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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธในการสงบทความทางวชาการ
เพ่ือรับการพิจารณาลงในวารสารประสาทวทยาแหงประเทศไทย

(Thai Journal of Neurology)

 วารสารประสาทวิทยาแหงประเทศไทย  หรือ 

Thai Journal of Neurology เปนวารสารที่จัดทําข้ึน 

เพื่อเผยแพรความรูโรคทางระบบประสาทและความรู

ทางประสาทวิทยาศาสตรในทุกสาขาที่เกี่ยวของ เชน 

การเรยีนรู พฤตกิรรม สารสนเทศ ความปวด จติเวชศาสตร 

และอื่นๆ ตอสมาชิกสมาคมฯ แพทยสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

นักวิทยาศาสตร ผูสนใจดานประสาทวิทยาศาสตร 

เปนสือ่กลางระหวางสมาชกิสมาคมฯ และผูสนใจ เผยแพร

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ 

แพทยประจําบานและแพทยตอยอดดานประสาทวิทยา 

นักศึกษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร และเพ่ือพัฒนา

องคความรูใหม สงเสริมการศึกษาตอเนื่อง โดยกอง

บรรณาธกิารสงวนสทิธิใ์นการตรวจทางแกไขตนฉบบัและ

พจิารณาตีพมิพตามความเหมาะสม บทความทุกประเภท 

จะไดรับการพิจารณาถึงความถูกตอง ความนาเชื่อถือ 

ความนาสนใจ ตลอดจนความเหมาะสมของเน้ือหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิจากในหรือนอกกองบรรณาธิการ วารสารมี

หลักเกณฑและคําแนะนําทั่วไป ดังตอไปนี้

 1. ประเภทของบทความ บทความทีจ่ะไดรบัการตี

พิมพในวารสารอาจเปนบทความประเภทใดประเภทหนึ่ง

ดังตอไปนี้

  1.1 บทบรรณาธิการ (Editorial) เปนบทความ
สั้น ๆ ที่บรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการ

เห็นสมควร เขียนแสดงความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ 

เกีย่วกบับทความในวารสารหรอืเรือ่งทีบ่คุคลน้ันเช่ียวชาญ

  1.2 บทความทั่วไป (General article) เปน
บทความวิชาการดานประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ

  1.3 บทความปริทัศน (Review article) เปน
บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรูในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งทางประสาทวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร และ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ที่ผูเขียนไดจากการอานและ

วิเคราะหจากวารสารตาง ๆ ควรเปนบทความท่ีรวบรวม

ความรูใหม ๆ ที่นาสนใจท่ีผูอานสามารถนําไปประยุกต

ได โดยอาจมีบทสรุปหรือขอคิดเห็นของผูเขียนดวยก็ได

  1.4 นพินธตนฉบับ (Original article) เปนเรือ่ง
รายงานผลการศกึษาวจิยัทางประสาทวทิยาและประสาท

วิทยาศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของของผูเขียนเอง 

ประกอบดวยบทคัดยอ บทนํา วัสดุและวิธีการ ผลการ

ศึกษา สรุปแบะวิจารณผลการศึกษา และเอกสารอางอิง

  1.5 ยอวารสาร (Journal reading) เปนเรือ่งยอ
ของบทความท่ีนาสนใจทางประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ

  1.6 วิทยาการกาวหนา (Recent advance) 
เปนบทความสั้น ๆ ที่นาสนใจแสดงถึงความรู ความ

กาวหนาทางวิชาการดานประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ

  1.7 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the 
editor) อาจเปนขอคิดเห็นเกี่ยวกับบทความท่ีตีพิมพไป
แลวในวารสารและกองบรรณาธกิารไดพจิารณาเหน็วาจะ

เปนประโยชนตอผูอานทานอืน่ หรอือาจเปนผลการศกึษา

การคนพบความรูใหม ๆ ที่สั้นและสมบูรณในตัว

  1.8 กรณีศึกษานาสนใจ (Interesting case) 
เปนรายงานผูปวยที่นาสนใจหรือผูปวยที่มีการวินิจฉัยที่

