropathy	หรือ	gastrointestinal	 dysmotility	 ผู้ป่วย

กลุ่มนี้มักพบร่วมกับ	small	cell	lung	cancer

	 7.	 โรค	ANNA-2	encephalitis22,	23

	 สว่นใหญผู่ป้ว่ยกลุม่นีม้กัจะมอีาการแสดงของกา้น

สมองที่ทำางานผิดปกติมากกว่า	เช่น	opsoclonus-myo-

clonus	หรอื	laryngospasm	หรอื	cerebellar	syndrome	

มสีว่นนอ้ยทีม่อีาการของ	limbic	encephalitis	เนือ้งอกที่

พบร่วมได้บ่อยคือ	เนื้องอกปอดหรือเต้านม

	 8.	 โรค	Anti-CRMP5	encephalitis24

	 ผูป้ว่ยมกัมอีาการแสดงของเสน้ประสาททำางานผดิ

ปกติ	 หรือระบบประสาทอัตโนมัติทำางานผิดปกติ	 บาง

รายจะมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ	 (chorea)25	หรือเส้น

ประสาทสมองทำางานผิดปกติ	 ส่วนน้อยอาจพบ	 limbic	

encephalitis	 เนื้องอกที่พบร่วมได้บ่อย	คือ	 small	 cell	

lung	cancer	หรือ	thymoma

	 9.	 โรค	Anti-Ma2	encephalitis26

	 มักพบในผู้ป่วยชาย	 ที่มีอาการของ	 limbic	 หรือ	

brainstem	encephalitis	พบร่วมกับเนื้องอกอัณฑะ

	 10.	โรค	Anti-GAD	encephalitis27,	28

	 Glutamic	acid	decarboxylase	เปน็	rate-limiting	

enzyme	 ใช้สำาหรับการสร้าง	γ-aminobutyric	 acid	
(GABA)	ซึ่งเป็น	 inhibitory	neurotransmitter	ที่สำาคัญ

ที่สุดในระบบประสาทส่วนกลาง	โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มี

ภมูคิุม้กนัตอ่โปรตนีชนดินีม้กัจะมาแสดงอาการของ	stiff-

person	 syndrome	บางส่วนอาจมีอาการ	 cerebellar	

ataxia	หรอื	parkinsonism	หรอื	limbic	encephalitis	ซึง่

บางรายอาจมาแสดงด้วย	chronic	refractory	epilepsy	

ได้29	สำาหรบั	non-neurological	disease	ทีพ่บไดบ้อ่ยคอื	

Type	I	diabetes	mellitus	

การวินิจฉัยแยกโรค

	 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมี

อาการชัก	 หลงลืม	 สับสน	 ซึ่งบางครั้งแยกจากสาเหตุ

อื่นได้ยาก	 เช่น	 ภาวะสมองอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส	

หรือ	 Prion	 disease	หรือการทำางานของสมองผิดปกติ

จากความผิดสมดุลของสารนำ้า	 เกลือแร่	 หรือการได้รับ

ยาหรือสารพิษบางชนิด	 	 สิ่งที่สำาคัญที่สุดในการชี้บ่งว่า	

ผู้ป่วยรายนี้อาจมีสาเหตุจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติคือ	

1.	การมอีาการแสดงของระบบประสาททีผ่ดิปกตมิากกวา่	

1	 ระบบ	 (multi-axial	 involvement)	 เช่น	 การมีภาวะ		

limbic	 encephalitis	 ร่วมกับ	peripheral	 neuropathy		

2.	 ผู้ป่วยมีประวัติอดีต	 หรือมีประวัติโรคที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบภมูคิุม้กนัในอวยัวะอืน่	เชน่	มภีาวะ	limbic	encepha-

litis	 ร่วมกับการมีประวัติอดีตของโรค	Hashimoto	 thy-

roiditis	3.	ผู้ป่วยมีประวัติครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับระบบ

ภูมิคุ้มกันทำางานผิดปกติหรือมีประวัติมะเร็งในครอบครัว	

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารพืน้ฐานกม็คีวามสำาคญั

เช่นกัน	อาจช่วยในการวินิจฉัยโรค	หรือใช้ในการประเมิน

ภาวะแทรกซ้อนหลังให้การรักษาได้		เช่น	CBC	การตรวจ

พบภาวะซดี	อาจหมายความถงึการมี	chronic	blood	loss	

จาก	colon	 cancer	 ในผู้ป่วยที่มีอาการของ	 limbic	 en-

cephalitis	หรือ	การดูระดับ	mean	corpuscular	volume	

(MCV)	จะช่วยประเมินระดับยาของ	azathioprine	และ

ใชใ้นการประเมนิวา่ระดบัของยา	azathioprine	ถงึ	thera-

peutic	level	หรอืไม่	โดยทัว่ไปถา้ระดบั	MCV	เพิม่ขึน้จาก	

baseline	รอ้ยละ	5	ถอืวา่ระดบัยา	azathioprine	ถงึระดบั

ทีเ่หมาะสม	หรอืการดรูะดบั	white	blood	cell	เพือ่ตดิตาม

ภาวะเปน็พษิจากยา	azathioprine	ทีอ่าจทำาใหเ้กดิ	agran-

ulocytosis	 ได้	 การตรวจพบระดับโซเดียมในเลือดตำ่า		

ในผู้ป่วยที่มีอาการชัก	 อาจเป็นสาเหตุโดยตรงให้เกิดชัก	

หรือเป็นอาการนำาก่อนจะเกิด	 limbic	 encephalitis	 จาก	

Anti-Lgi1	encephalitis	ได้

	 สำาหรับการตรวจหา	specific	neuronal	antibody	

นั้น	 แนะนำาให้ส่งร่วมกันระหว่าง	 serum	 และ	 CSF	
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เนื่องจากในบางโรคเช่น	 Anti-NMDA	 receptor	 en-

cephalitis	 จะมีโอกาสตรวจพบ	antibody	 ใน	CSF	 ได้

มากกว่าใน	serum	แต่ในขณะที่	Anti-VGKC	complex	

encephalitis	 จะมีโอกาสพบ	 antibody	 ใน	 serum	

มากกว่าใน	CSF	การตรวจหา	antibody	แนะนำาส่งเป็น	

panel	screening	เนื่องจากอาการ	limbic	encephalitis	

อาจเป็นได้จาก	antibody	ชนิดใดก็ได้

	 CSF	 profile	 อาจพบ	pleocytosis	 มักเป็น	 lym-

phocyte	 โดดเด่น	 โปรตีนอาจสูงได้	แต่ระดับนำ้าตาลใน	

CSF	 เมื่อเทียบกับ	 serum	มักจะปกติ	 ถ้าพบระดับนำ้า

ตาลตำา่	ใหน้กึถงึภาวะการตดิเชือ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่จาก	

bacteria	หรือ	tuberculosis	มากกว่า

	 การตรวจด้วย	MRI	brain	มักพบความผิดปกติได้

ประมาณร้อยละ	 50-80	 ขึ้นกับชนิดของโรค	และระยะ

เวลาที่ทำา	MRI	กับช่วงเวลาที่เกิดโรค	ส่วนใหญ่มักจะพบ

รอยโรคที่บริเวณ	medial	temporal	lobe

	 การหาเนือ้งอกทีเ่กีย่วขอ้งขึน้กบัชนดิของ	antibody	

ที่พบในผู้ป่วยรายนั้น	 ๆ	 ชนิดและวิธีการหาเนื้องอกใน	

ตารางที่	1

ตารางที่	1	 แสดง		Recommendation	of	screening	test	for	type	of	tumor.30

Type	of	tumor Recommendation	for	screening	(sensitivity)

1.	Small	cell	lung	cancer	(SCLC)

2.	Thymoma

3.	Breast	cancer

4.	Ovarian	tumor	(depend	on	expected	
tumor	according	to	antibody	profiles)
				4.1	Teratoma

				4.2	Carcinoma

5.	Testicular	tumor

6.	Classical	paraneoplastic	disease	with	
deteriorating	neurological	deficit,	but	no	
antibodies	were	found.

7.	 Initial	 screening	 negative	 in	 patient	
with	paraneoplastic	disease	with	positive	
antibody

Thoracic	X-ray	(43%)
X-ray	+	CT	thorax	(80-84%)

CT	thorax	(75-88%)

Mammography	(83%	in	patient	with	PCA-1	positive),	followed	
by	MRI-breast

4.1	Transvaginal	US	(79%),	CT	pelvis	(93%),	MRI	pelvis	(96%)	
4.2	 Transvaginal	US	 (89%),	CT	 pelvis	 (85%),	MRI	 pelvis	
(89%).		If	PCA-1	positive	with	worsening	neurological	deficit,	
especially	 in	 post-menopausal	women	 and	 screening	 for	
malignancy	 negative,	 surgical	 exploration	 and	 removal	 of	
ovaries	has	been	suggested.

US	testis	(72%),	tissue	biopsy	or	orchiectomy	(unilateral	or	
bilateral)	is	suggested	in	young	male	patients	(<50	yrs)	with	
anti-Ma2	and	deteriorating	neurological	disease	with	micro-
calcification	on	US.

Screening	according	to	most	likely	site,	risk	factors	and	age	
with	 conventional	method.	 If	 negative	 suggest	 total-body	
FDG-PET.

Repeat	 screening	 after	 3-6	months,	 followed	 by	 regular	
screening	every	6	months	for	4	years.	For	LEMS,	2	years	is	
sufficient.	X-ray	or	blood	test	is	not	reliable.
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การรักษา

	 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เป็น	 clinical	 trial	 ในโรค

กลุ่มนี้	ข้อมูลส่วนใหญ่รวบรวมจาก	case	reports	และ	

expert	opinion	สำาหรับโรค	autoimmune	encephalitis	

ที่มีสาเหตุจาก	Anti-NMDA	 receptor	 encephalitis	มี	

retrospective	study	ซึ่งมีจำานวนผู้ป่วยกลุ่มนี้มากที่สุด	

ดังนั้นการรักษาที่กล่าวไว้ในที่นี้	 จะสรุปให้เป็นแนวทาง

ดังต่อไปนี้

	 1.	 การรักษาในระยะเฉียบพลัน

	 จดุประสงคเ์พือ่ลดกระบวนการอกัเสบทีเ่กดิขึน้	ลด

การกระตุ้นของสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ	

และปอ้งกนัการทำาลายเซลประสาทเพิม่	โดยมกีารรกัษา

อยู่	2	รูปแบบ

	 	 1.1	 การให้	 high	 dose	 steroid	 แนะนำาให้	

intravenous	Methylprednisolone	 1	g	ต่อวัน	ติดต่อ

กัน	5	วัน	โดยให้ยาในเวลา	4-6	ชั่วโมง	ไม่แนะนำาการให้

ยาเร็ว	เนื่องจากมีรายงานการเกิด	posterior	reversible	

encephalopathy	syndrome	(PRES)	โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในผูป้ว่ยโรค	autoimmune	disease	หรอืม	ีunderlying	

hypertension	อยู่เดิม31		steroid	จะช่วยลดการอักเสบที่

เกิดขึ้น	ลดการสร้างสารที่เกี่ยวของกับการอักเสบ

	 	 1.2		Immunodepletion	therapy	

	 	 การรักษาโดยวิธีนี้จะได้ผลดีกับ	autoimmune	

encephalitis	ทีม่สีาเหตจุาก	ภมูคิุม้กนัผดิปกตทิีม่ผีลตอ่

แอนติเจนที่อยู่บนผิวของเซลหรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ

การสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง	 (autoanti-

body	against	cell	surface	or	synaptic	protein)		

	 	 Plasmapheresis	 หรือ	 IVIg	 ยังไม่มีข้อมูล

วา่การรกัษาชนดิใดจะไดป้ระสทิธผิลสงูกวา่	ขึน้กบัอาการ

ของผูป้ว่ยและศกัยภาพของโรงพยาบาลนัน้	ๆ 	หรอืความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย

ขณะให้การรักษา	สำาหรับ	plasmapheresis	 ให้ใช้	 re-

placement	fluid	ประมาณ	45-55	ml/kg	5-7	cycles	หา่ง

กันอย่างน้อย	24	ชั่วโมงต่อ	cycle	หรือวันเว้นวัน	สำาหรับ	

IVIg	ให้ขนาด	0.4	g/kg/day	จำานวน	5	วัน	

	 	 1.3	 Cyclophosphamide	 มีข้อมูลสำาหรับ	

Anti-NMDA	receptor	encephalitis	ที่ไม่ตอบสนองต่อ

การใชย้าในขัน้ที	่1	แนะนำาการใชย้าชนดินีเ้ปน็ยาในขัน้ที	่

2	แนะนำาการให้ในรูปแบบ	pulse	cyclophosphamide	

เหมือนกับการรักษาใน	SLE

	 2.	 การรักษาในระยะยาว

	 	 2.1	 ในกรณทีีพ่บเนือ้งอกทีอ่าจมคีวามสมัพนัธ์

กบัการเกดิโรค	ใหร้กัษาเนือ้งอกชนดินัน้ควบคูไ่ปกบัการ

รักษาทาง	 immunotherapy	 เนื่องจากมีข้อมูลชัดเจนว่า

จะช่วยลดการกลับเป็นซำ้า	และมีโอกาสที่จะหายคืนใกล้

เคยีงปกตมิากกวา่กลุม่ทีไ่มส่ามารถรกัษาเนือ้งอกควบคู่

กันไป

	 	 2.2	 Immunosuppressive	drug	ยงัไมม่ขีอ้มลู

ถึงชนิดของยา	ระยะเวลาของการใช้ยา	ข้อแนะนำาจากผู้

เชีย่วชาญ	คอืใหย้า	prednisolone	หรอื	steroid	sparing	

drug	เช่น	azathioprine	อย่างน้อย	1-2	ปี
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ชัชวาล  รัตนบรรณกิจ

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

	 Reversible	isolated	splenial	lesion	syndrome	is	

an	uncommon	condition	that	had	various	etiologies.	

We	report	a	38-year-old	woman	with	acute	onset	

of	behavioral	change	 for	4	days.	Multiple	 investi-

gations	were	used	to	identify	the	specific	etiology	

of	this	syndrome.	Her	magnetic	resonance	image	

(MRI)	of	brain	showed	isolated	lesion	at	splenium	of	

the	corpus	callosum.	Without	any	specific	treatment	

except	3	days	of	acyclovir,	she	was	fully	recovered	

and	 the	 lesion	 at	 splenium	was	 resolved	 at	 the	

follow-up	MRI.	There	is	no	specific	treatment	was	

established	for	this	syndrome	but	it	has	an	excellent	

prognosis.	

Keywords:

	 Splenial	lesion,	reversible,	encephalopathy

Introduction

	 Reversible	isolated	splenial	lesion	of	the	cor-

pus	callosum	 is	 an	uncommon	 radiologic	 finding	

that	could	be	found	in	various	etiologies.	Mild	en-

cephalopathy/	encephalitis	are	the	most	common	

clinical	presentation	related	to	this	lesion.	This	new	

distinct	clinicoradiological	syndrome	has	been	in-

creasingly	reported	in	recent	years,	mainly	in	Japan.	

We	report	the	first	case	of	this	entity	in	Thailand,	in	

a	38-year-old	woman	with	behavioral	change.

Case presentation

	 A	 38-year-old,	 right-handed	 woman	 was	

brought	 to	Siriraj	Hospital	 because	 she	 had	be-

havioral	 change	 for	 4	days.	 She	 had	underlying	

mood	disorder	with	organic	psychosis	for	2	years	

but	 the	 symptom	had	been	 very	well-controlled	

with	medication.	She	also	had	history	of	Giant	cell	

ORIGINAL ARTICLE
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tumor	at	5th	lumbar	to	1st	sacral	spines	and	had	done	

laminectomy	with	 extended	 intramural	 curettage	

and	radiotherapy	2	years	ago.

	 10	days	ago,	 she	 felt	 tired	and	complained	

about	dull	headache	 that	occurred	3-4	 times	per	

day.	4	days	prior	to	admission,	she	started	to	have	

behavioral	 change.	She	was	confused,	 talked	 to	

herself	and	had	labile	mood.	She	had	inappropriate	

behavior	such	as	taking	off	her	clothes	and	lied	on	

the	floor.	She	could	not	remember	her	relatives	and	

could	not	do	basic	daily	activities	such	as	eating,	

washing	or	dressing	by	herself.	These	symptoms	

had	been	persistent	for	4	days.	No	obvious	hallu-

cination	or	delusion	was	observed	by	her	relatives.	

No	any	weakness	or	seizure	was	seen.	No	history	

of	fever,	weight	loss	or	history	suggestive	any	au-

toimmune	disease.	No	history	of	head	trauma.	No	

history	of	recent	vaccination.	Her	current	medication	

for	 her	 underlying	diseases	 included	gabapentin	

1200	mg/d,	clonazepam	1	mg/d,	amitriptyline	25	

mg/d,	naproxen	1500	mg/d	and	sodium	valproate	

500	mg/d.

	 Physical	 examination	 showed	 temperature	

37.5ºC,	 other	 vital	 signs	were	 normal.	 She	was	

awake	but	agitated	and	disorientated.	She	didn’t	

speak	nor	 follow	any	 command.	Myoclonus	was	

seen	occasionally	at	her	face,	arms	and	legs.	Cra-

nial	 nerves	were	 all	 intact.	 She	 had	generalized	

hypertonia	 and	hyperreflexia	 except	 both	 ankles	

that	were	hyporeflexia.	There	was	no	Babinski	sign	

bilaterally.	Muscle	atrophy	and	mild	weakness	of	

both	 legs	were	 observed	which	were	 correlated	

with	past	history	of	spinal	canal	tumor	and	surgery.	

There	were	no	signs	of	meningeal	irritation.	Other	

systems	were	unremarkable.	No	breast	mass,	no	

superficial	 lymphadenopathy,	 no	 abnormal	 skin	

lesion	was	detected.

	 Complete	 blood	 count	 showed	hemoglobin	

13.4	 g/dL,	 hematocrit	 41.1%,	White	 blood	 cells	

(WBC)	 9,140/µL	 (Neutrophils	 77%,	 Lymphocyte	

18.1%),	 platelet	 398,000/µL.	 Laboratory	 tests	 for	

renal	function,	electrolytes	and	liver	function	were	

all	within	normal	limit.	Thyroid	function	test	showed	

non-thyroidal	 illness	 syndrome.	 Lactate	dehydro-

genase	(LDH)	was	388/µL.	Toxicology	profiles	for	

sodium	valproate,	 tricyclic	antidepressants,	urine	

amphetamine,	cannabinoids	and	opiates	were	all	

within	normal	range.	Serology	for	syphilis	and	hu-

man	 immunodeficiency	 virus	were	 non-reactive.	

Antiphospholipid	antibodies,	serum	paraneoplastic	

antibodies	panel,	anti-nuclear	antibody	(ANA)	and	

anti-neutrophil	 cytoplasmic	 antibodies	 (ANCA)	

were	 all	 negative.	Magnetic	 resonance	 imaging	

(MRI)	 of	 brain	was	 done	 (Figure	 1A-E)	 and	 re-

vealed	 oval	 shape	well-defined	 lesion	 at	 central	

part	of	splenium,	which	shows	low	signal	intensity	

on	 T1-weighted	and	high	 signal	 intensity	 on	 T2-

weighted	and	 fluid-attenuated	 inversion	 recovery	

(FLAIR)	images	without	gadolinium	enhancement.	

This	lesion	also	showed	minimal	restricted	diffusion	

on	diffusion-weighted	image	(DWI).	Other	parts	of	

brain	were	unremarkable.	Cerebrospinal	fluid	(CSF)	

analysis	revealed	red	blood	cell	(RBC)	1,450	cells/

mm3,	WBC	19	cells/mm3	(Lymphocyte	99%),	protein	

91	g/dL	and	sugar	80	mg/dL.	Serology	for	Cytome-

galovirus	(CMV),	Enterovirus,	Herpes	simplex	virus	

(HSV)	 and	Varicella	 Zoster	 virus	were	 negative.	

Paraneoplastic	study	from	CSF	showed	positive	for	

unclassified	neuronal	cytoplasmic	antibody.	Elec-

troencephalography	(EEG)	was	done	and	showed	

diffuse	low	amplitude	irregular	3-6	Hz	slow	activity	

throughout	 the	 recording	period,	 no	 epileptiform	

activity	or	EEG	seizure.
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	 After	 admission	 for	 1	month,	 her	 symptoms	

were	 gradually	 improved	with	 best	 supportive	

treatment	 and	 low	dose	 antipsychotics.	 For	 her	

neurological	 symptoms,	 no	 other	 specific	 treat-

ment	 such	as	corticosteroids,	 intravenous	 immu-

noglobulin	or	a	course	of	antiviral	was	given.	She	

was	 administered	 acyclovir	 only	 for	 3	 days	 and	

then	discontinued	because	of	 the	negative	result	

of	HSV	antigen.	Before	discharge,	 she	could	 re-

member	her	relatives	and	good	oriented.	Minimally	

labile	mood	still	remained,	but	after	discharge	for	

a	week,	 she	 had	been	 completely	 recovered	 to	

the	baseline	before	 illness.	 Follow-up	MRI	 of	 the	

brain	at	3	months	apart	from	the	first	MRI	showed	

normal	findings	(Figure	1F).	Lesion	previously	seen	

at	splenium	of	the	corpus	callosum	was	resolved.	

Figure 1:  Brain MRI of this patient showing abnormal oval shape lesion at central part of splenium of the corpus callosum. It showed low signal 
intensity on T1-weighted image (A), and high signal intensity on T2-weighted image (B), FLAIR sequence (C) and DWI (D). No gadolinium enhancement 
was seen (E). FLAIR sequence image at 3 months follow-up MRI shows that the lesion has completely resolved (F, compared with C). (ปกหลังด้านใน)

Discussion

	 MRI	findings	in	this	case	were	consistent	with	

the	diagnosis	of	reversible	isolated	splenial	lesion	

syndrome.	 In	2004,	Tada	et	al	 reported	 the	case	

series	of	15	patients	with	clinical	diagnoses	of	mild	

encephalitis/encephalopathy	 with	 a	 reversible	

lesion	in	the	splenium	of	the	corpus	callosum1.	The	

onset	of	neurologic	symptoms	ranged	from	day	1	

to	7	of	 the	 illness.	Most	patients	had	disorder	 of	

consciousness,	and	about	half	of	them	had	seizure.	

All	of	these	patients	had	splenial	lesion	on	MRI	study	

and	 the	 lesions	were	completely	disappeared	at	

follow-up	MRI	studies	performed	3	days	to	2	months	

after	the	first	abnormal	study.	The	lesions	reported	

were	 in	 ovoid	 shape	mainly	 at	 the	 center	 of	 the	

splenium	that	similar	to	our	case.	Their	treatments	

were	variable,	one	third	of	patients	were	received	

corticosteroids	and	intravenous	immunoglobulin	G	

was	administered	in	3	out	of	15	patients.	All	patients	

had	very	good	prognosis,	they	had	completed	clini-

cal	recovery	within	1	month	without	sequelae.
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Table	1:		 Reported	etiologies	of	transient	splenial	lesion	of	the	corpus	callosum

Etiology	group Associated	condition

Epilepsy-related Epilepsy	alone2

Antiepileptic	therapy2

Antiepilectic	withdrawal2

Infection Influenza1,3,4

Measles5

Mumps1

Herpesvirus	66

Adenovirus1

Varicella-zoster1

Rotavirus7

Human	immunodefiency	virus8

Epstein-Barr	virus9

Hepatitis	A	virus10

Japanese	encephalitis	virus11

Salmonella12

Legionnaires’	disease13

Staphylococcus	aureus14

Escherichia	coli2

Mycoplasma	pneumonia15

Tuberculous	meningitis16

Tick-borne	encephalitis17

Cerebral	malaria18

Inflammation Multiple	sclerosis19

Post-vaccination20

Metabolic Hypoglycemia2

Hyponatremia2

Vascular Brain	infarction19

Postpartum	cerebral	angiopathy21

Miscellaneous Cerebral	trauma19

Neoplasm19

Adenoleukodystrophy19

AIDS	dementia	complex19

Marchiafava-Bignami	disease2

B12	deficiency2

Hemolytic	uremic	syndrome	with	encephalopathy19

Charcoat-Marie-Tooth	disease2

High	altitude	edema	(HACE)2

Migraine	with	aura22

Kawasaki	disease23

Systemic	lupus	erythromatosus2

Non-antiepileptic	medications2
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	 These	transient	splenial	lesions	of	the	corpus	

callosum	were	reported	in	multiple	conditions	with	

various	etiologies	1-23	(Table	1).	The	most	commonly	

reported	etiology	was	that	related	to	epilepsy	and	

antiepileptic	 drugs	 (AED),	 especially	 AED	with-

drawal	2,3.	There	were	many	AEDs	reported	with	this	

condition,	 the	most	 frequently	 represented	drugs	

were	 carbamazepine,	 phenytoin	 and	 lamotrigine	
2.	Infection	is	the	second	most	commonly	reported	

with	 transient	 splenial	 lesion,	especially	 influenza	

virus.	Various	pathogens	were	also	reported	with	

this	 condition	 including	 other	 viruses,	 bacteria,	

mycobacterium	or	parasites.

	 The	pathophysiology	of	this	splenial	lesion	is	

still	unclear.	Intramyelinic	edema	due	to	inflamma-

tion,	salt	and	water	dysregulation,	cytokine-mediat-

ed	immunologic	reaction	leading	to	microvascular	

endothelial	 injury	 and	perivascular	 edema,	 and	

oxidative	 stress	were	 hypothesized	 1-2,19,24.	 There	

is	no	established	specific	treatment	for	this	condi-

tion	aside	from	treating	its	etiology.	However,	mild	

encephalitis/encephalopathy	 with	 a	 reversible	

isolated	splenial	lesion	is	a	condition	that	had	ex-

cellent	prognosis	1,2,	except	in	those	patients	with	

an	underlying	severe	disorder.	Almost	all	patients	

from	case	reports	and	case	series	had	complete	

recovery	with	or	without	specific	treatment	1,2,19.

	 This	is	a	case	of	encephalopathy	with	revers-

ible	isolated	splenial	lesion.	Our	case	had	typical	

MRI	finding	and	clinical	presentation.	Unfortunately,	

we	could	not	 identify	 the	specific	etiology	for	 this	

patient.	No	definite	 seizure,	 infection,	 neoplasm,	

metabolic	causes	or	obvious	inflammatory	disease	

was	detected.	Only	CSF	paraneoplastic	antibody	

is	positive,	but	could	not	be	classified	and	no	need	

to	 recollect	 the	 specimen	 since	 she	 had	 been	

much	better.	However,	our	case	confirms	the	good	

prognosis	 of	 this	 syndrome.	Despite	without	 any	

specific	treatment	except	3	days	of	acyclovir,	she	

had	 recovered	completely	and	could	go	back	 to	

work.	 This	 entity	 is	 uncommon,	but	 it	 could	help	

in	decision-making	and	patient	management	after	

recognizing	this	syndrome.
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COMPLICATIONS 

OF  HOSPITALIZED 
ISCHEMIC  
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ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

	 Background:	Ischemic	stroke	is	the	third	lead-

ing	cause	and	the	major	cause	of	disability	in	adults.	

Complication	 of	 ischemic	 stroke	 associated	with	

the	poor	outcome	of	treatment	but	in	Thailand	is	no	

report	about	the	complication	and	prognosis.

	 Methods:	Descriptive	retrospective	study	was	

performed	on	ICD-10	Code	from	3	reimbursement	

funding	during	2010	fiscal	year.

	 Results:	All	ischemic	stroke	52,437	visits	were	

reported,	mean	age	is	66	years.	The	prevalence	of	

underlying	disease	in	the	ischemic	stroke	patients	

were	hypertension	49.2%,	diabetes	mellitus	23.4%,	

atrial	fibrillation	and	flutter	9.5%,	renal	failure	8.3%,	

dyslipidemia	 7.6%	and	 coronary	 artery	 disease	

5.2%.	Dyslipidemia,	 renal	 failure,	 atrial	 fibrillation	

and	 flutter	 and	coronary	 artery	disease	was	 sig-

nificantly	increased	risk	of	death	and	length	of	stay	

in	the	hospital.		The	prevalence	of	complication	is	

lower	respiratory	tract	infection	6.9%,	urinary	tract	

infection	6.5%,	bacterial	infection	5.3%,	heart	failure	

2%,	gastrointestinal	 hemorrhage	1.5%	and	pres-

sure	sore	1.3%.	Complications	of	ischemic	stroke	

were	significantly	increased	hospital	cost	and	poor	

discharge	status	outcome.

	 Conclusions:	Underlying	diseases	and	compli-

cation	of	ischemic	stroke	patients	were	associated	

with	 poor	 outcome,	 increase	 length	 of	 stay	 and	

increase	hospital	cost.

	 Keyword:	 Ischemic	 stroke,	 atrial	 fibrillation	

and	 flutter,	 heart	 failure,	coronary	artery	disease,	

outcome	of	treatment
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บทคัดย่อ

	 บทนำา	โรคหลอดเลอืดสมองชนดิขาดเลอืดเปน็สาเหตุ

การเสียชีวิตอันดับที่	3	รองจากโรคหัวใจ	และโรคมะเร็ง	ซึ่ง

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามหลังโรคหลอดเลือดสมอง	ส่ง

ผลตอ่ผลลพัธข์องการรกัษา	รวมทัง้การพยากรณโ์รคทีแ่ยล่ง	

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน

เกี่ยวกับโรคประจำาตัว	ภาวะแทรกซ้อน	อัตราการตายและ

การพยากรณ์โรคที่เกิดขึ้น	 กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ชนิดขาดเลือดที่นอนรักษาในโรงพยาบาล

	 วตัถปุระสงคก์ารวจิยั	เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่มัพนัธก์บั

การเกดิภาวะแทรกซอ้น	และผลสมัฤทธิข์อง	การรกัษาเมือ่

เกดิภาวะแทรกซอ้นในผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองชนดิขาด

เลือดในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2553	

	 วิธีการศึกษา	 เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังโดย

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูรหสัโรค	ICD-10	จากแบบ	รายงาน

ฐานขอ้มลูเบกิจา่ย	3	สทิธกิารรกัษา	ประจำาปงีบประมาณ	

พ.ศ.	2553

	 ผลการศึกษา	 รายงานโรคหลอดเลือดสมองชนิด

ขาดเลือด	ทั้งหมด	52,437	ข้อมูล	อายุเฉลี่ย	66	ปี	พบว่า

โรคประจำาตัวที่พบบ่อยได้แก่	 ความดันโลหิตสูงร้อยละ	

49,	โรคเบาหวานร้อยละ	23.4,	มีภาวะหัวใจสั่นพริ้วร้อย

ละ	 9.5	 จากรายงานทั้งหมด	 ระยะเวลาในการนอนโรง

พยาบาลและอตัรา	การเสยีชวีติจะเพิม่ขึน้ในคนไขท้ีม่โีรค

ประจำาตัวเป็นโรคไขมันในเลือดสูง,	 โรคไตวาย,	มีภาวะ	

หัวใจสั่นพริ้ว,	 โรคหลอดเลือดหัวใจ	 อัตราการเสียชีวิต

และระยะเวลานอนโรงพยาบาลที่นานขึ้น	ยังสัมพันธ์กับ

ภาวะแทรกซอ้นไดแ้ก	่การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ

รอ้ยละ	6.9,	การตดิเชือ้	ในระบบทางเดนิปสัสาวะรอ้ยละ	

6.5,	 ติดเชื้อแบคทีเรียร้อยละ	 5.3,	ภาวะหัวใจล้มเหลว

ร้อยละ	2,	เลือดออกในระบบทางเดินอาหารร้อยละ	1.5,	

แผลกดทับร้อยละ	1.3	จากรายงานทั้งหมด	ค่าใช้	 จ่าย

ในโรงพยาบาลและสถานภาพผูป้ว่ยขณะจำาหนา่ยจะแย่

กว่าในกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน

	 สรุป	 	โรคประจำาตัวเดิมของผู้ป่วยสมองขาดเลือด	

ไดแ้ก	่โรคไขมนัในเลอืดสงู,	โรคไตวาย,	ภาวะหวัใจสัน่พริว้,		

โรคหลอดเลอืดหวัใจ		และภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้	ลว้น

ส่งผลต่อการรักษาทั้งในด้านระยะเวลาในการนอนโรง

พยาบาล	 อัตราการเสียชีวิต	 สถานภาพผู้ป่วยขณะ

จำาหน่าย	และค่าใช้จ่ายในการรักษา

บทนำา

	 โรคหลอดเลอืดสมอง	(stroke)	เปน็สาเหตกุารเสยีชวีติ

อันดับที่	3	ในประเทศกำาลังพัฒนา1	รองจากโรคหัวใจและ

โรคมะเร็ง	 รวมถึงประเทศไทย2,3	ซึ่งจากรายงานของสำานัก

ระบาดวิทยา	ตั้งแต่	ปีพ.ศ.	2549-2553	พบว่าอัตราความ

ชกุของโรคหลอดเลอืดสมอง	220.16	ตอ่ประชากรแสนคน4

	 โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด	 (ischemic		

stroke)	 มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองอุดตัน

เฉียบพลัน	 ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ

ทั่วไป	จากข้อมูลทั่วโลกพบว่า	 ในโรคหลอดเลือดสมอง

ทั้งหมดจะพบภาวะสมองขาดเลือดถึงร้อยละ	705	

	 ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้หลงัจากเกดิโรคหลอดเลอืด

สมองชนดิขาดเลอืดสง่ผลตอ่การ	รกัษาทัง้ในดา้นการเพิม่

ภาระของโรงพยาบาล	อนัไดแ้ก	่เพิม่ระยะเวลาการนอนโรง

พยาบาล	เพิม่	ภาระคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา	นอกจากนีภ้าวะ

แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นยังส่งต่อผลลัพธ์ของการรักษา	ทั้งเพิ่ม

อัตราการเสียชีวิตและการพยากรณ์โรคที่แย่ลง	

	 การศึกษาในต่างประเทศก่อนหน้านี้6-8	 พบว่ามี

ความต่างในภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจแตกต่างกันตาม

บริบทของแต่ละสถานที่การทำางานวิจัย

	 สำาหรบัประเทศไทยนัน้ยงัไมม่กีารรวบรวมวเิคราะห์

ข้อมูลที่ชัดเจนของผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งข้อมูลทั่วไป	เช่น	อายุ	

เพศ	 โรคประจำาตัว	 และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดขึ้น	กับข้อมูลทั่วไปว่ามีความสัมพันธ์กัน

อยา่งไรทัง้ดา้นความเสีย่งในการเกดิภาวะแทรกซอ้นและ	

ผลตอ่การพยากรณโ์รค	รวมทัง้ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บบอ่ย	

และผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดภาวะแทรกซ้อนนั้น

สง่ผลอยา่งไรตอ่ผูป้ว่ยทัง้ในดา้นอตัราการเสยีชวีติ	ระยะ

เวลาการนอนโรงพยาบาล	หรือแม้กระทั่งการพยากรณ์

โรค	 การทราบข้อมูลจะช่วยในการวางแผนป้องกันการ	

เกดิภาวะแทรกซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืด

สมองชนิดขาดเลือด	และน่าจะส่งผลดีต่อการรักษาใน

อนาคต	จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้
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ระเบียบวิจัยและแผนการดำาเนินการวิจัย

	 Study	design:	เปน็การวจิยัเชงิพรรณนา	(descrip-

tive	study)	โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลรหัสโรค	ICD-10			

ยอ้นหลงัจากแบบรายงานฐานขอ้มลูเบกิจา่ย	3	สทิธกิาร

รักษา	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553

	 Sample	size:	ข้อมูลรหัสโรค	ICD-10			จากแบบ

รายงานฐานข้อมูลเบิกจ่าย	 3	 สิทธิการรักษา	 ประจำา

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	ทุกข้อมูล

	 Materials	 and	 Methods:	 เป็นการศึกษาแบบ

วิเคราะห์ย้อนหลัง	(retrospective	analytic	study)		โดย

ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจาก		ICD-10	code	

รหสั	I	60-63		จากแบบรายงานฐานขอ้มลูเบกิจา่ย	3	สทิธิ

การรกัษา	ประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	2553	ตาม	ICD-10	

ที่กำาหนดหัวข้อของข้อมูลที่นำามาใช้ในการศึกษา	

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย	เช่น	เพศ,	อายุ	

	 2.	 ข้อมูลด้านสิทธิการรักษา	เช่น	บัตรทอง	ประกัน

สังคม	ข้าราชการ

	 3.	 ภูมิภาคของโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา	เช่น	

ภาคกลาง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 4.	 โรคประจำาตวัเดมิ	เชน่	เบาหวาน	ความดนัโลหติ

สูง

	 5.	 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล

ผลการศึกษา

	 ขอ้มลูทัง้หมดจาก		ICD-10	code	จากแบบรายงาน

ฐานขอ้มลูเบกิจา่ย	3	สทิธกิารรกัษา	ประจำาปงีบประมาณ	

พ.ศ.	2553	ทั้งหมด	จำานวน	52,437	ข้อมูล	

	 ลกัษณะของขอ้มลู	เพศ	สทิธกิารรกัษา	ขนาดสถาน

พยาบาล	ภูมิภาคของข้อมูลการให้บริการ	อายุ	ดังแสดง

ในตารางที่	1

ตารางที่	1		พื้นฐานของผู้ป่วยที่ศึกษา

ปัจจัย

อาย	ุ
					ค่าเฉลี่ย	(ปี,	Mean) 66.38
				มัธยฐาน	(ปี,Median) 68.05

เพศ  

					ชาย	(ร้อยละ) 28,165	(53.7)

					หญิง	(ร้อยละ) 24,272	(46.3)

สิทธิการรักษา
					ข้าราชการ	(ร้อยละ) 10,515	(20.1)
					ประกันสังคม	(ร้อยละ) 2,159	(4.1)
					บัตรสุขภาพถ้วนหน้า	(ร้อยละ) 39,763	(75.8)

ชนิดสถานพยาล
					ปฐมภูมิ	(ร้อยละ) 7,284	(13.9)
					ทุติยภูมิ	(ร้อยละ) 18,402	(35.1)
					ตติยภูมิ	(ร้อยละ) 23,913	(45.6)
					เอกชน	(ร้อยละ) 2,838	(5.4)
ภูมิภาคของข้อมูลการให้บริการ
					เหนือ	(ร้อยละ) 10,421	(19.9)
					ตะวันออกเฉียงเหนือ	(ร้อยละ) 14,841	(28.3)
					กลาง	(ร้อยละ) 20,487(39.1)
					ใต้	(ร้อยละ)																															 6,688	(12.8)
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ตารางที่	2		ข้อมูลโรคประจำาตัวเดิม	(52,437	รายงาน)

โรค	(ICD-10) จำานวนจากข้อมูลทั้งหมด ร้อยละของโรค

เบาหวาน	(E10-14) 12,288 23.4

ความดันโลหิตสูง	(I10-13) 25,801 49.2

ไขมันในเลือดสูง	(E78.9) 3,979 7.6

อ้วน	(E65-66) 89 0.2

ไตวาย	(N17-19) 4,341 8.3

มีภาวะหัวใจสั่นพริ้ว	(I48) 4,985 9.5

โรคหลอดเลือดหัวใจ	(I20-25) 2,710 5.2

	 ขอ้มลูโรคประจำาตวัเดมิ	และรอ้ยละของโรคประจำา

ตัวเทียบกับจำานวนรายงานทั้งหมด	52,437	รายงาน	ใน

แต่ละโรค	ดังแสดงในตารางที่	2

	 เปรยีบเทยีบระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลของ

ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการสมองขาดเลือด	 ระหว่างกลุ่มที่มี

โรคประจำาตัวกับกลุ่มที่ไม่มีโรคประจำาตัว	 ดังแสดงใน

ตารางที่	3

ตารางที่	3	ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลระหว่างกลุ่มที่มีโรคประจำาตัวกับกลุ่มที่ไม่มีโรคประจำาตัว

โรคประจำาตัว ค่าเฉลี่ย	

(วัน)

น้อยสุด	

(วัน)

มากสุด

(วัน)

มัธยฐาน

(วัน)

ค่านัยสำาคัญ

เบาหวาน ไม่เป็น 6.65 1 1,082 4 <0.001

เป็น 7.47 1 428 4  

ความดันในเลือดสูง ไม่เป็น 6.30 1 692 3 <0.001

เป็น 7.39 1 1,082 4  

ไขมันในเลือดสูง ไม่เป็น 6.89 1 1,082 4 <0.001

เป็น 6.24 1 311 3  

ไตวาย ไม่เป็น 6.55 1 1,082 4 <0.001

เป็น 10.08 1 468 5  

มีภาวะหัวใจสั่นพริ้ว ไม่เป็น 6.42 1 1,082 4 <0.001

เป็น 10.82 1 379 5  

โรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เป็น 6.67 1 1,082 4 <0.001

เป็น 9.87 1 428 5  
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ตารางที่	4	 อัตราการเสียชีวิตระหว่างกลุ่มที่มีโรคประจำาตัวกับกลุ่มที่ไม่มีโรคประจำาตัว	(52,437	รายงาน)

โรคประจำาตัว รอดชีวิต เสียชีวิต รวม ค่านัยสำาคัญ

	จำานวน

(รายงาน)

ร้อยละ จำานวน

(รายงาน)

ร้อยละ จำานวน

(รายงาน)

ร้อยละ

ไขมันในเลือดสูง	              

	 ไม่เป็นโรค 44,785 92.4 3,673 7.6 48,458 100.0 <0.001

	 เป็นโรค 3,849 96.7 130 3.3 3,979 100.0  

ไตวาย	              

	 ไม่เป็นโรค 45,137 93.8 2,959 6.2 48,096 100.0 <0.001

	 เป็นโรค 3,497 80.6 844 19.4 4,341 100.0  

มีภาวะหัวใจสั่นพริ้ว              

	 ไม่เป็นโรค 44,418 93.6 3,034 6.4 47,452 100.0 <0.001

	 เป็นโรค 4,216 84.6 769 15.4 4,985 100.0  

โรคหลอดเลือดหัวใจ		              

	 ไม่เป็นโรค 46,341 93.2 3,386 6.8 49,727 100.0 <0.001

	 เป็นโรค 2,293 84.6 417 15.4 2,710 100.0  

	 เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มาด้วย

อาการสมองขาดเลอืด	(ischemic	stroke)	ระหวา่งกลุม่ทีม่ี

โรคประจำาตวักบักลุม่ทีไ่มม่โีรคประจำาตวั	โดยคดิรวมจาก

ข้อมูลทั้งหมด	52,437	รายงานในแต่ละโรค	ดังแสดงใน	

ตารางที่	4

	 ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มาด้วย

อาการสมองขาดเลือด	 (ischemic	 stroke)	 แสดงใน

ตารางที่	5

ตารางที่	5	โรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจากจำานวนข้อมูลทั้งหมด	(52,437	ข้อมูล)