พบไมบอยผูอานจะไดเรียนรูจากตัวอยางผูปวย

  1.9 บทความอ่ืน ๆ ที่กองบรรณาธิการเห็น

สมควรเผยแพร

 2. การเตรียมตนฉบับ
  2.1 ใหพิมพตนฉบับในกระดาษขาวขนาด A4 

(8.5 x 11 นิ้ว) โดยพิมพหนาเดียวเวนระยะหางระหวาง

บรรทัด 2 ชวง (double space) เหลือขอบกระดาษแตละ

ดานไมนอยกวา 1 นิ้ว และใสเลขหนากํากับไวทุกหนา

  2.2 หนาแรกประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน

และสถานที่ทํางานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ

ระบุชื่อผูเขียนที่รับผิดชอบในการติดตอ (corresponding 



author) ไวใหชัดเจน ชื่อเร่ืองควรส้ันและไดใจความตรง

ตามเนื้อเรื่อง

  2.3 เนื้อเรื่องและการใชภาษา เนื้อเรื่องอาจเปน

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ถาเปนภาษาไทยใหยึดหลัก

พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑติยสถานและควรใชภาษาไทย

ใหมากท่ีสดุ ยกเวนคาํภาษาอังกฤษท่ีแปลแลวไดใจความ

ไมชัดเจน

  2.4 รูปภาพและตาราง ใหพิมพแยกตางหาก 

หนาละ 1 รายการ โดยมคีาํอธบิายรปูภาพเขยีนแยกไวตาง

หาก รปูภาพท่ีใชถาเปนรปูจริงใหใชรปูถายขาว-ดาํ ขนาด 

3” x 5” ถาเปนภาพเขียนใหเขียนดวยหมึกดําบนกระดาษ

มนัสขีาวหรอืเตรยีมในรปูแบบ digital fi le ทีม่คีวามคมชดั

สูง

  2.5 นิพนธตนฉบับใหเรียงลําดับเนื้อหาดังนี้

   บทคดัยอภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอม

คําสําคัญ (keyword) ไมเกิน 5 คํา บทนํา (introduction) 

วัสดุและวิธีการ (material and methods) ผลการศึกษา 

(results) สรปุและวิจารณผลการศึกษา (conclusion and 

discussion) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) 

และเอกสารอางอิง (references)

  2.6 เอกสารอางอิงใชตามระบบ Vancouver’s 

International Committee of Medical Journal โดยใส

หมายเลขเรียงลําดับที่อางอิงในเน้ือเรื่อง (superscript)  

โดยบทความที่มีผูเขียนจํานวน 3 คน หรือนอยกวาใหใส

ชื่อผูเขียนทุกคน ถามากกวา 3 คน ใหใสชื่อเฉพาะ 3 คน

แรก ตามดวยอักษร et al ดังตัวอยาง 

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

Antibody reactivity profi les 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. การสงตนฉบับ 
 สงตนฉบบั 1 ชดุ ของบทความทุกประเภทในรูปแบบ

ไฟลเอกสารไปที่ อีเมลลของ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา 

somtia@kku.ac.th พรอมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

โปรแกรมท่ีใช และชือ่ไฟลเอกสารของบทความใหละเอยีด

และชัดเจน

 4. เงื่อนไขในการพิมพ
  4.1 เรื่องที่สงมาลงพิมพตองไมเคยตีพิมพหรือ

กาํลงัรอตพีมิพในวารสารอืน่ หากเคยนําเสนอในทีป่ระชมุ

วิชาการใดใหระบุเปนเชิงอรรถ (foot note) ไวในหนาแรก

ของบทความ ลิขสิทธิ์ในการพิมพเผยแพรของบทความที่

ไดรับการตพีิมพเปนของวารสาร

  4.2 ขอความหรอืขอคดิเหน็ตาง ๆ  เปนของผูเขียน

บทความนั้น ๆ ไมใชความเห็นของกองบรรณาธิการหรือ

ของวารสาร และไมใชความเห็นของสมาคมประสาทวิทยา

แหงประเทศไทย

  4.3 สมาคมฯจะมอบวารสาร 5 เลม ใหกบัผูเขยีน

ที่รับผิดชอบในการติดตอเปนอภินันทนาการ
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หนวยโรคระบบทางเดินหายใจละเวชบําบัดวิกฤต

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนํา

 ผูปวย neuromuscular disease (NMD) สวนใหญ

จะมีปญหากลามเนื้อหายใจออนแรง ถาผูปวยไดรับการ

วินิจฉัยลาชา จะเกิดภาวะหายใจลมเหลวและอาจเสีย

ชีวิตได การออนแรงของกลามเนื้อหายใจ จะเริ่มตนดวย

การมีปญหาของ sleep-related hypoventilation ซึง่มีผล

ทําใหเกิด sleep disruption และตามมาดวย daytime 

respiratory failure ผูปวยท่ีม ีbulbar muscle weakness 

จะมีปญหาของการพูดและการกลืน โดยมี nasal voice 

และ dysphagia จนเกิดปญหา recurrent aspiration1 

ผูปวยบางรายมาดวยนํา้หนกัตวัลดลงมาก และไดรบัการ

ตรวจหาโรคหลายโรค ไดแก hyperthyroidism, diabetes 

mellitus และ malignancy แตตรวจไมพบความผิด

ปกติดังกลาว ซึ่งการท่ีนํ้าหนักตัวลดลงมาก เกิดจาก

การกลืนแลวสําลัก ผูปวยจึงไมกลาที่จะรับประทาน

อาหาร  ดังนั้น  ผูปวยมักจะถูกรับเขามารักษาใน

โรงพยาบาลเพ่ือตรวจหาสาเหตุของน้ําหนักตัวลด 

และขณะอยูทีใ่นโรงพยาบาลผูปวยอาจมีปญหา dyspnea 

และไดรับการตรวจ arterial blood gas แลวพบวา 

PaCO
2
 สงูขึน้ แพทยโรคระบบทางเดินหายใจจะไดรบัการ

ปรกึษาวา PaCO
2
 สงูขึน้จากอะไร สดุทายผูปวยจะไดรบั

การวินิจฉัยวามี ventilator failure จาก neuromuscular 

diseases จึงใหการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรครวมกับ

แพทยโรคระบบประสาท 

 นอกจากนี ้ผูปวยมกัจะมปีญหา ineffective cough 

และ airway clearance ไดไมดี เนื่องจากกลไกการไอ

อาศยัการทาํงานของ inspiratory, expiratory และ bulbar 

muscles การพยากรณโรคและการตอบสนองตอการ

รักษาของแตละโรคจะไมเหมือนกัน เชน Guillain-Barré 

syndrome (GBS)  และ myasthenia gravis (MG) 