ภาวะแทรกซ้อน จำานวนที่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน

ร้อยละ

ของโรค

ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	(N10-12,	N15.9,	N30,	N34,	N39) 3,432 6.5

ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ	(J13-18,	J22) 3,592 6.9

ติดเชื้อแบคทีเรีย	(A40-41,	A49,	B95-96) 2,772 5.3

ติดเชื้อรา	(B36-37) 114 0.2

ติดเชื้อไวรัส	(B00-02) 69 0.1

ภาวะหลอดเลือดดำาอักเสบ	(I80) 193 0.4

แผลกดทับ	(L89) 679 1.3

โรคหลอดเลือดดำาส่วนลึกอุดตัน	(I80.2) 108 0.2

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด	(I26) 27 0.1

เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร	(K92.2) 772 1.5

ภาวะหัวใจล้มเหลว	(I50) 1,029 2
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ตารางที่	6	 ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนกับไม่มีภาวะแทรกซ้อนใน

	 	 	 โรงพยาบาลจากจำานวนข้อมูลทั้งหมด	(52,437	ข้อมูล)

ภาวะแทรกซ้อน จำานวน	

(รายงาน)

ค่าเฉลี่ย

(วัน)

สูงสุด

	(วัน)

มัธยฐาน	

(วัน)

ค่านัย

สำาคัญ

ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ไม่มี 49,005 6.06 1,082 4 <0.001

มี 3,432 17.88 1,031 9  

ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ	 ไม่มี 48,845 5.70 1,082 3 <0.001

มี 3,592 22.31 1,031 13  

ติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่มี 49,665 6.16 1,082 4 <0.001

มี 2,772 19.03 796 10  

ติดเชื้อรา	 ไม่มี 52,323 6.77 1,082 4 <0.001

มี 114 36.36 1,031 14  

ติดเชื้อไวรัส	 ไม่มี 52,368 6.82 1,082 4 <0.001

มี 69 20.83 229 7  

ภาวะหลอดเลือดดำาอักเสบ	 ไม่มี 52,244 6.79 1,082 4 <0.001

มี 193 20.18 297 11  

แผลกดทับ	 ไม่มี 51,758 6.52 1,031 4 <0.001

มี 679 30.73 1,082 17  

โรคหลอดเลือดดำาส่วนลึกอุดตัน	 ไม่มี 52,329 6.81 1,082 4 <0.001

มี 108 22.13 297 13  

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด

แดงปอด	

ไม่มี 52,410 6.83 1,082 4 <0.001

มี 27 22.59 200 10  

เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร	 ไม่มี 51,665 6.67 1,082 4 <0.001

มี 772 18.27 692 10  

ภาวะหัวใจล้มเหลว	 ไม่มี 51,408 6.70 1,082 4 <0.001

มี 1,029 13.73 245 7  

	 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่มีภาวะ

แทรกซ้อนกับไม่มีภาวะแทรกซ้อนกับระยะเวลาในการ

นอนโรงพยาบาลในผูป้ว่ยทีม่าดว้ยอาการสมองขาดเลอืด	

(ischemic	stroke)	แสดงในตารางที่	6	
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ตารางที่	7	 อัตราการเสียชีวิตเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนกับไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากจำานวน

	 	 ข้อมูลทั้งหมด	(52,437	รายงาน)

ภาวะแทรกซ้อน
มีชีวิตรอด เสียชีวิต ค่านัย

สำาคัญจำานวน(ราย) ร้อยละ จำานวน(ราย) ร้อยละ

ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ          
ไม่มี 45,772 93.4 3,233 6.6 <0.001
มี 2,862 83.4 570 16.6  

ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ          
ไม่มี 46,246 94.7 2,599 5.3 <0.001
มี 2,388 66.5 1,204 33.5  

ติดเชื้อแบคทีเรีย          
ไม่มี 47,076 94.8 2,589 5.2 <0.001
มี 1,558 56.2 1,214 43.8  

ภาวะหลอดเลือดดำาอักเสบ          
ไม่มี 48,467 92.8 3,777 7.2 0.001
มี 167 86.5 26 13.5  

แผลกดทับ	          
ไม่มี 48,121 93.0 3,637 7.0 <0.001
มี 513 75.6 166 24.4  

โรคหลอดเลือดดำาส่วนลึกอุดตัน	          
ไม่มี 48,540 92.8 3,789 7.2 0.035
มี 94 87.0 14 13.0  

ภาวะลิม่เลอืดอดุตนัในหลอดเลอืดแดงปอด          
ไม่มี 48,614 92.8 3,796 7.2 0.001
มี 20 74.1 7 25.9  

เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร	          
ไม่มี 48,107 93.1 3,558 6.9 <0.001
มี 527 68.3 245 31.7  

ภาวะหัวใจล้มเหลว          
ไม่มี 47,880 93.1 3,528 6.9 <0.001
มี 754 73.3 275 26.7  

	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น

กับอัตราการเสียชีวิตเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีภาวะ

แทรกซ้อนกับไม่มีภาวะแทรกซ้อน	แสดงในตารางที่	7
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ตารางที่	8	สถานภาพผู้ป่วยขณะจำาหน่ายระหว่างกลุ่มที่ภาวะแทรกซ้อนกับไม่มีภาวะแทรกซ้อน	

ภาวะแทรกซ้อน

สถานภาพผู้ป่วยขณะจำาหน่าย

รวมหายดี

(รายงาน)

ดีขึ้น

(รายงาน)
ไม่ดีขึ้น(รายงาน) เสียชีวิต(รายงาน)

ไม่มี
207 39,301 2,487 1,573 43,568

(ร้อยละ	0.5) (ร้อยละ	90.2) (ร้อยละ	5.7) (	ร้อยละ3.6) (ร้อยละ	100)

มี
32 5,666 941 2,230 8,869

(ร้อยละ	0.4) (ร้อยละ	63.9) (ร้อยละ	10.6) (ร้อยละ	25.1) (ร้อยละ	100)

รวม 
239 44,967 3,428 3,803 52,437

(ร้อยละ	0.5) (ร้อยละ	85.8) (ร้อยละ	6.5) (ร้อยละ	7.3) (ร้อยละ	100)

Pearson	Chi-square=5579.513	,	df=3,	p-value	<	0.001

วิจารณ์

	 โรคหลอดเลอืดสมองชนดิขาดเลอืดมสีาเหตมุาจาก

หลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน	 ซึ่งจากการรวบรวม

ข้อมูลทั่วโลกพบว่าในโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดนั้น

จะพบภาวะสมองขาดเลือดถึงร้อยละ	705		และนอกจาก

นีภ้าวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ในผูป้ว่ย	ischemic	stroke	ตาม

การ	ศึกษาของ	Wang	Peng-lian	และคณะ6,	David	L.	

Tirschwell	 และคณะ7,	Christian	Weimar	และคณะ8	

แสดงให้เห็นว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นยังส่งผลต่อ

ผลลัพธ์ในการรักษาที่แย่ลง	ทั้งในด้านการเพิ่มอัตราการ

ตายและการพยากรณ์โรคที่แย่ลง	นอกจากนี้ระยะเวลา	

ในการนอนโรงพยาบาลและภาระค่าใช้จ่ายในการ

นอนโรงพยาบาลล้วนเพิ่มขึ้นตามภาวะแทรกซ้อน	

ที่เกิดขึ้น	

	 จากการศึกษาข้อมูลที่ได้มีการบันทึกผ่านระบบ	

ICD-10	 code	 จากแบบรายงานฐาน	 ข้อมูลเบิกจ่าย	

3	สิทธิการรักษา	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2553	ทุก

ข้อมูลนั้นพบว่า	 ข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน	

โรงพยาบาลทีถ่กูบนัทกึวา่เปน็โรคหลอดเลอืดสมองชนดิ

	 เปรยีบเทยีบสถานภาพผูป้ว่ยขณะจำาหนา่ยระหวา่ง

กลุ่มที่มีการมีภาวะแทรกซ้อนกับไม่มีภาวะแทรกซ้อน

จากจำานวนข้อมูลทั้งหมด	 52,437	 รายงาน	 แสดงใน

ตารางที่	8

	 คา่ใชจ้า่ยในการนอนโรงพยาลทัง้หมดเปรยีบเทยีบ

กนัในระหวา่งกลุม่ทีม่ภีาวะแทรกซอ้นกบักลุม่ทีไ่มม่ภีาวะ

แทรกซ้อน	แสดงในตารางที่	9

ตารางที่	9		ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลระหว่างกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนกับไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ค่าใช้จ่าย(บาท) กลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน

ค่าเฉลี่ย 14,151.10 67,733.80

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 29,169.00 291,081.70

มัธยฐาน 8,437.00 26,719.00

สูงสุด 3,352,410.00 24,674,025.00

Mann-Whitney	test	Z=92.185,	84.702	(ตามลำาดับ),	p-value	<	0.001
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ขาดเลอืด	มทีัง้สิน้		52,437	รายงาน	โดยแบง่เปน็เพศชาย

รอ้ยละ	53.7	และเพศหญงิรอ้ยละ	46.3	และอายเุฉลีย่อยู่

ที่ประมาณ	66	ปี

	 ในจำานวน	 	 52,437	 รายงาน	นี้พบว่ามีโรคประจำา

ตัว	ได้แก่	ความดันโลหิตสูง	25,801	รายงาน,	เบาหวาน	

12,288	 รายงาน,	มีภาวะหัวใจสั่นพริ้ว	 4,985	 รายงาน,	

โรคไตวาย	4,341	รายงาน,	ภาวะไขมนัในเลอืดสงู	3,979	

รายงาน,	โรคหลอดเลอืดหวัใจ	2,710	รายงาน	ตามลำาดบั	

เป็นต้น	 ซึ่งถ้านำาโรคประจำาตัวมาวิเคราะห์ว่ามีผลต่อ

ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลของ	 ผู้ป่วยที่มาด้วย

อาการสมองขาดเลือดหรือไม่จะพบว่า	ระยะเวลาในการ

นอนโรงพยาบาลของ	ผูป้ว่ยจะนานขึน้ในผูท้ีม่โีรคประจำา

ตวัเปน็เบาหวาน,	ความดนัโลหติสงู	ไขมนัในเลอืดสงู,	ไต

วาย,	มภีาวะหวัใจสัน่พริว้,	โรคหลอดเลอืดหวัใจ	แตถ่า้นำา

โรคประจำาตัวมาวิเคราะห์ผลต่ออัตราการ	 เสียชีวิตแล้ว

จะพบว่าอัตราการเสียชีวิต	 จะเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีภาวะ

ไขมันในเลือดสูง,	ไตวาย,	มีภาวะหัวใจสั่นพริ้ว	และโรค

หลอดเลือดหัวใจ

	 ดังนั้นจะพบว่าระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล

และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มาด้วยอาการสมอง

ขาดเลอืดจะเพิม่ขึน้ทัง้คูใ่นผูป้ว่ยทีม่โีรคประจำาตวัเปน็	ไข

มันในเลือดสูง,	ไตวาย,	มีภาวะหัวใจสั่นพริ้ว,	โรคหลอด

เลือดหัวใจ

	 สำาหรบัผูป้ว่ยทีม่าดว้ยอาการสมองขาดเลอืด	ภาวะ

แทรกซอ้นทีพ่บบอ่ย	ไดแ้ก	่ตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ	

คดิเปน็รอ้ยละ	6.9	เมือ่เทยีบกบัขอ้มลูทัง้หมด,	ตดิเชือ้ใน

ระบบทางเดินปัสสาวะร้อยละ	 6.5,	 ติดเชื้อแบคทีเรีย	

รอ้ยละ	5.3,	ภาวะหวัใจวายรอ้ยละ	2,	เลอืดออกในระบบ

ทางเดินอาหารร้อยละ	 1.5,	 แผลกดทับร้อยละ	 1.3	 ซึ่ง

ลำาดับความชุกของภาวะ	 แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย

สมองขาดเลอืดนัน้อาจมคีวามแตกตา่งกนับา้ง	ในแตล่ะ

การศกึษา	แตถ่า้พจิารณาแลว้จะพบวา่ภาวะแทรกซอ้นที่

พบบ่อยในผู้ป่วยสมองขาดเลือดมีความคล้ายคลึงกัน6-8	

	 หลังจากที่ผู้ป่วยสมองขาดเลือด	มีภาวะแทรกซ้อน

เกิดขึ้นจะพบว่า	 ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลจะ

ยาวนานขึ้น	 ได้แก่	 ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ,		

ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ,	 ติดเชื้อแบคทีเรีย,		

ติดเชื้อรา,	 ติดเชื้อไวรัส,	 ภาวะหลอดเลือดดำาอักเสบ,	

แผลกดทับ,	 โรคหลอดเลือดดำาส่วนลึกอุดตัน,	ภาวะลิ่ม

เลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด,	 เลือดออกในระบบ

ทางเดินอาหาร,	 ภาวะหัวใจล้มเหลว	 แต่ถ้านำาภาวะ

แทรกซ้อนมาวิเคราะห์กับอัตราการเสียชีวิตจะพบว่า

ภาวะแทรกซอ้นทีเ่พิม่อตัราการเสยีชวีติ	ไดแ้ก	่ตดิเชือ้ใน

ระบบทางเดินปัสสาวะ,	ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ,	

ตดิเชือ้แบคทเีรยี,	แผลกดทบั,	เลอืดออกในระบบทางเดนิ

อาหาร,ภาวะหัวใจล้มเหลว	ซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษาของ	

Wang	Peng-lian	และคณะ6

	 ดังนั้นระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและอัตรา

การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีอาการสมองขาดเลือด

นั้น	 จะสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากติดเชื้อใน

ระบบทางเดินปัสสาวะ,	ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ,		

ติดเชื้อแบคทีเรีย,	 แผลกดทับ,	 เลือดออกใน	 ระบบทาง

เดินอาหาร,	ภาวะหัวใจล้มเหลว

	 สุดท้ายถ้าเปรียบเทียบสถานภาพผู้ป่วยขณะ

จำาหน่าย	และค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลระหว่าง

กลุ่มที่ภาวะแทรกซ้อนกับไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะพบว่า	

กลุ่มที่ภาวะ	 แทรกซ้อนในโรงพยาบาลจะมีสถานภาพ

ผู้ป่วยขณะจำาหน่ายที่แย่กว่าและภาระค่าใช้จ่ายที่มาก

กว่ากลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	ซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษา

ของ	Wang	 Peng-lian	 และคณะ6	 และ	 Christian	

Weimar	และคณะ8	ว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมีความ

สัมพันธ์ต่ออัตราการเสียชีวิตและสถานภาพผู้ป่วยขณะ

จำาหน่ายที่แย่ลง	

	 จากการศึกษานี้จะพบว่าโรคประจำาตัวเดิม	ภาวะ

แทรกซ้อนระหว่างนอนโรงพยาบาล	 	ล้วนเป็นปัจจัยที่มี

ผลต่อผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยสมองขาดเลือดโดยใน

การศึกษานี้พบว่าไขมันในเลือดสูง,	 ไตวาย,	ภาวะหัวใจ

สัน่พริว้,	โรคหลอดเลอืดหวัใจ	นัน้สง่ผลตอ่การรกัษาทีแ่ย่

ลงทัง้สิน้	ดงันัน้การปอ้งกนัหรอืควบคมุดแูลโรคประจำาตวั

ให้ดีนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยสมองขาดเลือด	ซึ่ง

อาจจะต้องมีการศึกษาต่อไป	และภาวะแทรกซ้อนที่เกิด

ขึน้กบัผูป้ว่ยอนัไดแ้ก	่ตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ,	ตดิ

เชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ,	ติดเชื้อแบคทีเรีย,	ภาวะ

หัวใจล้มเหลว,	 เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร,	แผล
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กดทับ	ล้วนส่งผลต่อการรักษาที่แย่ลง	 ไม่ว่าจะเป็นเพิ่ม

อัตราการเสียชีวิต	 เพิ่มระยะเวลานอนโรงพยาลบาล	

สถานภาพผูป้ว่ยขณะจำาหนา่ยทีแ่ยล่ง	และสดุทา้ยทีต่าม

มาคอืคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาทีเ่พิม่ขึน้	ดงันัน้นอกจากการ

ดูแลป้องกัน	 โรคประจำาตัวให้ดีแล้ว	 การป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนมิให้เกิดขึ้นในผู้ป่วยสมองขาดเลือด	 ก็ยังมี

ความสำาคัญที่ต้องดูแลควบคู่ไปด้วยกัน	

	 นอกจากนั้นแล้วงานวิจัยนี้ยังช่วยชี้ให้เห็นถึงโรค

ประจำาตัวและภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยสมอง

ขาดเลือด	 เพื่อที่จะได้หาทางดูแลป้องกันได้ถูกต้องมาก

ยิ่งขึ้น

สรุป

	 โรคประจำาตัวเดิมของผู้ป่วยสมองขาดเลือด	และ

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยสมองขาดเลือด	ล้วน

ส่งผลต่อการรักษา	ทั้งในด้านระยะเวลาในการนอนโรง

พยาบาล	คา่ใชจ้า่ยในการรกัษา	อตัราการเสยีชวีติทีเ่พิม่

ขึ้น	และสถานภาพผู้ป่วยขณะจำาหน่ายที่แย่ลง		

ข้อจำากัดและข้อเสนอแนะ

	 เนื่องจากการศึกษานี้ได้ทำาการศึกษาจากข้อมูลใน

ระบบการลงผลแบบ	 ICD-10	 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ใน

การศึกษานี้	 เป็นข้อมูลที่มีการลงข้อมูลตามจำานวนครั้ง

ที่ผู้ป่วยสมองขาดเลือดทั่วประเทศมารับการรักษาแบบ

ผูป้ว่ยในปี	พ.ศ.	2553	ดงันัน้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการลงขอ้มลู

เป็นจำานวนครั้ง	 อาจทำาให้ค่าที่ได้มีค่าที่มากกว่าจำานวน

ของผู้ป่วยจริง	 นอกจากนี้ข้อมูลลักษณะของโรคสมอง

ขาดเลือด	 เช่น	 thrombotic	หรือ	embolic	stroke	และ

ความรุนแรงของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาไม่ได้มีการ

ลงผลไว้	ทำาให้ข้อมูลขาดรายละเอียดไป
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สมุนไพรใช้กับโรคพาร์คินสัน 
เก่า-ใหม่ ได้ประโยชน์จริงหรือ?

กุลธิดา เมธาวศิน

กุลธิดา เมธาวศิน

หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทนำา 

	 Parkinson’s	disease	หรอืโรคพารค์นิสนัเปน็ความ

เสื่อมของระบบประสาทที่มีการตายของเซลล์ประสาท

สร้างสารโดพามีน	 แม้ปัจจุบันยาที่ใช้ในการรักษาจะมี

ประสิทธิภาพและมีหลายชนิด	 รวมทั้งความก้าวหน้า

ในการผ่าตัด	 deep	 brain	 stimulation	 อย่างไรก็ตาม	

เนือ่งจากธรรมชาตขิองตวัโรคเองทีร่กัษาไมห่าย	และเมือ่

เวลาผ่านไป	ผู้ป่วยต้องเผชิญกับปัญหาแทรกซ้อนด้าน

การเคลื่อนไหว	การตอบสนองต่อยาที่ไม่สมำ่าเสมอ	ต้อง

ใช้ยาปริมาณมากขึ้น	 จนกระทั่งสุดท้ายต้องอยู่ในภาวะ

ทุพพลภาพ	นอกเหนือจากปัญหาการเคลื่อนไหว	ปัญหา

ด้านอารมณ์	จิตใจ	ทั้งที่เกิดจากตัวโรค	การที่ไม่สามารถ

ทำางานได้เหมือนเดิม	ปัญหาการเงินและเศรษฐกิจของ

ครอบครวัทีต่อ้งหาเงนิมาจา่ยคา่รกัษาพยาบาล	หรอืบาง

พืน้ทีท่ีป่ระชาชนยากจนมาก	อาจจะถงึกบัไมส่ามารถเขา้

ถึงการรักษาได้ในที่สุด	 ผู้ป่วยจะขาดการติดต่อสมาคม

กบัสงัคมภายนอก	ทัง้ปวงนีเ้ปน็สาเหตทุีท่ำาใหผู้ป้ว่ยรูส้กึ

สิน้หวงักบัการรกัษาตามหลกัวทิยาศาสตร์	และในความ

พยายามคน้หาการรกัษาดา้นอืน่ๆ	ทีอ่าจจะชว่ยใหอ้าการ

ดขีึน้	แพทยท์างเลอืกโดยเฉพาะยาสมนุไพรมกัจะเปน็ตวั

เลือกแรกที่ผู้ป่วยเอเชียนำามาใช้	 เห็นได้ชัดจากงานวิจัย

ในสิงคโปร์1	 และเกาหลี2	 ที่พบว่าการรักษาด้วยยาแผน

โบราณได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรค

พาร์คินสัน3

	 งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรในโรคพาร์คินสันส่วน

ใหญ่ทำาในเอเชีย	 โดยประเทศหลักซึ่งเป็นเจ้าของงาน

วิจัยซึ่งตีพิมพ์ทั้งในวารสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ

และวารสารการแพทย์ท้องถิ่นด้วยภาษาประจำาชาติ	คือ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	ประเทศอื่นๆ	ที่มีงานวิจัยออก

มาบ้างได้แก่	ญี่ปุ่น	เกาหลี	และอินเดีย	ส่วนประเทศไทย

แมจ้ะมกีารใชส้มนุไพรโดยผูป้ว่ยทัง้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูล

ของแพทย์/เภสัชกร	 หรือซื้อใช้เองตามโฆษณาบนสื่อ

สาธารณะ	และมีการค้นคว้าประสิทธิภาพของสมุนไพร

ในการรักษาโรคต่างๆมากพอสมควร4-7	 แต่ยังไม่มี

รายงานการวิจัยสมุนไพรไทยในโรคพาร์คินสัน	

TOPIC REVIEW
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	 การวิจัยสมุนไพรในโรคพาร์คินสัน	 น่าจะถือได้ว่า

เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยในระดับชีวเคมี,	 เซลล์และ

สัตว์ทดลอง	ซึ่งแต่เดิมเป็นการทดลองเพื่อหาสาเหตุและ

อธิบายกลไกทางพยาธิวิทยาของโรคพาร์คินสันทั้งการ

ทดลองแบบ	in	vivo	และ	in	vitro	โดยสารพิษที่ใช้ในการ

ทำาลายเซลล์ประสาทสำาหรับงานวิจัยได้แก่	 6-hydroxy-

dopamine	 (6-OHDA),	 1-methyl-4-phenyl-1,	 2,	 3,	

6-tetrahydropyridine	หรือ	MPTP	และ	 rotenone	สาร

ทัง้สามชนดินี	้แมก้ระบวนการเมตาบอลสิมระดบัเซลลจ์ะ

มีความแตกต่างกัน	แต่ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกัน	คือการเกิด

อนุมูลอิสระหรือ	free	radicals	ไปทำาลายเซลล์	ส่วนสัตว์

ทดลองและเซลลท์ีถ่กูใชใ้นการวจิยับอ่ยๆ	ไดแ้ก	่C57/BL6	

mice	 ซึ่งเป็นหนูหางยาวขนสีนำ้าตาลเข้มออกดำา,	 PC12	

cells	และ	SH-SY5Y	cells	ดงันัน้ผลการทดลองทีเ่ปน็การ

ประเมินทั้งประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาหรือสาร

ใดๆ	ก็หมายถึงผลป้องกันความเสื่อมหรือตายของเซลล์

ประสาท	 (neuroprotective	 effect)	 ในสัตว์ทดลองหรือ

เซลล์ดังกล่าวที่ถูกเหนี่ยวนำาให้เกิดอาการหรือการเสื่อม

สลายที่คล้ายคลึงกับกระบวนการที่เกิดในโรคพาร์คินสัน8

	 เนื่องจากสมุนไพรที่ถูกนำามาวิจัย	มีมากมายหลาย

ชนิด	จึงคัดเลือกเฉพาะชนิดที่ใช้กันมานาน	กำาลังจะถูก

นำากลับมาพัฒนาประสิทธิภาพอีกครั้ง	 ชนิดที่มีแหล่ง

กำาเนิดในประเทศไทย	และสมุนไพรที่มีการนำาเข้ามาสู่

ประเทศไทยแล้วทั้งในรูปแบบยาแผนโบราณหรือผลิต

ภัณฑ์เสริมอาหาร	สรรพคุณทางแพทย์แผนโบราณของ

พืชสมุนไพรบางชนิดที่มีในไทยซึ่งเผยแพร่ในบทความนี้	

คน้ควา้มาจากหนงัสอืสารานกุรมสมนุไพรไทย9	สรรพคณุ

สมุนไพรไทย10	และ	สารานุกรมสมุนไพร	 เล่ม	 4	กกยา

อีสาน11	 ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ

อ้างอิงทั้งสามเล่มนี้	

พืชสมุนไพรและสารสกัดที่มีฤทธิ์ ในการ
รักษาโรคพาร์คินสัน

	 1.	 Mucuna pruriens	(L.)	DC	หรือ	velvet	bean	

เป็นพืชตระกูลถั่ว	 พบในทวีปแอฟริกา	ประเทศอินเดีย	

และแถบทะเลแครบิเบยีน	ฝกัและเมลด็ออ่นมฤีทธิร์ะคาย

เคืองผิวหนัง	 ก่อให้เกิดอาการคันได้	 อย่างไรก็ตาม	M. 

pruriens	เปน็พชืทีม่บีนัทกึสรรพคณุในการรกัษาโรคพาร์

คินสันในตำาราแพทย์แผนโบราณของอินเดียที่เรียกว่า	

อายรุเวช	(Ayurveda)	ซึง่เปน็หลกัการรกัษาโรคแบบองค์

รวมทีเ่นน้ความอยูด่ขีองรา่งกาย,	ความคดิ,	อารมณ	์และ

จติวญิญาณ	มคีวามเชือ่ถอืในธาตทุัง้หา้	ทีเ่ปน็โครงสรา้ง

พื้นฐานของชีวิต	ได้แก่	ดิน	นำ้า	ลม	ไฟ	และอากาศธาตุ	

(ether)	 ตำาราอายุรเวชบันทึกถึงโรคพาร์คินสันโดยเรียก

ว่า	Kampavala	12	โดยมียามากกว่า35ตำารับที่ใช้สำาหรับ

รกัษา	โดย	M. pruriens	คอืสมนุไพรหลกั	ทีป่จัจบุนัทราบ

กนัดวีา่สมนุไพรชนดินีม้	ีlevodopa	และงานวจิยัแรกทีน่ำา	

M. Pruriens	มาใชร้กัษาผูป้ว่ยพารค์นิสนัเริม่ขึน้ในปี	คศ.	

197813	 และปัจจุบันยังคงมีการทำาวิจัยเพื่อหาปริมาณ	

levodopa	ที่แท้จริงใน	M. Pruriens14	และผลในสัตว์

ทดลอง15	สว่นงานวจิยัในมนษุยท์ีน่า่สนใจคอืการเปรยีบ

เทยีบผลการรกัษาของอายรุเวชสองตำารบั	ตำารบัแรกจะมี

สูตรยาทานเพื่อการระบายและขับถ่ายของเสียออกจาก

รา่งกายผูป้ว่ย	กอ่นไดร้บัยาสตูรรกัษาทีเ่ปน็เมลด็และราก

ตากแห้งของ	M. pruriens,	Hyoscyamus reticulatus, 

Withania somnifera หรือโสมอินเดีย	มีชื่อสามัญว่าแอ

ชวาแกนดา	(Ashwagandha)	และ	Sida cordifolia	พบ

ว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วยตำารับนี้จะมีการเคลื่อนไหว	ปฏิบัติ

ภารกจิในชวีติประจำาวนัไดด้ขีึน้	สว่นผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัเฉพาะ

ยาสูตรรักษาโดยไม่ได้ขับถ่ายของเสียออกก่อนนั้น	 ไม่

พบผลตอบสนองที่ดีขึ้นด้านการเคลื่อนไหว	นอกจากนี้

อาการสัน่	ปวดเกรง็และตะครวิกด็ขีึน้ในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัทัง้

ยาระบายและยารักษา16

	 2.	 Acanthopanax	หรือ	 โสมไซบีเรีย	 ส่วนที่นำา

มาใช่ในการศึกษาคือรากและเหง้าตากแห้ง	 (Acantho-

panacis	Senticosi	Radix	Et	Rhizoma	Seu	Caulis)	

จาก	Acanthopanax senticosus	Harm.	เมื่อสกัดด้วย

เอทานอล	(ethanol)	จะไดส้ารทีม่ฤีทธิป์อ้งกนัการทำาลาย

เซลลป์ระสาทโดพามนีในหนทูดลอง17,18	รวมทัง้เพิม่ระดบั

ของ	 dopamine	 และ	 noradrenaline19	 ในสมองของ

หนูทดลองด้วย	 สารอีกสองชนิดจากโสมไซบีเรียที่พบ

ประโยชน์ต่อสมองได้แก่	sesamin	และ	eleutheroside	

B	 โดย	 sesamin	 สามารถป้องกันความผิดปกติด้าน
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พฤตกิรรมในหนทูีถ่กูทำาลายสมองดว้ย	rotenone20,	ปรบั

เปลีย่นการทำางานของ	enzyme	ตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

เกดิ	oxidative	stress	ทำาใหเ้ซลลป์ระสาทไมถ่กูทำาลาย21

	 3.	 Alpinia	พืชสายพันธุ์นี้ที่มีในไทย	คือ	Alpinia 

conchigera	Griff.	หรือข่าลิง	ซึ่งขึ้นในที่ชื้นของป่าดงดิบ	

และที่ใช้รับประทานเป็นอาหารคือ	Alpinia galangal	

Stunz	คือ	ข่าหยวกหรือข่าหลวง	แม้ทั้งสองชนิดจะไม่มี

งานวิจัยสรรพคุณทางยาที่มีผลในการรักษาโรคพาร์คิน

สนั	แตส่ำาหรบัคนไทยและตำารายาไทย	ขา่ถกูนำามาใชเ้พือ่

รักษาอาการท้องอืด	ท้องเฟ้อ	คลื่นไส้อาเจียน	และเหง้า

สดเมื่อนำามาตำาผสมกับเหล้าขาวใช้ทารักษาโรคผิวหนัง	

กลาก	 เกลื้อน	 และลมพิษได้	 ชนิดที่นำามาศึกษาวิจัย

ด้านยารักษาพาร์คินสัน	คือ	 เมล็ดตากแห้งของ	Alpinia 

oxyphylla	Miq.	ในประเทศไทยมีการนำาเข้ามาเป็นส่วน

ประกอบของยาจีนในชื่ออี้จื้อเหยิน	(Yi	Zhi	Ren)	ซึ่งเมื่อ

สกัดด้วย	80%	เอทานอล	จะได้สารที่ต่อต้านการทำาลาย	

PC12	cell	 และเซลล์ประสาทโดพามีนของปลาม้าลาย	

จาก	6-OHDA	 22	นอกจากนี้ยังพบสารที่มีประสิทธิภาพ

ปอ้งกนัเซลลป์ระสาทไมใ่หถ้กูทำาลาย	(neuroprotective	

effect)	ทั้งจากการทดลองในเซลล์และในหนู	คือ	Proto-

catechuic	acid	23-26

	 4.	 Astragalus	 เป็นพืชล้มลุกตระกูลถั่ว	 ส่วน

ที่นำามาใช้เป็นยาคือรากแห้ง	 ของ	Astragalus mem-

branaceus	(Fisch.)	Bge.	ในตำารับยาจีน	เรียกว่า	ปักคี้	

หรืออิ้งคี้มีสรรพคุณบำารุงหัวใจ	 ขับปัสสาวะ	 ลดอาการ	

บวมนำา้	(อาหารเสรมิทีม่สีว่นผสมของปกัคีห้รอืองิคีท้ีว่าง

ขายในทอ้งตลาดประเทศไทย	คอื	ยานำา้สมนุไพรตราหมอ

เส็ง)	 จากการทดลองพบสารสองชนิดที่มีประสิทธิภาพ

ในการรักษาโรคพาร์คินสัน	คือ	Astragaloside	 IV	และ	

Astragalus	polysaccharides	โดย	Astragaloside	 IV	

มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทจากการถูกทำาลาย	 27,	 28	 ใน

ขณะที่	Astragalus	polysaccharides	เมื่อให้เข้าสู่เซลล์

ประสาทไปในระยะเวลาหนึ่ง	 จะสามารถลดความเป็น

พิษของอนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการ	 oxidation	

ของ	bendopa	ได้8

	 5.	 Camellia	หรือ	ชา	 เป็นเครื่องดื่มที่นิยมอย่าง

แพรห่ลายในแตล่ะประเทศของทวปีเอเชยี	ทัง้เอเชยีตะวนั

ออก	และเอเชยีใต	้รวมถงึประเทศทางยโุรปทีม่วีฒันธรรม

การดื่มชาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน	 เช่น	 อังกฤษ	

เป็นต้น	 ใบชา	คือใบตากแห้งของ	Camellia sinensis	

(L.)	O.	Kuntze.	ทั้งนี้มีรายงานการศึกษาที่น่าสนใจบ่ง

ชี้ว่าการดื่มชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือชาดำาที่เป็นชาจีน	

เช่น	 ชาอูลอง	สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพาร์

คินสันได้29	 โดยประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงของชา

ดำาจะมากขึน้ตามปรมิาณการบรโิภค	การศกึษาของTan	

LC	และคณะ	พบวา่	ความเสีย่งในการเกดิโรคพารค์นิสนั

นั้นน้อยลงมากในผู้ที่ดื่มชาดำาตั้งแต่	 23	 แก้วขึ้นไปต่อ

เดอืน30	สารสกดัจากชาเขยีวนัน้มผีลในการปอ้งกนัความ

เสื่อมและการตายของเซลล์ประสาท31	 ส่วนสารอนุพันธ์

ที่ค้นพบในชาเขียวแล้วว่ามีผลป้องกันความเสื่อมของ

เซลลป์ระสาท	คอื	polyphenolic	catechins32,	33	ซึง่มอีงค์

ประกอบหลักสี่ชนิดได้แก่	 (-)-epigallocatechin-3-gal-

late,	(-)-epicatechin	gallate,			(-)-epigallocatechin,	

และ	(-)-epicatechin34	โดยสารทีม่ผีลดา้น	neuroprotec-

tive	effect	มากทีส่ดุคอื	(-)-epicatechin	gallate	แตส่าร

ที่ถูกนำามาศึกษาและพบว่าได้ผลดีในการป้องกันความ

เสื่อมและการตายของเซลล์ประสาททั้งในหลอดทดลอง

และในหนูได้แก่	 (-)-epigallocatechin-3-gallate35-39	

สว่นสารอนพุนัธ	์polyphenolic	ทีพ่บในชาดำาหมกั	(ทีรู่จ้กั

และมีขายในประเทศไทยคือชาโหวยื่อ	หรือ	โผวเอ้อ)	คือ	

theaflavins	ประกอบไปดว้ย	TF1,	TF2a,	TF2b,	และ	TF3	

สามารถยับยั้งการจับตัวของโปรตีน	 amyloid-β	 (Aβ)	
และ	α-synuclein	ได้40

	 6.	 Cassia	ส่วนที่นำามาศึกษาทดลองในโรคพาร์

คินสันคือเมล็ดของ	Cassia obtusifolia	L.	หรือ	Cassia 

tora	 L.หรืออีกชื่อหนึ่งคือ	Senna obtusifolia	 พืชใน

ตระกูล	Cassia	หรือ	Senna	 ในประเทศไทยที่รู้จักกันดี

ได้แก่	Cassia siamea	 Lam.	หรือขี้เหล็กบ้าน,	Senna 

alexandrina	 P.	Miller	 หรือมะขามแขก	และ	Senna 

alata	 L.	 Roxb.	 หรือชุมเห็ดเทศ	แม้จะมีการนำาใบมา

ประกอบอาหาร	 แต่สรรพคุณทางยาที่เด่นชัดของพืช

ตระกูล	Cassia	คือช่วยในการระบาย	หากรับประทาน

ในปริมาณมากทำาให้ท้องเสียได้	จากงานวิจัยพบว่า	สาร

สกดั	85%	เอทานอลของ C.obtusifolia มฤีทธิ	์neuropro-
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tection	ทั้งต่อเซลล์ทดลองและในหนูทดลอง41	นอกจาก

นี้ยังสามารถคัดแยกสาร	 alaternin	 จากพืชชนิดนี้	 ซึ่ง

พบว่ามีประสิทธิภาพในการต้านฤทธิ์ก่อการอักเสบของ	

peroxynitrite	 จึงช่วยป้องกันการเสื่อมสลายของเซลล์

ประสาทได้เช่นกัน	42,	43	

	 7.	 Chrysanthemum	 รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ

เก็กฮวย	 ซึ่งเป็นดอกตากแห้ง	 ของ	Chrysanthemum 

morifolium	 Ramat.	 และ	Chrysanthemum indicum	

L.	นิยมนำามาเป็นเครื่องดื่ม	ทั้งสารสกัดนำ้าและสารสกัด

เมทานอล	(methanol)	ของเก็กฮวยสามารถป้องกันการ

เสื่อมและตายของเซลล์ทดลอง	SH-SY5Yได้	44,	45

	 8.	 Cistanche	หรือแมกโนเลียจีน	มีถิ่นกำาเนิดใน

มองโกเลียและจีน	ถูกนำามาใช้เป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

เพศชาย	 ส่วนที่นำามาวิจัยในโรคพาร์คินสัน	 คือ	 ลำาต้น

ตากแห้ง	ของ	Cistanche deserticola	Y.	C.	Ma	หรือ	

Cistanche tubulosa	 (Schrenk)	Wight.	 สารที่ได้จาก

พชืชนดินีไ้ดแ้ก	่Cistanche	total	glycosides	ซึง่จากการ

ศึกษาหนึ่งที่ตีพิมพ์เป็นภาษาจีน	พบว่าสามารถป้องกัน

ความเสื่อมของเซลล์ประสาทโดพามีนที่	 sunstantia	

nigra	ของสมองหนูที่ได้รับสาร	MPTP46,	Echinacoside	

เป็นสาร	 phenylethanoid	 glycoside	 ที่ช่วยให้ระดับ

ของสารสื่อประสาท	monoamine	ที่บริเวณ	striatum	ใน

สมองของหนูทดลองที่ถูกทำาลายด้วย	 6-OHDA	 ไม่ลด

ลง47	นอกจากนี้ยังพบประสิทธิภาพในการป้องกัน	 เสริม

สร้างและช่วยให้เซลล์สมองของหนูทดลองรอดจากการ

ถูกทำาลายด้วย	MPTP48,49,	 และสาร	 Acteoside	 ซึ่งมี	

neuroprotective	 effect	ทั้งต่อเซลล์ทดลองและในหนู

ทดลองเช่นกัน8

	 9.	 Cuscuta	 ส่วนที่นำามาใช้คือเมล็ดตากแห้ง

ของ	Cuscuta australis	R.	Br.	หรอื	Cuscuta chinensis	

Lam.	 ซึ่งมีในประเทศไทย	 โดยมีชื่อสามัญว่าฝอยทอง	

เป็นพรรณไม้พวกกาฝากเกาะอาศัยต้นไม้อื่น	ลำาต้นเป็น

เส้นกลมยาวสีเหลือง	ใบรูปสามเหลี่ยม	ดอกออกเป็นช่อ	

และกลบีดอกเชือ่มตดิกนัเปน็รปูถว้ย	สว่นทีใ่ชเ้ปน็ยาคอื

ลำาตน้	ซึง่นำามาตากแหง้และตม้นำา้กนิแกบ้ดิ	อาเจยีนเปน็

เลอืด	ตกเลอืดและใชห้า้มเลอืดแบบยาทาภายนอก	สว่น

เมลด็แหง้	นำามาตม้นำา้กนิเปน็ยาบำารงุกำาลงั	แกป้วดเมือ่ย	

ประชาชนในบางภาคของประเทศไทยทานต้นฝอยทอง

เป็นอาหารอีกด้วย	 สารสกัดเมทานอลจากฝอยทอง

สามารถป้องกันเซลล์	PC-12	ซึ่งได้รับสาร	MPP+	 ไม่ให้

เกิด	apoptosis	ได้8

	 10.	 Fraxinus	 เป็นไม้ยืนต้นขึ้นในที่สูง	 ชื่อสามัญ

ไทยคอื	ตน้จนัทนท์อง	ดงันัน้สว่นทีถ่กูนำามาวจิยัสรรพคณุ

ทางยาคือเปลือกไม้ของ	 Fraxinus rhynchophylla	

Hance.,	Fraxinus chinensis	Roxb.,	Fraxinus szaboana	

Lingelsh.	 หรือ	Fraxinus stylosa	 Lingelsh.	 สารที่มี

คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการเกิด	

apoptosis	คอื	Fraxetin50-52	นอกจากนีย้งัมสีารสกดัชนดิ

อืน่ทีไ่ดจ้ากพชืในตระกลู	Fraxinus	ซึง่ม	ีneuroprotective		

effect	เชน่กนั	ไดแ้ก	่Esculin,	6,7-di-O-glucopyranosyl-	

esculetin	และ	Liriodendrin	53,	54

	 11.	 Gastrodia		ชื่อจีน	เทียงมั้ว	มีขายในไทยโดย

เป็นส่วนผสมของยาจีน	 ส่วนที่นำามาทำายาคือ	 รากตาก

แห้ง	 สรรพคุณทางยาจีน	 ใช้ระงับอาการปวดและแก้ไข

อาการกล้ามเนื้อหดเกร็งจากอัมพฤกษ	์อัมพาต	สารที่มี

คุณสมบัติต้านโรคพาร์คินสันของ	Gastrodia	ได้มาจาก

รากแห้งของ	Gastrodia elata	 Bl.	 คือ	 สารสกัด	 95%	

เอทานอลและ	Vanilly	alcohol	ซึ่งป้องกันเซลล์ประสาท

โดพามีนไม่ให้เกิด	apoptosis	ได้	55,	56

	 12.	 Ginkgo	หรอื	Ginkgo biloba	L.	หรอืแปะกว๊ย	

เป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำาเนิดอยู่ทางตะวันออกของจีน	

มีการแยกต้นเป็นเพศผู้	 และเพศเมีย	 เมล็ดนำามาต้มกับ

พุทราจีนเป็นของหวาน	 ส่วนใบมีลักษณะคล้ายใบพัด

แยกออกเป็นสองกลีบ	เมื่อเข้าฤดูใบไม้ร่วง	ใบจะเปลี่ยน

เป็นสีเหลืองทั้งต้น	 ก่อนจะร่วงหล่นไป	 ใบแปะก๊วยเป็น

ที่รู้จักอย่างแพร่หลายทางประสาทวิทยาจากสรรพคุณที่

สามารถรักษาโรคสมองเสื่อมได้	ด้านโรคพาร์คินสัน	การ

ทดลองในระดับเซลล์และหนูทดลองพบว่า	 แปะก๊วยมี		

neuroprotective	effect57,58	ทั้งยังสามารถยับยั้ง	oxida-

tive	 stress,	ควบคุมสมดุลของธาตุทองแดงในสมอง59,	

และลดการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทของ	nigrostri-

atal	pathway	ได้ด้วย60

	 13.	 Gynostemma	ใชส้ว่นใบตากแหง้ของ	Gynos-

temma pentaphyllum	 (Thunb.)	Makino	ซึ่งรู้จักแพร่
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หลายในชื่อ	เจี๋ยวกู่หลาน	ชื่ออื่นๆ	ได้แก่	ชาสตูล	เบญจ

ขันธ์	 ปัญจขันธ์	 และเซียนเฉ่า	 เป็นไม้เถาล้มลุก	 ลำาต้น

เล็กเรียวยาว	 ใบเป็นใบประกอบ	มีใบย่อยห้าใบ	ส่วนที่

นำามาเป็นยาคือต้นเหนือดินและใบ	สรรพคุณทั่วไปคือ	

แก้ไอ	ขับเสมหะ	สำาหรับงานวิจัยในโรคพาร์คินสันพบว่า		

สารสกัดเอทานอลของเจี๋ยวกู่หลานสามารถป้องกัน

ความเสื่อมของระบบประสาทในหนูทดลองที่ได้รับสาร	

6-OHDA61	และ	Gypenosides	 เป็นสารอนุพันธ์	 ซึ่งมี	

neuroprotective		effect	เช่นเดียวกัน62,	63

	 14.	 Hypericum	สว่นทีอ่ยูเ่หนอืดนิของ	Hypericum 

perforatum	 L.	 หรือที่รู้จักกันในชื่อ	 St.John’s	wort	 มี

รายงานวิจัยสรรพคุณในการรักษาโรคซึมเศร้า64	 สาร

สกัดเมทานอลของ	St.	John’s	wort	มีประสิทธิภาพด้าน	

neuromodulating	effect65	ในขณะทีส่ารสกดัมาตรฐาน

ของ	St.	John’s	wort	(The	standard	extracts	of	H. per-

foratum	L.;	SEHP)	มี	neuroprotective	effect	จากการ

ทดลองระดับเซลล์66	และสามารถลด	oxidative	stress	

พร้อมๆ	 กับเพิ่มการทำางานของยีนที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างเอ็นไซม์ที่ใช้ในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระในหนู

ทดลอง67	สารสกัด	flavonoid	และ	hyperoside	ของ	St.	

John’s	wort	ตา่งกม็	ีneuroprotective	effect	เชน่กนั68,	69

	 15.	 Ligusticum	 สายพันธุ์ที่นำามาวิ เคราะห์

สรรพคุณทางยารักษาโรคพาร์คินสัน	 คือ	Ligusticum 

chuanxiong	Hort.	ชื่อสามัญไทยคือ	โกฐหัวบัว	ใช้ส่วน

เหง้าทำายา	ลักษณะของเหง้าค่อนข้างหนา	กลม	 รูปร่าง

คล้ายกำาปั้น	 ผิวตะปุ่มตะปํ่า	 ในตำารายาไทย	 โกฐหัวบัว

มีฤทธิ์ในการขับลม	จึงเป็นส่วนผสมที่สำาคัญในยาหอม	

และยังมีรายละเอียดที่ว่าด้วยเครื่องยาพิกัดโกฐซึ่ง

ประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายชนิดโดยมีโกฐหัวบัวเป็น

ตัวยาหลักหนึ่งในนั้นเพื่อลดอาการปวดศีรษะ	แก้ไข้	ลด

เสมหะ	ชูกำาลัง	 และบำารุงโลหิต	สารสกัดและอนุพันธ์ที่

ได้จากโกฐหัวบัวคือ	tretramethylpyrazine	ซึ่งช่วยให้เม

ตาบอลสิมของสารโดพามนีที	่striatum	ดขีึน้8,	ลด	oxida-

tive	damage	ในสมองของหนูที่เป็นพาร์คินสัน70,	และมี	

neuroprotective	effect8

	 16.	 Paeonia	 ใช้ส่วนรากตากแห้งของ	Paeonia 

lactiflora	Pall.	พชืตระกลู	Paeonia	มชีือ่สามญัคอื	โบตัน๋	

เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกประดับในประเทศจีน	 เป็นไม้

ล้มลุก	บางชนิดเป็นพุ่ม	ลำาต้นมีเนื้อไม้	สูง	1.5-3	ซม.	ใบ

เป็นใบประกอบ	มีแฉกลึก	ดอกใหญ่มีหลายสีและมีกลิ่น

หอม	นอกจากเป็นไม้ดอกประดับ	โบตั๋นยังเป็นดอกไม้ที่

นิยมใช้ในงานศิลปะ	 เดิมเคยเป็นสัญลักษณ์ประจำาชาติ

ของประเทศจีนโดยถือเป็นดอกไม้แห่งเกียรติยศและ

ความรำ่ารวย	 เมืองที่เป็นศูนย์กลางการปลูกดอกโบตั๋นที่

สำาคัญคือเมืองลั่วหยาง	 ในตำารายาโบราณของประเทศ

ญี่ปุ่น	รากของต้นโบตั๋นถูกนำามาปรุงเป็นยาระงับอาการ

ชัก	ซึ่งสารสกัดตัวหลักที่มีบทบาทในการรักษาโรคความ

เสือ่มของระบบประสาทในยาจนีแผนโบราณคอื	Paeoni-

florin	ซึ่งมีผลทั้งด้าน	neuroprotective	effect71,	บรรเทา

ความผดิปกตใินการทำางานของระบบประสาทในหนทูีถ่กู

ทำาให้เกิดพยาธิสภาพของสมอง72,	และ	ลดกระบวนการ

อักเสบและความเสื่อมของเซลล์ประสาทโดพามีน	 โดย

กระตุ้นตัวรับของ	Adenosine	A
1
	73

	 17.	 Panax	หรือโสม	ซึ่งเป็นส่วนรากตากแห้งของ	

Panax ginseng	C.	A.	Mey.	นิยมใช้อย่างแพร่หลายใน

ตำารายาโบราณของประเทศจนี	เกาหลแีละญีปุ่น่	สำาหรบั

ประเทศเกาหลีใต้	 โสมถือเป็นวัตถุดิบสำาคัญที่ถูกนำามา

ทำาอาหาร	แปรรูปเป็นยาแผนโบราณ	อาหารเสริม	ขนม	

เครื่องดื่ม	 และเครื่องสำาอาง	 โดยมีสรรพคุณช่วยบำารุง

กำาลัง	 เสริมสร้างกล้ามเนื้อ	 ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง	 ใน

งานวิจัยได้มีการค้นพบสารที่มีสรรพคุณทางยาที่สำาคัญ

ของโสมคือ	 ginsenosides	 ซึ่งปัจจุบันพบมากกว่า	 30	

ชนดิ	แตช่นดิทีม่สีรรพคณุทางยาเดน่ชดั	ไดแ้ก	่ginseno-

sides	Rb
1
,	Rd,	Re,	และ	Rg

1
	ผลของสารที่มีสรรพคุณ

ทางยาแต่ละชนิดต่อการรักษาโรคพาร์คินสัน	สรุปได้ดัง

ตารางที่	 1	ปัจจุบันยังมีโสมอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เริ่มมีการ

ศึกษาวิจัยสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรคพาร์

คินสัน	คือ	Panax	notoginseng	 (Burk.)	F.	H.	Chen.	

หรือชื่อสามัญคือโสมซานชี	 ซึ่งสารที่มีสรรพคุณทางยา

พบแล้วสองชนิดคือ	 Panaxatriol	 saponins74,	 75	 และ		

Notoginsenosides-Rg18
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ตารางที่	1	 ผลของสารทีม่สีรรพคณุทางยาจาก	Panax ginseng ดา้นการรกัษาโรคพารค์นิสนั	(ดดัแปลงจากหนงัสอื

	 	 อ้างอิงที่	76)76

ชนิด ผลการรักษาหรือป้องกัน

สารสกัด	(extract) -	 Neuroprotective	effect	โดยลด	cytotoxicity	จาก	MPP+	ในเซลล์ทดลอง	SH-SY5Y77

-	 ลดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของหนูทดลองที่ได้รับสาร	MPTP/MPP+78

Rb
1

-	 มีผลส่งเสริมการเติบโตของเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงและป้องกันเซลล์เสื่อมสภาพหรือตาย

ได้บางส่วน79,	80

Rd -	 ลด	neurotoxicity	 ในเซลล์ประสาทเพราะเลี้ยงจากสมองส่วน	mesencephalon	ที่ได้รับ

สาร	lipopolysaccharide	โดยลดการสร้าง	nitric	oxide	และ	prostaglandin	E281

Re -	 มี	neuroprotective	effect	ช่วยให้เซลล์ประสาทจาก	substantia	nigra	ที่ได้รับ	MPTP	ไม่

เกิด	apoptosis82

Rg
1

-	 เพิ่มระดับโดพามีนและสารต่างๆ	ที่เป็นผลิตผลจากเมทาบอลิสมของโดพามนีใน	striatum	

และเพิม่การทำางานของ	tyrosine	hydroxylase	ที	่substantia	nigra	ของหนทูดลองทีไ่ดร้บั

สาร	MPTP83-85

-	 ลด	apoptosis	ทีเ่กดิจากการเหนีย่วนำาโดย	dopamine	ในเซลล	์PC	1286	(ตพีมิพเ์ปน็ภาษา

จีน)

-	 ลดการตายของเซลล์ประสาทบริเวณ	substantia	nigra	ที่ได้รับสาร	rotenone87

-	 ลด	cytotoxicity	ในเซลล์	PC	12	ที่ได้รับการเหนี่ยวนำาด้วยH
2
O

2
88

-	 ลดความ	Iron	toxicity	ในเซลล์ทดลองที่ได้รับสาร	6-OHDA89

-	 ลดพฤตกิรรมการเดนิวน	(rotational	behavior)	ซึง่เกดิจากการไดร้บั	apomorphine	ในหนู

ที่สมองถูกทำาให้เกิดพยาธิสภาพด้วย	6-OHDA	 โดยลดการตายของเซลล์ประสาทบริเวณ	

substantia	nigra90	

										

	 18.	 Polygonum	พืชตระกูลนี้ที่มีในประเทศไทย

และเป็นเครื่องเคียงในเมนูอาหารคือ	Polygonum odo-

ratum	Lour.	หรอืผกัแพว	นยิมรบัประทานเปน็เครือ่งเคยีง

กับแหนมเนือง	มีชื่ออื่นได้แก่	 ผักไผ่	 จันทร์โฉม	ผักแจว	

เป็นต้น	เป็นพืชล้มลุกที่เกิดเองตามธรรมชาติ	พบได้ทั้งปี

และมีอยู่ทุกภาคทั่วไทย	ส่วนที่นำามารบัประทานคือยอด

อ่อนและใบอ่อน	ส่วนสายพันธุ์ที่นำามาวิจัยสรรพคุณยา

รกัษาโรคพารค์นิสนัคอื	Polygonum cuspidatum	Sieb.	

et	 Zucc.	หรือ	 	Follopia japonica	Houtt.	 หรือผักไผ่

ญี่ปุ่น	(Japanese	knotweed)	โดยใช้ส่วนรากหรือเหง้า	

ซึ่งผักไผ่ญี่ปุ่นนั้นถูกขึ้นบัญชีโดยสหพันธ์การอนุรักษ์

แห่งโลก	 (International	Union	 for	Conservation	 of	

Nature:	IUCN)	ให้เป็นพืชต่างถิ่นชนิดไม้ล้มลุกที่รุกราน

อย่างร้ายแรงของโลก	 เพราะโตไว	 ขยายพันธุ์ง่าย	 ยาก

ต่อการควบคุม	 จึงมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นนั้นๆ	และการเกษตร

กรรม91	สารอนพุนัธท์ีส่กดัไดจ้ากผกัไผญ่ีปุ่น่	คอื	resvera-

trol	ในการทดลองระดับเซลล์	สารนี้มี	neuroprotective	

effect	 ป้องกันการเกิด	 apoptosis	 ของเซลล์ประสาท	

โดพามนี	รวมทัง้ลดทอนการเกดิ	α-synucleins	ดว้ย92-95	
ส่วนในหนูทดลองก็พบประสิทธิภาพด้าน	neuroprotec-

tive	effect	เช่นกัน96-98

	 19.	 Pueraria	 ส่วนที่นำามาวิจัยคือรากแห้งของ	

Pueraria lobata	 (Willd.)	Ohwi.	 ซึ่งมีในประเทศไทย	

ชื่อสามัญคือผักผีดหรือเครือเฒ่า	 เป็นไม้เลื้อยที่มีหัว

ใต้ดินขนาดใหญ่	ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก	ขอบใบ
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หยักเป็นแฉกตื้นๆ	ดอกสีม่วง	พบขึ้นเองตามพื้นที่รกร้าง

และชายป่า	 อีกสายพันธุ์หนึ่งคือ	Pueraria thomsonii	

Benth.	 เป็นส่วนผสมในยาจีนใช้บำาบัดอาการเมาสุรา	

มีชื่อเรียกว่า	Kudzu	 root	แต่สายพันธุ์ของ	Pueraria	ที่

เป็นที่รู้จักของคนไทยมากที่สุดคือ	Pueraria mirifica	

หรือ	กวาวเครือ	ซึ่งสารสกัดที่ได้คือ	estrogenic	phenol	

และ	miroestrol	 ที่คาดว่าน่าจะนำามาใช้ประโยชน์ด้าน

สุขภาพคนวัยทอง	สารสกัดจาก	P. lobata	(Willd.)	และ	

P. thomsonii Benth.	ที่มี	neuroprotective	effect	คือ	

Puerarin	 ซึ่งมีประสิทธิภาพทั้งในเซลล์ทดลองและหนู

ทดลอง99-102	นอกจากนีย้งัมสีารสกดัอกีสองชนดิทีไ่ดจ้าก	

P. Thomsonii	Benth.	และมีฤทธิ์	neurocytoprotective	

effect	เช่นกัน	คือ	Daidzein	และ	Genistein103

	 20.	 Solanaceae	คือพืชตระกูลมะเขือ	 ลักษณะ

ต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้พุ่มใหญ่	 มีทั้งที่เป็นไม้ล้มลุกและ

ไม้เลื้อย	 ลักษณะผลแล้วแต่ชนิด	 มีทั้งเป็นลูกเล็กกลม

อยู่กันเป็นพวงแบบลูกเบอร์รี่,	 เป็นลูกกลมเดี่ยว,	 หรือ

เป็นรูปรีแบบแคปซูล	 เมล็ดกลมและแบน	ตัวอย่างพืช

ในตระกูล	 Solanaceae	ที่เป็นอาหารของคนไทยได้แก่	

Capsicum annumm	 L.	 หรือพริกที่เป็นผลใหญ่อย่าง

พรกิหยวกและพรกิชีฟ้า้	Capsicum frutescens	หรอืพรกิ

ขี้หนู	Lycopersicon esculentum	Mill.	หรือมะเขือเทศ	

Lycianthes biflora	(Lour.)	Bitter	หรือมะแว้งป่า	พบที่

ภหูลวง	จงัหวดัเลย	และพืน้ทีส่งูจากระดบันำา้ทะเลตัง้แต่	

900-1300	เมตรของภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

และภาคตะวันตก	ผลมีขนาดเล็กเป็นช่อ	 ผลดิบสีเขียว

เมือ่สกุจะเปน็สแีดง,	Solanum trilobatum	L.	หรอืมะแวง้

เครือและ	Solanum indicum	L.	หรือมะแว้งต้น	คนไทย

ใช้ทั้งเป็นอาหารและสรรพคุณทางยาซึ่งมีในราก	ต้น	ใบ

และผล	 ใช้ขับเสมหะ	 รักษาเบาหวานและแก้โลหิตออก

ทางทวารหนัก,	Solanum aculeatissimum	Jacq.	หรือ

มะเขอืเปราะ,	Solanum melongena	L.	หรอืมะเขอืมว่ง,	

Solanum stramonifolium	Jacq.	หรอืมะอกึ	เปน็ไมพุ้ม่ที่

ทกุสว่นมขีนสนีำา้ตาลออ่นปกคลมุ	ผลเมือ่สกุเปน็สเีหลอืง

แกมนำ้าตาล	มีฤทธิ์แก้ไอ	ขับเสมหะ,	Solanum torvum	

Sw.	หรือมะเขือพวง	ชื่อภาษาอังกฤษคือ	Turkey	berry	

ถิ่นกำาเนิดอยู่ที่รัฐฟลอริดา	 อเมริกากลางและบราซิล,	

และ	Solanum	tuberosum	L.	หรือมันฝรั่ง	สิ่งที่น่าสนใจ

สำาหรบัพชืในกลุม่	Solanaceae	คอืพชืในตระกลู	Capsi-

cum	และ	Solanum	มสีารนโิคตนิเปน็องคป์ระกอบ104,105	

และนิโคตินนี่เองที่มีงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าม	ี neuropro-

tective	effect106	และแมว้า่ระดบัของนโิคตนิในเลอืดทีไ่ด้

มาจากการรบัประทานพชืผกัจะไมส่งูเทา่กบัในผูส้บูบหุรี	่

แต่ก็เพียงพอที่จะเข้าไปจับกับตัวรับ	α4β2	 nicotine	
receptor	ทีอ่ยูใ่นสมองไดอ้ยา่งสมบรูณ์107	ในสตัวท์ดลอง

ทีถู่กทำาให้เกิดอาการของโรคพาร์คนิสันด้วย	MPTP	และ		

rotenone	พบวา่การกระตุน้ตวัรบันโิคตนิสามารถปอ้งกนั

เซลล์โดพามีนไม่ให้ถูกทำาลายได้108,109	และเป็นที่มาของ

ผลงานวิจัยล่าสุดที่พบว่าการรับประทานพริกช่วยลด

โอกาสเกิดโรคพาร์คินสันได้	 หากรับประทานบ่อยหรือ

รับประทานทุกวัน	และถ้าผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่	ผลในการลด

โอกาสเกิดโรคพาร์คินสันนี้ก็ยังคงมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

แตกต่างจากผู้ที่รับประทานพริกและสูบบุหรี่ไปด้วยที่

ไม่ได้ช่วยลดโอกาสเกิดโรคเลย110	 อย่างไรก็ตาม	หาก

อ่านรายงานฉบับจริง	อาจเกิดความสับสนระหว่าง	พริก

และพริกไทยได้	 เพราะในรายงานใช้คำาว่า	peppers	ซึ่ง

คนไทยคุ้นเคยว่าหมายความถึงพริกไทย	 แท้จริงแล้ว

พริกไทยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	Piper nigrum	 L.	 อยู่

ในตระกูล	 Piperaceae	 เป็นไม้เลื้อยที่มีผลรูปร่างกลม	

เมื่อแก่เมล็ดจะเป็นสีดำา	 ส่วน	peppers	ที่อยู่ในตระกูล	

Solanaceae	หมายความถึงพริก	ซึ่งถ้าเป็นพริกเม็ดเล็ก

เช่นพริกขี้หนูสวนจะเรียกว่า	 chilli	 peppers	 ส่วนพริก

ขนาดใหญ่จะเรียกว่า	bell	peppers	

	 นอกจากพืชสมุนไพรทั้ง	 20	ชนิดที่กล่าวมาในข้าง

ต้น	 พืชสมุนไพรชนิดอื่นที่มีการศึกษาสรรพคุณในการ

ป้องกันหรือรักษาโรคพาร์คินสัน	 ซึ่งคุณสมบัติส่วนใหญ่

ที่พบคือการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	ยับยั้งการตายของ

เซลล์ประสาท	 ได้สรุปรายชื่อทางวิทยาศาสตร์และชื่อ

สามัญไว้ดังตารางที่	2111
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ตารางที่	2	ชื่อทางวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญของสมุนไพรที่มีการศึกษาสรรพคุณต้านโรคพาร์คินสัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ

Allium	sativum	L กระเทียม

Bacopa	monnieri	(L.)	Wettst. พรมมิ	หรือ	ผักมิ

Centella	asiatica	(L.)	Urban บัวบก

Curcuma	longa	L. ขมิ้น

Cyperus	rotundus	L. แห้วหมู

Dendrobium	nobile	Lindl. กล้วยไม้เอื้องเก๊ากิ่ว

Haematococcus	pluvialis สาหร่าย	ให้สารสกัดastaxanthin

Hibiscus	asper	Hook.f. ชบา

Kaempferia	galangal	L. เปราะหอม	หรือว่านหอม	หรือว่านแผ่นดินเย็น

Morus	alba	L. หม่อน

Myrtus	communis	L. นำ้ามันเขียว	(พืชวงศ์ชมพู่)

Nigella	sativa	L. เทียนดำา

Pinus	maritima ต้นสน

Prunus	yedoensis	(Matsum.)	Yu	et	Li ซากุระ

Thuja	orientalis สนแผง

Zingiber	officinale	Rosc. ขิง

สมุนไพรมีประโยชน์ในการรักษาโรคพาร์คิน
สันจริงหรือ?

	 งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรในผู้ป่วยโรคพาร์คินสัน

มีผลการศึกษาตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ทั้งที่เป็น

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน	 และพบว่าส่วนใหญ่มัก

เป็นการใช้สมุนไพรหลายชนิดร่วมกันเป็นสูตรยาแผน

โบราณในการรักษามากกว่าจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นยา

เดี่ยว	อย่างไรก็ตาม	ผลการศึกษาแบบ	systematic	re-

view	โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ	ความปลอดภัยและ

การนำามาประยุกต์ใช้ทางคลินิกร่วมกับการรักษาของ

แพทย์แผนปัจจุบัน	ไม่สามารถสรุปได้ว่าการใช้สมุนไพร

เพื่อรักษาโรคพาร์คินสันนั้นมีประสิทธิภาพในการรักษา

หรอืมคีวามปลอดภยัเพยีงพอ112,113	สาเหตหุลกัทีท่ำาใหไ้ม่

สามารถหาข้อสรุปได้คือระเบียบวิธีวิจัยและการวัดผลที่

แตกตา่งกนัไปในแตล่ะการศกึษา	จงึเปน็ประเดน็ทีน่า่คดิ

ว่า	 จะสามารถวางแผนการวิจัยอย่างไรให้ได้มาตรฐาน

เพือ่สามารถสรปุผลการรกัษาดว้ยสมนุไพรในโรคพารค์นิ

สนัได	้ไมว่า่จะใชเ้ปน็ยารกัษาโดยตรงหรอืใชเ้ปน็ยาเสรมิ

กับยาแผนปัจจุบันที่ผู้ป่วยได้รับอยู่เดิม

	 อย่างไรก็ตาม	จะเห็นได้ว่าพืชสมุนไพรหลายชนิด

ที่ต่างประเทศนำาไปวิจัยสรรพคุณทางยานั้น	เป็นพืชท้อง

ถิน่ทีส่ามารถพบไดแ้ทบทกุภาคของประเทศไทย	จงึเปน็ที่

นา่เสยีดาย	หากวงการวทิยาศาสตรก์ารแพทยข์องไทยจะ

เพกิเฉยตอ่สิง่ใกลต้วัเหลา่นี	้ทัง้ทีห่ากสามารถคน้ควา้และ

ปรับปรุงจนพัฒนาให้กลายเป็นยารักษาได้	 จะสามารถ

ประหยัดเงินในการนำาเข้ายาราคาแพงจากต่างประเทศ	

รวมถึงสามารถจดสิทธิบัตรด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้
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อีกด้วย	หรือ	ณ	ปัจจุบัน	แม้จะยังไม่มีหลักฐานรับรอง

ประสิทธิภาพทางยาของสมุนไพรต่างๆ	หากพืชสมุนไพร

หลายชนิดที่กล่าวถึงในงานวิจัย	 เป็นส่วนประกอบของ

อาหารไทยตั้งแต่สมัยโบราณ	 และปัจจุบันยังเป็นพืช

เศรษฐกจิทีค่นไทยนยิมปลกูจำาหนา่ย	หรอืปลกูไวบ้รโิภค

เองในครวัเรอืน	จงึนา่จะเปน็ประโยชนห์ากแพทยผ์ูร้กัษา

จะยกประเด็นความรู้ส่วนนี้มาอธิบายทำาความเข้าใจแก่

ผู้ป่วย	สนับสนุนการใช้สมุนไพรในรูปแบบของอาหารที่

รับประทานกันในชีวิตประจำาวัน	 เพราะข้อดีอย่างน้อย

ที่สุดคือ	 สมุนไพรไทยเหล่านี้	 ส่วนใหญ่มีสรรพคุณช่วย

ระบาย	ซึ่งปัญหาที่นอกเหนือจากปัญหาการเคลื่อนไหว

ช้าประการหนึ่งของผู้ป่วยโรคพาร์คินสันและเป็นปัญหา

ที่พบบ่อยมากคือ	 ท้องผูก	 การรับประทานผักที่มีกาก

ใย	 และมีสรรพคุณช่วยระบาย	 ร่วมกับดื่มนำ้ามากพอ	

หรือบางรายอาจต้องใช้ยาระบายร่วมด้วย	น่าจะแก้ไข

อาการท้องผูกให้ผู้ป่วยได้	นอกจากนี้	พืชสมุนไพรหลาย

ชนิดที่เป็นเครื่องเทศ	 ช่วยให้อาหารมีกลิ่นและรสที่น่า

รับประทาน	ซึ่งอาจจะเป็นผลดีที่ทำาให้ผู้ป่วยรับประทาน

อาหารได้มากเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย	

ลดโอกาสเกิดภาวะทุโภชนาการได้	 ส่วนสมุนไพรที่มี

จำาหน่ายอย่างแพร่หลายในท้องตลาด	แพทย์ควรเปิดใจ	

ทำาความเข้าใจ	และให้คำาแนะนำาที่ถูกต้องเมื่อผู้ป่วยมา

ปรึกษา	ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากการใช้สมุนไพร

แปรรปูอยา่งผดิวธิหีรอืมากเกนิความจำาเปน็	หรอือนัตราย

ทีผู่ป้ว่ยอาจไดร้บัในกรณทีีเ่ปน็สมนุไพรปลอมหรอืมกีาร

ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน

สรุป  

	 สมุนไพรที่ถูกนำามาศึกษาคุณสมบัติทางยารักษา

โรคพารค์นิสนันัน้มหีลายชนดิ	และหลายสายพนัธุเ์ปน็พชื

ประจำาถิ่นที่พบได้ในประเทศไทย	การศึกษาวิจัยเพื่อนำา

ไปสู่การพัฒนาเป็นยารักษาโรคโดยนักวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ของประเทศไทย	จึงควรเป็นประเด็นสำาคัญที่ต้อง

นำามาพิจารณาและได้รับการสนับสนุนจากทั้งสถาบัน

การศึกษา	สถาบันวิจัย	และภาครัฐ	แม้ว่าประโยชน์และ

ความปลอดภัยในการใช้รักษาโรคพาร์คินสันจะยังไม่

สามารถสรุปได้	 แต่แพทย์ควรเปิดใจให้คำาปรึกษาหาก

ทราบว่าผู้ป่วยนำาสมุนไพรมาใช้	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้

อย่างเหมาะสม	 และสอดคล้องไปกับการรักษาแผน

ปัจจุบันที่ผู้ป่วยควรได้รับ
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UNILATERAL HAND  
ATROPHY

กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ, 
สมศักดิ์ เทียมเก่า

กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ, สมศักดิ์ เทียมเก่า

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ผู้ป่วยชายไทย	อายุ	18		ปี	อาชีพนักศึกษา

อาการสำาคัญ: 

	 มือซ้ายลีบลงและอ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	2	ปี	ก่อน

มาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน: 

	 2	ปกีอ่นมาโรงพยาบาล	ผูป้ว่ยมอีาการออ่นแรงของ

มอืซา้ย	กำามอืซา้ยลำาบาก	กลา้มเนือ้มอืซา้ยลบีลง	รว่มกบั

แขนซา้ยลบีลง	สงัเกตวุา่มมีอืซา้ยสัน่เปน็บางครัง้	อาการ

คอ่ยๆ	เปน็มากขึน้เรือ่ยๆ	อยา่งชา้ๆจนกำามอืซา้ยไดไ้มไ่ด้

จึงมาโรงพยาบาล	ไม่มีอาการชา	ไม่มีอาการปวดต้นคอ	

ไม่มีอาการปวดร้าวลงแขน	 ไม่มีหน้าเบี้ยว	การพูดปกติ

ไม่มีอาการกลืนลำาบากหรือสำาลัก	 ไม่รู้สึกกล้ามเนื้อเต้น

กระตุกตามตัวหรือแขน	ขา	ขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระได้

เป็นปกติ	แขนขวาและขาทั้งสองข้างปกติ	เดินได้ปกติดี

ประวัติอดีต: 

	 -	 ปฏิเสธโรคประจำาตัว

	 -	 ปฏเิสธประวตั	ิIVDU,	blood	transfusion,	tattoo

	 -	 ปฏิเสธประวัติติดเชื้อในระบบประสาท

	 -	 ไม่มีประวัติผ่าตัด	หรือ	อุบัติเหตุรุนแรง

	 -	 ไม่สูบบุหรี่	ไม่ดื่มสุรา

Physical examination:

	 A	 young	man	 ,	 good	 consciousness,	 well		

co-operative

Vital	signs	:	BT	37.0	c,	PR	86	bpm,	RR	16	tpm,	BP	

148/87	mmHg

HEENT	:	pink	conjunctivae,	anicteric	sclera,	no	oral	

ulcer,	impalpable	lymph	node

Heart	:	normal	S
1
S
2
,	no	murmur

Chest	&Lungs	:	normal	breath	sound,	no	adventi-

tious	sound

Abdomen	:	soft	not	tender,	liver	and	spleen	impal-

pable

INTERESTING CASE
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Extremities	:	no	pitting	edema

Neurological	examination:

-Conscious	:	full

-Speech	:	normal

-	Gait	:	normal

-CN	:	pupils	3	mm,	equal,	round,	reactive	to	light	

both	eyes,	RAPD	negative,	full	EOM,	no	facial	

palsy,	equal	hearing	both	ears,	palate	elevates	

bilaterally,	 gag	 reflex	positive,	 sternocleido-

mastoid	and	trapezius	in	full	power,	tongue	in	

midline,	no	atrophy,	no	fasciculation

-	Motor	:	atrophy	of	left	forearm	and	hand	ดังรูปที่	1	

-Tremulous	movement	of	the	extended	fingers	(con-

tractile	fasciculation)	

-Motor	power	แสดงดังตารางที่	1

รูปที่1 แสดงกล้ามเนื้อมือซ้ายและแขนซ้ายลีบลง

ตารางที่	1	แสดงกำาลังของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ

Upper	extremity Left	(grade) Right	(grade)

Deltoid V V

Biceps V V

Triceps	 IV V

ECR IV V

FCR/FCU III V

APB/ADM/FDI I V

Lower	extremity V V
หมายเหตุ: ADM=Abductor digiti minimi, APB=Abductor pollicis brevis, ECR=Extensor carpi radialis, FCR=Flexor carpi radialis, FCU=Flexor carpi ulnaris, 
FDI=Frist dorsal interrosseous



Vol.30 • NO.1 • 2014 Thai  • Journal • of • Neurology 41

-	Deep	tendon	reflex:	 Right		 Left	

Biceps	jerk	(BJ)		 	2+	 1+	

Brachioradialis(BrJ)		 	2+	 1+

Triceps	jerk	(TJ)		 	2+	 0+

Knee	jerk	(KJ)		 	2+		 2+

Ankle	jerk	(AJ)		 	2+		 2+

-Babinski	sign	:	plantar	flexion	both	sides

-Clonus:	negative	both	sides	

-Sensory:	intact	pinprick	sensation

-Spurling	test	are	negative

-Hoffman	sign	is	negative

สรุปปัญหา: 

	 1.	Unilateral	hand	atrophy

วิจารณ์:

	 ผูป้ว่ยชายวยั	18	ป	ีมาดว้ยอาการออ่นแรงของแขน

ซา้ย	โดยมอีาการออ่นแรงมากทีม่อืและปลายแขน	ตรวจ

ร่างกายพบว่ามีอาการแสดงของ	 LMN	 (lower	motor	

neuron)	คือ	intrinsic	hand	atrophy	ใน	myotome	ของ	

C
8
-T

1
	 ข้างซ้ายเป็นหลัก,	DTR	ลด	ทำาให้คิดถึงรอยโรค	

(lesion)	ทางระบบประสาทดังต่อไปนี้

	 -	 Motor	neuron	diseases	(MNDs);	monomeric	

amyotrophy	(Hirayama’s	disease)

	 -	 MMN/MMNCB	(multifocal	motor	neuropathy	

with	conduction	block)

	 -	 Left	C
8
-T

1
	radiculopathy

	 -	 Left	 brachial	 plexopathy	 (lower	 trunk	 or	

medial	cord)	

	 -	 Cervical	syringomyelia

	 ในผู้ป่วยรายนี้คิดถึงรอยโรคของกลุ่ม	motor	neu-

ron	disease	มากที่สุด	เนื่องจากตรวจพบกล้ามเนื้อลีบ	

โดยที่ไม่มี	sensory	deficit	ร่วมกับพบ	contractile	fas-

ciculation	 (mini-myoclonus)	 โดยอาการอ่อนแรงของ

ผู้ป่วยเป็นที่บริเวณ	C
8
-T

1
	myotome	ข้างซ้ายเพียงข้าง

เดียว	การดำาเนินโรคของผู้ป่วยรายนี	้ (clinical	 course)	

เปน็แบบคอ่ยเปน็คอ่ยไปมา	2	ป	ีทำาใหค้ดิถงึ	monomeric	

amyotrophy	 (Hirayama’s	 disease)	 มากที่สุด	 ส่วน	

MNDs	อื่นเช่น	 amyotrophic	 lateral	 sclerosis	 (ALS)	

นั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการสองข้างมากกว่าและ

มักพบในอายุมากกว่า	 40	ปี	 ซึ่งอาจมีผู้ป่วยกลุ่มเล็กๆ

ทีม่าดว้ยอาการแบบ	LMN	monomelic	disease	ในตอน

แรกได้	แต่จะมีอาการแสดงของ	UMN	signs	ตามมาใน

ที่สุด	และการตรวจ	electrodiagnosis	 (EMG)	จะแตก

ต่างกันเพราะ	ALS	จะพบลักษณะ	generalized	wide	

spread	acute	และ	chronic	motor	 neuron	 loss	 ใน

ขณะที่	Hirayama	มักจะผิดปกติเฉพาะที่ภายใน	C
5
-T

1
	

myotome

	 โรคอืน่ทีต่อ้งวนิจิฉยัแยกคอื	MMN/MMNCB	(multi-

focal	motor	neuropathy	with	conduction	block)	เป็น

โรคกลุม่	peripheral	motor	neuropathy	ทีม่กัพบในเพศ

ชาย	ช่วงอายุได้ตั้งแต่	20-50	ปี	อาการอ่อนแรงเป็นแบบ

ไมส่มมาตร	มกัเปน็ทีส่ว่นปลายของแขน	และไมม่อีาการ

ชา	อย่างไรก็ตาม	อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยมักอยู่ที่ประมาณ	

40	 ปี1	และมักพบว่ามีขาอ่อนแรงร่วมด้วยรวมถึงการ

ดำาเนินโรคจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอด	 การส่งตรวจ	

electrodiagnosis	จะพบ	conduction	block	ของ	motor	

axons	และการส่งตรวจ	anti-GM1	antibodies	จะช่วย

แยกในการวินิจฉัยด้วย	

	 รอยโรคตำาแหน่งอื่น	เช่น	left	C
8
-T

1
	radiculopathy	

กอ็าจมอีาการมอืลบีออ่นแรงเนือ่งจากการกดทบั	spinal	

nerve	root	ที่ระดับ	C	และตรวจพบ	reflexes	ลดได้เช่น

กัน	โดยอาจพบ	sensory	deficit	หรือมีประวัติ	radicular	

pain	ได้	ส่วน	left	brachial	plexopathy	(lower	trunk	or	

medial	cord)	ก็พบ	sensory	deficit	หรือมีประวัติ	pain	

ร่วมด้วยได้	 ส่วน	 cervical	 syringomyelia	 ก็สามารถ

มาด้วยอาการแขนอ่อนแรงข้างเดียวได	้แต่ผู้ป่วยก็มักม	ี

sensory	deficit	และตรวจพบ	UMN	signs	ตามมา	ซึ่ง

การตรวจ	EMG	และการตรวจรังสีวินิจฉัยก็จะช่วยแยก

ภาวะดังกล่าวได้
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Investigation:

Electrodiagnosis:

	 -	 There	is	no	motor	electrical	response	at	left	

median	and	ulnar	nerves.

	 -	 There	is	no	sensory	electrical	response	at	

left	ulnar	nerve.

	 -	 Normal	motor	 nerve	 conduction	 study	 at	

right	median,	 ulnar	 and	bilateral	 peroneal,	 tibial	

nerves

	 -	 Normal	sensory	nerve	conduction	study	at	

right	median,	ulnar	and	left	median	nerves.

	 -	 Needle	 EMG	 shows	 sign	 of	 membrane	

instability,	normal	MUAPs	discrete	to	moderate	re-

cruitment	at	left	EIP,	FCU,	FDS,	1st	DI,	OP	whereas	

unremarkable	at	other	tested	muscles

Conclusion

	 -	 Electrodiagnostic	study	show	absent	of	left	

median	and	ulnar	motor	 response,	 together	with		

left	ulnar	sensory.	Sensory	NCV	of	 left	median	 is	

within	normal	limit.	Needle	study	show	evidence	of	

abnormality	of	C8-T1	innervated	muscle.	All	finding	

suggested	C8-T1	lesion.

	 MRI	 C	 spine:	 Epidural	 lipoma	 at	 posterior	

aspect	of	spinal	canal	at	T2-T11	vertebral	 levels,	

degenerative	minimal	protuded	disc	at	C4-5,	C5-6	

level.	(แสดงดังรูปที่	2)

รูปที่ 2 แสดงภาพ MRI C spine ของผู้ป่วย (ปกหลังด้านใน)

	 จากผลการตรวจ	 electrodiagnosis	 เข้าได้กับ

รอยโรคที่	C
8
-T

1	
และการตรวจ	MRI	C	spine	

พบลักษณะของ	 epidural	 lipoma	แพทย์ที่ดูแลได้ส่ง	

ผู้ป่วยมาปรึกษากับทางประสาทแพทย์	

	 สำาหรบัในผูป้ว่ยรายนีจ้ากประวตัแิละตรวจรา่งกาย

ที่ทำาให้คิดถึง	Hirayama	disease	จึงได้ทำาการอ่านภาพ	

MRI	 C	 spine	 ซำ้า	 ซึ่งพบว่าในส่วนที่สงสัย	 epidural	

lipoma	นั้น	น่าจะเป็น	high	signal	ของ	posterior	dural	

space	ทีม่ขีนาดใหญข่ึน้จาก	engorged	venous	plexus		

ตามพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย	Hirayama	มากกว่า	ถ้า

จะส่งตรวจเพิ่มเติมควรส่งตรวจ	MRI	C	spine	ในท่าก้ม

คอ	(flexed-neck	position)	ก็จะทำาให้เห็นความผิดปกติ

ที่ชัดเจนขึ้น	(มีตัวอย่างรูปในด้านท้ายบทความ)

	 สรุป:	ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น	Hiraya-

ma	disease	(monomeric	amyotrophy)
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Hirayama disease:

	 โรค	Hirayama	มชีือ่เรยีกดว้ยกนัหลายชือ่	ไดแ้ก	่be-

nign	focal	amyotrophy,	brachial	monomelic	amyo-

trophy,	benign	calf	amyotrophy,	Hirayama	disease	

และ	juvenile	segmental	muscular	atrophy	ผู้ป่วยจะ

มีอาการแบบ	 LMN	ที่จำากัดอยู่ที่แขนหรือขาข้างเดียว2	

สาเหตกุารเกดิโรคยงัไมเ่ปน็ทีท่ราบแนช่ดั3	จากการตรวจ

ทางพยาธิวิทยาของไขสันหลังในผู้ป่วยพบว่า	ไขสันหลัง

แบนลงในบริเวณที่ผู้ป่วยมีอาการโดย	anterior	horn	จะ

ลีบเล็กลงอย่างมากร่วมกับมีลักษณะเป็น	 gliotic	 และ

พบวา่เซลลป์ระสาททัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญม่จีำานวน

ลดลง	กลไกการเกดิโรคเชือ่วา่เกดิจากความผดิปกตทิาง

กายภาพในชว่งทีผู่ป้ว่ยอยูใ่นวยัรุน่	แลว้การเจรญิเตบิโต

ของกระดูกสันหลังไม่เป็นสัดส่วนกับส่วนประกอบอื่น

ในช่องไขสันหลัง	ทำาให้ไขสันหลังและเยื่อหุ้มสมองส่วน	

dura	ถกูกดกบักระดกูสนัหลงัในชว่งทีผู่ป้ว่ยมกีารกม้หรอื

เงยคอซำา้ๆ	ทำาให	้anterior	horn	cell	ขาดเลอืดและฝอ่ลบี

ลง4	อยา่งไรกต็ามการผา่ตดัทำา	decompression	กไ็มไ่ด้

เปลี่ยนแปลงการดำาเนินโรคแต่อย่างใด	ทำาให้ส่วนหนึ่ง

เชื่อว่าการเกิดโรคเป็นจากปัจจัยทางพันธุกรรมและอยู่

ในกลุ่มเดียวกับโรค	SMA	(spinal	muscular	atrophy)	

	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการในช่วงวัยรุ่นตอน

ปลาย4-6	ร้อยละ	60	ของผู้ป่วยเป็นเพศชาย	ผู้ป่วยจะมา

ด้วยอาการปลายแขนและมืออ่อนแรงร่วมกับกล้ามเนื้อ

ลีบลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยหาสาเหตุไม่ได้และไม่มี

อาการปวด	อาจมอีาการออ่นแรงมากขึน้เมือ่ไดร้บัความ

เย็น	(cold	paresis)	และมีอาการมือสั่นจาก	fascicula-

tion	ขณะที่เหยียดนิ้วมือได้	(contractile	fasciculation)	

ซึ่งเป็นลักษณะของโรคนี้7	 กลุ่มกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงมี

ความแตกตา่งกนับา้งในผูป้ว่ยแตล่ะราย	ทีพ่บบอ่ยทีส่ดุ

จะอยูใ่นกลุม่กลา้มเนือ้ทีถ่กูเลีย้งดว้ย	C
7
-T

1	
โดยมกัจะไม่

เป็นที่กล้ามเนื้อ	brachioradialis	(เกิดเป็นลักษณะ	“ob-

lique	atrophy”	pattern7)		การตรวจ	DTR	มกัพบวา่ลดลง

หรอืหายไป	และไมพ่บลกัษณะของ	UMN	signs	โดยรอ้ย

ละ	20	ของผูป้ว่ยมอีาการชาไดท้ีบ่รเิวณหลงัมอื4,8	อาการ

อ่อนแรงและกล้ามเนื้อลีบจะเริ่มคงที่ในเวลา	2-3	ปี	โดย

สว่นใหญม่กัหยดุภายใน	5	ป	ีผูป้ว่ยมอีาการเฉพาะทีแ่ขน

ประมาณรอ้ยละ	75	มอีาการเฉพาะทีข่าประมาณรอ้ยละ	

25	(benign	calf	amyotrophy)	และมผีูป้ว่ยทีอ่าการลาม

ไปอีกข้างได้ร้อยละ	20	

	 เป้าหมายหลักในการส่งตรวจค้นเพิ่มเติมคือเพื่อ

หาว่าไม่มีเหตุอื่นที่อธิบายอาการของผู้ป่วย	ในการตรวจ	

nerve	conduction	studies	อาจพบว่าปกติหรือพบการ

ลดลงของ	CMAPs	 และการตรวจ	 SNAPs	พบลดลง

ได้	1	 ใน	3	ของผู้ป่วย	การตรวจ	EMG	พบ	fibrillation,	

fasciculation	potentials,	chronic	neurogenic	motor	

unit	 changes	ที่	 C
5
-T

1	
myotomes	 ได้	 การตรวจเลือด

พบ	creatine	kinase	(CK)	เพิ่มขึ้นได้	แต่ผลตรวจเลือด

อื่นจะปกติ	 การตรวจ	magnetic	 resonance	 imaging	

(MRI)	C-spine	จะพบมีไขสันหลังระดับ	C	ส่วนล่างฝ่อ

ลีบลง	และถ้าทำา	MRI	ในท่าก้มคอ	(flexed-neck	posi-

tion)	จะพบวา่	ไขสนัหลงัเลือ่นมาชดิดา้นหนา้รว่มกบัพบ	

high	signal	ของ	posterior	dural	space	ที่มีขนาดใหญ่

ขึ้นจาก	engorged	venous	plexus	จน	posterior	dural	

wall	เลื่อนมาชิดกับไขสันหลัง9-11	แสดงดังรูปที่	3	

รูปที่ 3 แสดงภาพ MRI C spine ในท่าก้มคอ (flexed-neck position) พบว่า
ไขสันหลังเลื่อนมาชิดด้านหน้าร่วมกับพบ high signal ของ posterior dural 
space ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจาก engorged venous plexus จน posterior dural 
wall เลื่อนมาชิดกับไขสันหลัง12 (ปกหลังด้านใน)
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	 การรักษา	 โดยปกติโรค	 Hirayama	 จะหยุดการ

ดำาเนนิโรคเองในทีส่ดุ	การรกัษาเปน็แบบประคบัประคอง

ใช้กายภาพบำาบัดร่วมกับอาชีวบำาบัดและกายอุปกรณ์	

(splinting	และ	braces)	ก็พบว่ามีประสิทธิภาพในการ

รักษา	การสวมใส่ปลอกคอ	 (neck	 collar)	 เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ผู้ป่วยก้มคอ	อาจช่วยชะลอการดำาเนินโรคได้ถ้าผู้

ป่วยเริ่มมีอาการมาไม่เกิน	2	ปี	แต่ข้อมูลการศึกษาก็ยัง

ไม่มากเพียงพอ13
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สรุปและเรียบเรียงโดย  ธเนศ  เติมกลิ่นจันทน์

กลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

	 ความเป็นมา:	 โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยโรคเลือดออก

ในเนื้อสมอง	 (intracerebral	 hemorrhage)	 มักจะมี

ความดนัเลอืดสงูมาก	และอาจจะเปน็ตวัทำานายผลลพัธ์	

(outcome)	ของผู้ป่วย	เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาว่าการ

ลดความดันเลือดอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยเลือดออกในเนื้อ

สมองที่มีความดันเลือดสูง	 จะช่วยทำาให้ผลลัพธ์ดีขึ้นได้

หรือไม่

	 วิธีการศึกษา:	 เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า	 ใน

หลายประเทศและหลายศูนย์วิจัยแบบสุ่ม	 (an	 inter-

national,	multicenter,	 prospective,	 randomized,	

open-treatment,	 blinded	 end-point	 trial)	 มีผู้ป่วย

เลือดออกในเนื้อสมองที่ป่วยมาไม่เกิน	 6	ชั่วโมงจำานวน

ทัง้สิน้	2,839	คน	ทีม่คีวามดนัเลอืดสงูและไดร้บัการรกัษา

ด้วยยาลดความดันเลือด	ชนิดของยาที่ใช้ขึ้นกับแพทย์ผู้

รักษา	 โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น	 2	กลุ่มคือ	กลุ่มแรกรักษาลด

ความดันเลือดแบบเข้มข้น	(intensive	treatment)	มีเป้า

หมายความดันเลือดซิสโตลิก	 (systolic	 blood	 pres-

sure)	ตำ่ากว่า	140	มิลิเมตรปรอท	ส่วนกลุ่มที่2	รักษายึด

ตามแนวทางเวชปฏิบัติ	 (guideline)	 ใช้เป้าหมายความ

ดันเลือดซิสโตลิก	 ตำ่ากว่า	 180	 มิลิเมตรปรอท	ทั้งสอง

กลุ่มสามารถบริหารยาลดความดันเลือดได้ทั้งแบบรับ

ประทาน	หรือรูปแบบฉีด	 โดยจะควบคุมระดับความดัน

เลือดซิสโตลิกให้ได้ภายใน	 1	 ชั่วโมง	และควบคุมแบบ

นี้ไปประมาณ	 7	 วัน	 ประเมินผลลัพธ์หลัก	 (primary	

outcome)	 จากการเสียชีวิต	 และความทุพลภาพแบบ

รุนแรง	 (severe	 disability)	 โดยใช้	modified	Rankin	

score	(mRS)		3-6	เป็นเครื่องมือวัด	(0	คือไม่มีอาการ,	5	

คือมีความทุพลภาพแบบรุนแรง	และ	6	คือเสียชีวิต)		ที่	

28	และ	90	วนั	แลว้นำา	mRS	มาวเิคราะหแ์บบ	prespeci-

fied	ordinal	analysis	และเปรียบเทียบอัตราการเกิดผล

ข้างเคียงที่รุนแรงของทั้งสองกลุ่มโดย	ใช้โปรแกรม	SAS	

version	9.2	ในการวิเคราะห์ใช้แบบ	 intention-to-treat		

สำาหรับการประเมินผลลัพธ์รอง	(secondary	outcome)	

ใช้การเสียชีวิตทุกชนิด,	 การเสียชีวิตที่มีสาเหตุชัดเจน	

และคุณภาพชีวิต	 (the	 European	Quality	 of	 Life–5	

Dimensions	(EQ-5D)	questionnaire)	เปน็เครือ่งมอืวดั

JOURNAL READING
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ตารางที่	1	 แสดงถึงผลลัพธ์หลัก	(primary	outcome)	และผลลัพธ์รอง	(secondary	outcome)	บางส่วน

Variable

intensive
Blood-Pres-

sure
Lowering
(N=1399)

Guideline-
Recommended
Blood-Pressure

Lowering
(N=1430)

Odds	Ratio
(95%	CI)

P	
Value

Primary	outcome:	death	or	major	disability-no./total	no.	(%)†
Secondary	outcomes
	 Score	on	the	modified	Rankin	scale-no./total	no.	(%)‡
	 	 0:	No	symptoms	at	all
	 	 1:	No	substantive	disability	despite	symptoms
	 	 2:	Slight	disability
	 	 3:	Moderate	disability	requiring	some	help
	 	 4:	Moderate-severe	disability	requiring	assistance	with		
	 	 	 daily	living
	 	 5:	Severe	disability,	bed-bound	and	incontinent
	 	 6:	Death	by	90	days

719/1382	(52.0)

112/1382	(8.1)
292/1382	(21.1)
259/1382	(18.7)
220/1382	(15.9)
250/1382	(18.1)

83/1382	(6.0)
226/1382	(12.0)

785/1412	(55.6)

107/1412	(7.6)
254/1412	(18.0)
266/1412	(18.8)
234/1412	(16.6)
268/1412	(19.0)

113/1412	(8.0)
170/1412	(12.0)

0.87	(0.75-1.01)

0.87	(0.77-1.00)

0.06

0.04

	 ผลการศึกษา:	มีผู้ป่วยที่เข้ารับการศึกษาและได้

รับการประเมินผลลัพธ์หลัก	(primary	outcome)	ทั้งสิ้น	

จำานวน	2794	คน	(รอ้ยละ	98.1)	จากทัง้หมด	21	ประเทศ	

(ประเทศจนีประมาณ	รอ้ยละ	68)	โดยผูป้ว่ยจำานวน	719	

คน	จาก	1382	คน	(ร้อยละ	52)	ได้รับการรักษาลดความ

ดันเลือดแบบเข้มข้น	 (intensive	 treatment)	มีค่าความ

ดันซิสโตลิกเฉลี่ย	 (mean	 systolic	 blood	 pressure)	

เทา่กบั	150	มลิเิมตรปรอท	เปรยีบเทยีบกบั	ผูป้ว่ยจำานวน	

782	คน	จาก	1412	คน	(ร้อยละ	55.6)	ได้รับการรักษา

ลดความดันเลือดตามแนวทางเวชปฏิบัติ	 (guideline-

recommended	treatment)	มคีา่ความดนัซสิโตลกิเฉลีย่	

(mean	systolic	blood	pressure)	เท่ากับ	164	มิลิเมตร

ปรอท	ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยทั้ง	2	กลุ่มไม่มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (อายุ,	 เพศ,	NIHSS,	

GCS,	ตำาแหน่งที่เลือดออกในสมอง	เป็นต้น)	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผลลัพธ์หลัก	 (primary	 out-

come)	มีค่า	odd	ratio	สำาหรับความทุพลภาพที่เพิ่มขึ้น	

(greater	 disability)	 เท่ากับ	 0.87	 (95%	CI,	 0.77	ถึง	

1.00;	 P	=	0.04)	การเสียชีวิตพบ	 ร้อยละ11.9	 ในกลุ่ม

ที่ลดความดันเลือดแบบเข้มข้น	 (intensive	 treatment)	

และพบร้อยละ	12	ในกลุ่มที่รักษาลดความดันเลือดตาม

แนวทางเวชปฏบิตัิ	ซึง่ไมม่คีวามแตกตา่งกนัทัง้สองกลุม่	

ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆก็ตาม	 สำาหรับผลข้าง

เคียงที่รุนแรง	(nonfatal	serious	adverse	events)	พบ

ร้อยละ	23.3	ในกลุ่มรักษาลดความดันเลือดแบบเข้มข้น	

และร้อยละ	23.6	 ในกลุ่มที่รักษาลดความดันเลือดตาม

แนวทางเวชปฏิบัติ	 ในทั้งสองกลุ่มพบว่าปริมาตรของ

เลือดที่ออกเพิ่มขึ้น	 (hematoma	growth)	ที่	 24	ชั่วโมง	

หลังจาก	CT	brain	ครั้งแรก	ก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติเช่นกัน	 	 นอกจากผลลัพธ์รองที่ประเมิน

คุณภาพชีวิต	 (EQ-5D)และผลลัพธ์ทางด้านการทำางาน	

(functional	 outcome)	ที่พบว่ามีแนวโน้มจะดีขึ้นที่	 90	

วันในกลุ่มที่ลดความดันเลือดอย่างเข้มข้น

	 สรุป:	 การรักษาผู้ป่วยโรคเลือดออกในเนื้อสมอง	

โดยวิธีลดความดันเลือดแบบเข้มข้น	 (intensive	 treat-

ment:	 systolic	 BP	<	 140	mmHg)	 ไม่มีผลลดอัตรา

การเสียชีวิตหรือความทุพลภาพแบบรุนแรงอย่างมีนัย

สำาคัญ	แต่จากการวิเคราะห์	mRS	แบบแยกตามกลุ่ม

คะแนน	(ordinal	analysis)	พบว่าการรักษาลดความดัน

เลอืดแบบเขม้ขน้จะชว่ยทำาใหผ้ลลพัธท์างดา้นการทำางาน	

(functional	outcome)	ดีขึ้นได้

	 ข้อคิดเห็นของผู้ย่อวารสาร:	 การลดความดัน

เลือดสูงในผู้ป่วยเลือดออกในเนื้อสมอง	 โดยทั่วไปจะไม่

พยายามลดลงอย่างเข้มข้นในช่วงแรก	 โดยเฉพาะกลุ่ม

ผูป้ว่ยทีม่ปีระวตัโิรคความดนัเลอืดสงูมากอ่น	เนือ่งจากมี

การปรับตัวของ	cerebral	autoregulation	อาจจะทำาให้
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เกดิภาวะสมองขาดเลอืดเพิม่ขึน้ได	้แตก่ม็กีารศกึษาอืน่ๆ

ทีพ่บวา่	ความดนัเลอืดทีส่งูมาก	มผีลตอ่การเพิม่ปรมิาตร

เลือดที่ออกเพิ่มขึ้นในสมอง	จากการศึกษานี้พบว่า	การ

ลดความดันเลือดซิสโตลิกให้ตำ่ากว่า	140	มิลิเมตรปรอท	

ภายใน1	ชั่วโมง	และคงไว้นานประมาณ	7	วัน	ไม่ทำาให้

ลดอัตราตายหรือลดทุพลภาพแบบรุนแรงลงได้	 แต่อาจ

จะชว่ยเพิม่คณุภาพชวีติโดยรวมได้	และผลลพัธด์า้นการ

ทำางานที่วัดโดย	mRS	(functional	outcome)	ที่ดีขึ้น	แต่

ถงึกระนัน้กต็าม	การลดความดนัเลอืดซสิโตลกิอยา่งเขม้

ขน้	กไ็มม่ผีลขา้งเคยีงทีเ่พิม่ขึน้แตอ่ยา่งใด	จงึไมต่อ้งกงัวล

ว่าถ้าลดความดันเลือดอย่างรวดเร็วจะทำาให้ผู้ป่วยโรค

เลือดออกในเนื้อสมองมีอาการแย่ลงได้
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คำาถามที่พบบ่อยในโรคลมชัก

ทินนกร ยาดี

ทินนกร ยาดี 

กลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

คำาถาม : Status epilepticus คืออะไร

คำาตอบ:  

	 Status	epilepticus		(SE)		หมายถึง	อาการที่เกิด

ต่อเนื่องกันนานเกิน	5	นาที	(เดิมกำาหนดเวลานานอย่าง

น้อย	30	นาที)	หรือการชักที่เกิดนานน้อยกว่า	5	นาที	แต่

เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน	โดยระหว่างที่หยุด

ชักนั้นผู้ป่วยไม่ตื่นฟื้นคืนสติ	ภาวะนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย์	 ซึ่งสามารถทำาให้สมองถูกทำาลาย	หรือ

สมองตายได้	สาเหตุของ	SE	พบได้บ่อยที่สุด	คือ	การติด

เชื้อของสมอง	,	stroke	ทั้ง	ischemic	และ	hemorrhagic	

stroke	

ประเภทของ	SE	โดยทั่วไปแบ่งเป็น	2	ชนิด	ได้แก่

(1)	Convulsive	SE			ภาวะชกัอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยมอีาการ

ชักแบบเกร็งและ/หรือกระตุกให้เห็นได้	

(2)	Non-convulsive	SE	คนไข้ที่เป็นการชักชนิดนี้	 เป็น

ชกัชนดิทีไ่มม่อีาการชกัแบบเกรง็และ/หรอืกระตกุ	ใหเ้หน็	

เชน่	ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะ	encephalitis	ไมต่อบสนองตอ่สิง่เรา้

ภายนอก	แต่เมื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง		(EEG)	พบว่ามี

คลื่นชักเกิดขึ้นตลอดและต่อเนื่อง	

คำาถาม : ภาวะ SUDEP คืออะไร 

คำาตอบ:

	 SUDEP	 เป็นคำาย่อจาก	 sudden	 unexpected	

death	in	epilepsy	ซึ่งหมายถึง	การตายที่เกิดขึ้น	อย่าง

ฉับพลันในคนเป็นโรคลมชักที่ไม่ทราบสาเหตุ	โดยผู้ป่วย

รายนั้นต้องไม่ได้รับบาดเจ็บ	 ไม่ได้จมนำ้าจากโรคลมชัก	

หรืออยู่ในภาวะ	SE	หรือจากสารพิษใด	ๆ	 (ตรวจสมอง

ไม่พบว่าถูกสารพิษใดๆ)

	 สาเหตุของการเกิด	SUDEP	สันนิษฐานว่าเกิดจาก	

สาเหตุ	4	ประการ	ได้แก่

	 (1)	 การหยุดหายใจขณะชัก	ทำาให้มีความเข้มข้น

ของออกซิเจนในเลือดลดตำ่าลง	

FAQ
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	 (2)	 การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ	 (cardiac	 dys-

rhythmia)	ในระหว่างที่มีการชัก	หัวใจอาจเต้น	ผิดปกติ

ทำาให้หัวใจหยุดเต้นได้

	 (3)		ภาวะผดิปกตขิองการทำางานของสมอง	(brain	

dysfunction)	ในขณะทีม่อีาการชกัเกดิขึน้	การไหลเวยีน

ของเลือดสู่สมองจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น	ทำาให้ความดันใน

โพรงกะโหลกศรีษะเพิม่ขึน้	อาจทำาใหส้มองถกูทำาลายลง	

	 (4)	 หลายสาเหตุร่วมกัน	เกิดจากทั้ง	3	สาเหตุรวม

กันโดยมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเป็นต้นเหตุนำา	 และทำาให้

เกิดภาวะผิดปกติอื่นๆตามมา

คำาถาม: Ketogenic diet คืออะไร

คำาตอบ:

	 Ketogenic	diet	 เป็นอาหารซึ่งมีไขมัน	 (fats)	และ

มีนำ้ามัน	(oils)ในปริมาณสูง	มีโปรตีนและ	คาร์โบไฮเดรต

ในปริมาณที่ตำ่า	การที่คนเรารับประทานไขมัน	(fats)	และ

นำา้มนั	(oils)	ในปรมิาณสงู	จะทำาใหเ้กดิภาวะทีเ่ราเรยีกวา่	

ketosis	 การปรับเปลี่ยนทางเมทตาบอลิสึม	 (metabolic	

shifts)	ดงักลา่ว	จะเพิม่ระดบั	seizure	threshold	ใหส้งูขึน้

	 การใช้	 ketogenic	 diets	 เป็นการจำากัดพลังงาน	

และจำากดัพวกนำา้ลง	อาหารประเภทนีจ้ะไดผ้ลดใีนผูป้ว่ย

เด็กที่เป็นโรคลมชัก	โดยผู้ป่วยจะต้องกินอาหารดังกล่าว

ตามกำาหนดโดยไม่ขาด	การรักษาด้วย	 ketogenic	diet	

จำาเปน็ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่คดัทีส่ดุ	และหากปฏบิตัิ

ได้	ผลของการรักษาจะดีมากทีเดียว	ซึ่ง	ketogenic	diet	

เทียบเท่าได้กับยากันชัก	1	ชนิด	

คำาถาม : หากเปน็โรคลมชกัแลว้ตอ้งการตัง้
ครรภ์ ทำาได้หรือไม่  

คำาตอบ:

	 เป็นที่ทราบกันว่าในระหว่างตั้งครรภ์	 และมีการใช้

ยาต้านชัก	 โอกาสที่จะทำาให้เกิดความพิการในเด็กได้	

แม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยก็ตามที	 นอกเหนือไปจากนั้น

ในรายที่เป็นโรคลมชักชนิด	tonic-clonic	seizures	ที่ไม่

สามารถควบคมุอาการชกัได้	มโีอกาสแทง้ลกูไดห้รอือาจ

คลอดก่อนกำาหนด	หรืออาจได้รับบาดเจ็บจากการชักได้

	 โดยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่า	 ผู้ป่วยโรคลม

ชักไม่สามารถจะตั้งครรภ์ได้เลย	 ในความเป็นจริงผู้ป่วย

โรคลมชักสามารถตั้งครรภ์ได้	 แต่ควรปรึกษาแพทย์	 สูติ

นรีแพทย์	 และแพทย์ผู้รักษาโรคลมชัก	 (แพทย์ประสาท

วิทยาโรคลมชัก)	 ก่อน	 เพื่อจะได้มีการเตรียมตัวก่อน

การตั้งครรภ์	 โดยแพทย์จะได้เปลี่ยนชนิดยากันชักให้	

เหมาะสม	และควรควบคมุอาการชกัใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย	3-6	

เดือนก่อนการครั้งครรภ์	 นอกจากนี้แพทย์จะให้	 Folic	

acid	แกม่ารดา	เนือ่งจากมหีลกัฐานวา่สามารถลดความ

เสี่ยงต่อการเกิด	ความพิการของประสาทไขสันหลังได้

คำาถาม: เมื่อพบผู้ป่วยมีอาการชัก ควรทำา
อย่างไร (seizure first aids)

คำาตอบ:

	 เมือ่พบผูป้ว่ยมอีาการชกั	ควรใหก้ารชว่ยเหลอื	

ดังนี้

	 (1)	 ตั้งสติ	อย่าตื่นเต้น

	 (2)		ป้องกันบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้น	กับผู้ป่วย	คนรอบ

ข้าง	และตัวท่านเอง

	 (3)	 ดูแลตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการชัก

	 (4)	 ใหผู้ป้ว่ยอยูใ่นทา่ทีส่บายทีส่ดุ	(ปลอ่ยใหค้นไข้

ชักได้อย่างอิสระ)

	 (5)	 ห้ามใส่อะไรเข้าไปในปากของผู้ป่วยเป็นอัน

ขาด	เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมหลุด

เข้าไปอุดตันหลอดลมของผู้ป่วย

	 (6)	 อย่าให้นำ้าดื่มแก่ผู้ป่วย	หรือให้ยา	อาหารแก่ผู้

ป่วย	จนกว่าจะหายจากอาการชักและรู้สึกตัวดีเป็นปกติ

ก่อน

	 (7)	 หลังจากอาการชักหยุดลง	 ให้จัดท่าทางให้ผู้

ป่วยนอนตะแคง	เพื่อให้อาหาร	(ที่เกิดจากการ	อาเจียน)	

หรือ	นำ้าลายไหลออกได้	

	 (8)	 ให้คำาแนะนำากับคนอื่น	 ให้กระทำาเช่นเดียวกัน

เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัย	
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คำาถาม : ผู้ป่วยโรคลมชัก สามารถขับรถ
ได้หรือไม่

คำาตอบ :

	 ประเด็นนี้ในประเทศเราไม่ค่อยให้ความสำาคัญ

กันมากนัก	จะสังเกตได้จากในใบรับรองแพทย์	ซึ่งจะใช้

เป็นหลักฐานในการขอทำาใบอนุญาตขับขี่รถ	 เราจะพบ

ว่าไม่มีการถามหรือระบุถึงโรคลมชักเลย	สำาหรับในต่าง

ประเทศ	 จะมีกฎหมายที่เคร่งครัดในการอนุญาตทำาใบ

ขับขี่รถสำาหรับผู้ป่วยโรคลมชัก	 โดยหากพบว่าเป็นโรค

ลมชักอยู่จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่รถ	และไม่อนุญาตให้

ขับรถ	จนกว่าจะสามารถ	ควบคุมอาการชักได้	(seizure	

free)	ซึง่ระยะเวลา	seizure	free	นีอ้าจจะแตกตา่งกนัไป	

ตามกฎหมายของ	รฐัตา่งๆ	ตัง้แต	่6	เดอืน	จนถงึ	1	ป	ีหาก

ประเทศเราทำาได้เช่นนี้จะเป็นการดี	 เพราะนอกจากจะ

แสดงใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง	แลว้ยงัเปน็การ

รับผิดชอบต่อสังคมรอบข้างด้วย

คำาถาม : ปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถกระตุ้น
อาการชักได้

คำาตอบ :

	 ปัจจัยกระตุ้นการชัก	ได้แก่	

	 (1)	 การดื่มเหล้า	 	alcohol	สามารถกระตุ้นให้เกิด

อาการชักได้ในคนทั่วไปที่ดื่มในปริมาณมาก	ดังนั้นคน

ที่เป็นโรคลมชัก	ซึ่งมีโอกาสชักได้ง่ายกว่าคนทั่วไป	หาก

ดื่ม	alcohol	จะสามารถกระตุ้นอาการชักได้ง่ายขึ้น		

	 (2)	 การนอนหลบัพกัผอ่นนอ้ย	(lack	of	sleep)	การ

ที่	 sleep	pattern	ถูกรบกวน	จะสามารถกระตุ้นให้เกิด

อาการชักได้	โดยเฉพาะการนอนน้อยมากๆ

	 (3)	 ภาวะเครยีด	(emotional	stress)		ผูป้ว่ยลมชกั

อาจมีอาการชักถี่มากขึ้น	ในช่วงที่มีภาวะ	เครียด

	 (4)		การมีประจำาเดือน	 ด้วยอิทธิพลของการ

เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศในช่วงมีประจำาเดือน	 จะ

มีผลต่อความถี่ของการชักที่เพิ่มมากขึ้น	 และรูปแบบ

ของการชักที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	ปกติเคยมีอาการชัก

แบบ	dialeptic	seizure	แต่ในช่วงมีประจำาเดือนอาจจะ

มอีาการชกัแบบ	generalize	tonic-clonic	ได	้ผูห้ญงิบาง

คนอาจพบว่ามีอาการชักเป็นชุดๆ(cluster)	ในช่วงการมี

ประจำาเดือน

	 (5)	 การสัมผัสกับแสงไฟกระพริบ	 ในผู้ป่วยลมชัก

บางชนิด	 เช่น	 absence,	 reflex	 epilepsy	 การสัมผัส

กับแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะในความถี่ที่เหมาะสมจะ

สามารถกระตุ้นให้มีการชักได้

	 (6)	 การมีไข้สูง	 ในเด็กอาจพบภาวะไข้สูงแล้วชัก	

(febrile	seizure)	ได้	ขณะเดียวกันในผู้ป่วยลมชักผู้ใหญ่

บางคน	พบวา่การมไีขส้งูจะลด	seizure	threshold		ทำาให้

มีอาการชักได้ง่าย	และบ่อยขึ้นในช่วงที่มีไข้

	 (7)		การขาดยาหรือการกินยาไม่สมำ่าเสมอ		ปกติยา

กนัชกัตอ้งมรีะดบัทีส่ามารถควบคมุอาการชกัได้	(thera-

peutic	level)	หากไมไ่ดก้นิยากนัชกัแบบสมำา่เสมอ	ระดบั

ยากันชักในร่างกายจะไม่ได้ถึง	 therapeutic	 level	หรือ

หากขาดยาเปน็ระยะเวลาหนึง่	ระดบัยากนัชกัในรา่งกาย

จะลดตำ่าลง	จนตำ่ากว่า	therapeutic	level	ทำาให้มีอาการ

ชักเกิดขึ้น	และถี่ขึ้นได้

	 ที่มา	:	http://professionals.epilepsy.com
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การพัฒนาการรักษาโรคลมชัก
ในภาคอีสาน ประเทศไทย

สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมศักดิ์ เทียมเก่า 

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเป็นมาและเหตุผลของการทำาวิจัย 

	 เนื่องด้วยโรคลมชักเป็นโรคที่พบบ่อย	 ความชุก

ประมาณร้อยละ	 0.67	 ของประชากรไทย	 และพบได้

ในทุกเพศทุกวัย	 ประชาชนส่วนใหญ่	 ผู้ป่วยเอง	 คนใน

ครอบครัว	 คนที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทีมสุขภาพยังมี

ความรู	้ทศันคตแิละการปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสม	สง่ผลใหค้น

ที่เป็นลมชักมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี		เช่น	การช่วยเหลือคน

ชักขณะชักด้วยการงัดปากด้วยวัสดุแข็งเพื่อป้องกันการ

กัดลิ้น	 การทานยาเฉพาะช่วงที่มีอาการชักเท่านั้น	 การ

เขา้ใจวา่เดก็ทีเ่ปน็ลมชกัไมส่ามารถเรยีนหนงัสอืได้	คนที่

เป็นลมชักไม่สามารถแต่งงานและมีบุตรได้	คนที่เป็นลม

ชักยังประสบอุบัติเหตุได้บ่อย	 เนื่องจากขณะชักจะหมด

สติ	 ล้มลงกับพื้น	 คนที่เป็นลมชักจึงถูกห้ามทำากิจกรรม

ต่างๆ	 ประกอบกับแพทย์และทีมสุขภาพผู้ให้การดูแล

รักษาผู้ป่วยลมชักในภาคอีสานมีไม่เพียงพอ	ขาดแคลน

ผู้เชี่ยวชาญ	 	ยาที่ใช้รักษาและมีโอกาสการแพ้ยากันชัก	

carbamazepine	สูง	 	 และคนที่เป็นลมชักบางส่วนเกิด

การชักแบบต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินและมีโอกาส

การเสียชีวิตสูงถ้าได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม	จึงเป็น

ทีม่าของการศกึษาในดา้นตา่งๆ	เพือ่พฒันาการรกัษาคน

ทีเ่ปน็ลมชกั	รวมทัง้ระบบการรกัษาเพือ่ใหค้นทีเ่ปน็ลมชกั

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ได้แก่

	 ประเด็นที่ศึกษา	ได้แก่	

	 1.	 ความรู	้ทศันคต	ิการปฏบิตัติอ่โรคลมชกัและคน

ที่เป็นลมชัก

	 2.	 การทำานายการแพ้ยากันชัก	 carbamazepine	

ด้วยการตรวจเลือดทางพันธุกรรม

	 3.	 ความพร้อมของการบริการรักษาโรคลมชักใน

ประเทศไทยและภาคอีสาน

	 4.	 อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุขณะชัก	 และสูตร

การทำานายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุขณะชัก

	 5.	 ภาวะชักต่อเนื่องในประเทศไทย	และการรักษา

ภาวะชักต่อเนื่องด้วยยากันชักชนิดต่างๆ	 รวมทั้งการ

รักษาคนที่เป็นลมชักที่รักษายาก

นานาสาระ
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	 6.	 การศึกษาภาวะชักที่พบบ่อยเฉพาะในภูมิภาค	

ไดแ้ก	่การชกัทีเ่กดิจากระดบันำา้ตาลในเลอืดสงูกอ่ใหเ้กดิ

การชักแบบเฉพาะส่วนของร่างกายแบบต่อเนื่อง

แนวทางการวิจัยประกอบด้วย

	 a.	 การวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหา

	 b.	 การออกแบบวิธีวิจัยทั้งแบบไปข้างหน้าและ

ย้อนหลัง

	 c.	 การศกึษามทีัง้แบบสหสถาบนัและสถาบนัเดยีว																																																														

สาระสำาคัญของผลการศึกษา 

	 จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด	สรุปประเด็น

ที่สำาคัญ	ดังนี้

	 1.	 ความรู้	 ทัศนคติ	 การปฏิบัติต่อโรคลมชักและ

คนที่เป็นลมชัก1-4	 พบว่าประชาชนทั่วไปทั้งในเขตเมือง

และชนบท	ครู	 นักศึกษาแพทย์	 มีความรู้	 ทัศนคติและ

การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเป็นจำานวนมาก	ทั้งด้านความรู้

เรือ่งโรคลมชกัคอือะไร	ชนดิของการชกั	สาเหตขุองโรคลม

ชกั	การชว่ยผูป้ว่ยขณะชกั	การทานยากนัชกั	การแตง่งาน	

การมีเพศสัมพันธุ์	ซึ่งทั้งหมดนั้นส่งผลให้คนที่เป็นลมชัก

และครอบครวัไดร้บัผลกระทบในการดำารงชวีติ	สง่ผลตอ่

คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี

	 2.	 การทำานายการแพ้ยากันชัก	 carbamazepine	

ดว้ยการตรวจเลอืดทางพนัธกุรรม	5-7	จากการศกึษาพบวา่

คนไทยเป็นคนที่มีโอกาสแพ้ยากันชัก	 carbamazepine	

แบบ	 Steven	 Johnson	 syndrome	 และ	 toxic	 epi-

dermal	 necrolysis	 สูงมาก	 จากการศึกษาการตรวจ

ทางพันธุกรรมพบว่า	HLA-B*	1502	สัมพันธ์กับการแพ้

ยา	 carbamazepine	สามารถใช้ทำานายโอกาสการเกิด

การแพ้ยาได้เป็นอย่างดี	 ต่อจากนั้นได้มีการศึกษาด้าน

ความคุ้มค่าในการตรวจ	HLA-B*	 1502	ก่อนการใช้ยา	

carbamazepine	พบว่ามีความคุ้มค่า

	 3.	 ความพร้อมของการบริการรักษาโรคลมชักใน

ประเทศไทยและภาคอีสาน	พบว่าการรักษาโรคลมชัก

ส่วนใหญ่รักษาโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป	 อายุรแพทย์

และแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นประสาทวทิยาและโรคลมชกั

ในประเทศไทย	ซึ่งแพทย์ที่ดูแลนั้นขาดความรู้ที่เหมาะ

สมในการรักษา	 รวมทั้งขาดแคลนเครื่องมือในการตรวจ

วินิจฉัย	ส่งผลให้การรักษาโรคลมชักได้ผลไม่ดี

	 4.	 อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุขณะชัก	 และสูตร

การทำานายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุขณะชัก	 จากการ

ศกึษาพบวา่คนทีเ่ปน็ลมชกัมกีารเกดิอบุตัเิหตจุากการชกั

ไดบ้อ่ย	เชน่	การลม้ลงกบัพืน้	กอ่ใหเ้กดิการฟกซำา้	ฟนัหกั	

กระดูกหัก	 ข้อต่อเคลื่อนหลุด	 การเกิดอุบัติเหตุทางการ

จราจร	 โดยพบบ่อยในผู้ที่ทานยากันชักหลายชนิด	 ชัก

กลางวัน	 ชักชนิดล้มลงกับพื้น	 จึงนำามาซึ่งการสร้างสูตร

ทำานายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในคนที่เป็นลมชัก	และมี

การพฒันานำามาจดัสรา้งเปน็	website	ทำานายโอกาสการ

เกิดอุบัติเหตุ	 เพื่อให้คนทั่วไปและคนที่เป็นลมชักเข้ามา

ใช้เพื่อประเมินว่าสามารถทำากิจกรรมต่างๆได้มากน้อย

แค่ไหน	และเมื่อใดควรห้ามทำากิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

	 5.	 ภาวะชักต่อเนื่องในประเทศไทย	และการรักษา

ภาวะชักต่อเนื่องด้วยยากันชักชนิดต่างๆ	จากการศึกษา

พบว่าการเกิดภาวะชักต่อเนื่องพบได้บ่อยและมีโอกาส

การเกิดเสียชีวิตได้บ่อย	 และมีความสัมพันธ์กับการ

ที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม	 ไม่เป็นไปตาม

แนวทางการรักษาภาวะชักต่อเนื่อง	และยังพบว่ายากัน

ชักมาตรฐานที่ใช้กันมานาน	 เช่น	 phenobarbital	 เป็น

ยาที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพดีทั้งชนิดการฉีดทาง

หลอดเลือดดำาและชนิดให้ทางสายให้อาหาร	 รวมทั้งยา

กันชัก	valproate	และ	topiramate	ก็ได้ผลดี

	 6.	 การศึกษาภาวะชักที่พบบ่อยเฉพาะในภูมิภาค	

ไดแ้ก	่การชกัทีเ่กดิจากระดบันำา้ตาลในเลอืดสงูกอ่ใหเ้กดิ

การชักแบบเฉพาะส่วนของร่างกายแบบต่อเนื่อง	พบว่า

ยงัไมม่กีารกำาหนดเกณฑก์ารวนิจิฉยัภาวะนี้	ทางนกัวจิยั

จึงได้มีการเสนอแนวทางการวินิจฉัยและวิธีการรักษา

ภาวะนี้เป็นครั้งแรกของโลก

การนำาไปใช้ประโยชน์

	 การนำาไปใชป้ระโยชนห์รอืศกัยภาพในการนำาไปใช้

ประโยชนใ์นเชงินโยบายหรอืประโยชนต์อ่สาธารณะ	และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนำาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์
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	 จากผลการศึกษาที่ครอบคลุมในมิติต่างๆ	 ข้างต้น

นั้น	ได้มีการนำามาใช้ในทางปฏิบัติดังนี้

	 1.	 การจัดการรณรงค์ให้ความรู้	 ทัศนคติและการ

ปฏิบัติต่อคนที่เป็นลมชัก	 ครู	 นักเรียน	นักศึกษาแพทย์	

คนทั่วไป	และสังคม	 เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในสังคมมี

ความรู	้ความเขา้ใจและมทีศันคติ	การปฏบิตัทิีเ่หมาะสม

ต่อคนที่เป็นลมชัก

	 2.	 การกำาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจ

หายีน	 HLA-B*	 1502	 ในกรณีที่จะมีการเริ่มใช้ยากัน

ชัก	 carbamazepine	 โดยมีการบรรจุในสิทธิ์การรักษา

ขา้ราชการในประเทศไทย	รวมทัง้หลายๆ	ประเทศในโลก

ก็มีการกำาหนดให้ผู้ที่จะใช้ยากันชักดังกล่าว	 ถ้ามาจาก

ประเทศไทย	ต้องตรวจเลือดดังกล่าวก่อนการเริ่มใช้ยา	

	 3.	 ความพร้อมในด้านการบริการรักษาโรคลม

ชักในประเทศไทยและภาคอีสาน8,9,24	 ได้มีการสร้างข้อ

ตกลงแนวทางปฏิบัติการรักษาโรคลมชักในภาคอีสาน	

4	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	ขอนแก่น	มหาสารคามและกาฬสินธุ์	

และทางสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยจะมีการนำา

โครงการนีไ้ปศกึษาเพือ่ขยายแนวคดิการจดัการแบบเขต

บริการ	และการสร้างเครือข่ายการให้บริการโรคลมชัก

	 4.	 การนำาข้อมูลที่ได้มานั้นมาปรับคำาแนะนำาการ

ทำากิจกรรมของคนที่เป็นลมชัก10-14	 ว่าจำาเป็นต้องห้าม

ทำากิจกรรมอะไรของคนที่เป็นลมชักแต่ละคน	 โดยใคร

ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุตำ่าก็จะอนุญาตให้ทำากิจกรรมได้

มากเหมอืนคนทัว่ไป	แตถ่า้ใครมโีอกาสเกดิอบุตัเิหตสุงูก็

จะแนะนำาใหง้ดกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งหรอือนัตรายสงูถา้

เกิดอาการชัก	ทำาให้คนที่เป็นลมชักสามารถทำากิจกรรม

ต่างๆได้มากขึ้น	 ได้รับผลกระทบด้านนี้ลดลง	 คุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

	 5.	 มกีารนำามาตรการการรกัษาผูป้ว่ยตามแนวทาง

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด15-25	ส่งผลให้การรักษาภาวะชักต่อ

เนือ่งไดผ้ลดขีึน้	และมกีารนำายากนัชกัชนดิตา่งๆทีศ่กึษา

วา่ไดผ้ลดมีาใชร้กัษาในผูป้ว่ยแตล่ะรายทีม่โีรคประจำาตวั	

ยาอื่นๆ	ที่อาจมี	 drug	 interaction	 ให้เหมาะสมได้มาก

ยิ่งขึ้น	เช่น	การนำายากันชัก	levetiracetam,	depakine,	

topiramate	และ	phenobarbital	มาใชใ้นการรกัษาภาวะ

ชกัตอ่เนือ่ง	และยงัรวมถงึวธิกีารรกัษาใหม่ๆ ดว้ยการกระ

ตุน้สมองดว้ยกระแสไฟฟา้ในคนทีเ่ปน็ลมชกัทีร่กัษายาก	

ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่นๆ

	 6.	 การศกึษาภาวะชกัทีพ่บบอ่ยเฉพาะในภมูภิาค26,27	

ไดแ้ก	่การชกัทีเ่กดิจากระดบันำา้ตาลในเลอืดสงูกอ่ใหเ้กดิ

การชักแบบเฉพาะส่วนของร่างกายแบบต่อเนื่อง	พบว่า

ยงัไมม่กีารกำาหนดเกณฑก์ารวนิจิฉยัภาวะนี้	ทางนกัวจิยั

จึงได้มีการเสนอแนวทางการวินิจฉัยและวิธีการรักษา

ภาวะนี้เป็นครั้งแรกของโลก	ต่อจากนั้นมีการอ้างอิงถึง
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