เปน reversible diseases, post-polio syndrome และ 

myotonic dystrophy จะ stable หรอื slowly progressive

diseases, สวน amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 

จะเปน rapidly progressive disease1,2 เนื่องจาก 

respiratory failure และ pneumonia เปนสาเหตุสําคัญ

ของการเสียชีวิตของ neuromuscular diseases การ

RESPIRATORY
FAILURE IN 

NEUROMUSCULAR 
DISEASE

ศ.พญ.วภา รชัยพิชิตกุล
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ใหการดแูลรกัษาใหเหมาะสมจะปองกนัภาวะแทรกซอน

ดังกลาว จะทําใหผูปวยมีชีวิตอยูนานข้ึนดวยคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น   

พย า ธ ส ร ร ะ ว ท ย า ข อ ง ก า ร ห า ย ใ จ
(Respiratory pump) 

 หนาทีข่องการหายใจคือ การนํา oxygen เขาสูปอด 

และขับ carbon dioxide ออกจากปอด โดย oxygen 

ที่เขาสูปอดจะถูกนําไปใชเพ่ือใหเกิดพลังงานท่ีอวัยวะ

ตาง ๆ สวน carbon dioxide จะเปนของเสียที่เกิดจาก

ขบวนการเมตาบอลิซึมระดับเซลล สมองสวน cortex 

ที่บริเวณ parietal cortex จะควบคุมการหายใจแบบ 

voluntary breathing โดยสง signals ผาน corticospinal 

tracts ไปยัง spinal cord และ motor neurons ที่ 

anterior horn cells และสงผานไปยัง peripheral nerve, 

neuromuscular junction และ respiratory muscles 

สวน brain stem ที่ medulla จะควบคุมการหายใจแบบ 

autonomic breathing การสงผาน nerve impulses 

จะผาน nerve tracts ที่ lower brain stem และ reticu-

lospinal tracts ที่ spinal cord และสงผานไปยัง lower 

motor neurons และ respiratory muscles โดยจะมี 

chemical และ mechanical feedback mechanisms 

ในการควบคุมการหายใจ ทั้งนี้เพื่อใหมีระดับ PaCO
2
 ที่

เหมาะสมเพ่ือทําใหเกดิภาวะสมดุล กรด-ดาง ทีเ่หมาะสม

ในรางกาย1

 กลามเนือ้ทีเ่กีย่วของกบัการหายใจ แบงเปน 3 กลุม

ใหญ ๆ คือ1,2 

 1) Inspiratory muscles ไดแก diaphragm 

และ external intercostals muscles โดย diaphragm 

ถือเปน inspiratory muscle ที่สําคัญที่สุด ออกแรงใน

การหายใจเขาถึงรอยละ 70 ของกลามเนื้อที่ใชในการ

หายใจเขา เพื่อใหได tidal volume ปกติ การส่ังการ

จะผาน phrenic nerve ซึ่งออกมาจาก cervical nerve 

root ทีร่ะดบั C3 ถงึ C5 สวน external intercostal muscles 

จะทํางานโดยการยกกระดูกซี่โครงทําใหทรวงอกขยาย 

การสั่งการจะผาน intercostal nerve ซึ่งออกมาจาก 

thoracic spinal nerve root ถาผูปวยออกกาํลงักายหรอื

มอีาการหอบเหน่ือย ผูปวยจะใช inspiratory accessory 

muscles ชวยในการหายใจเขา ไดแก sternocleidomastoid, 

trapezius, scalene, latissimus dorsi, platysma, 

pectoralis major และ pectoralis minor muscles 

โดยจะชวยขยายกระดูกซี่โครงขณะหายใจเขา

 2) Expiratory muscles โดยท่ัวไป การหายใจ

ออก เปน passive breathing ซึ่งเกิดจาก elastic recoil 

ของ lung และ chest wall ถาผูปวยออกกําลังกายหรือ

ไอ ผูปวยจะใช exspiratory accessory muscles ชวย

ในการหายใจออก ไดแก internal intercostal muscle 

และ abdominal muscle (rectus abdominis, internal 

oblique, external oblique และ transversus abdominis 

muscle) โดย internal intercostal muscles จะทํางาน

โดยการดึงกระดูกซ่ีโครงลงทําใหทรวงอกหดตัวเขา การ

สัง่การจะผาน intercostal nerve ซึง่ออกมาจาก thoracic 

spinal nerve root สวน abdominal muscle สวนใหญ

จะทําหนาทีช่วยในการหายใจออก โดย internal oblique, 

external oblique และ transversus abdominis muscle 

จะทําใหเกิดการหดตัวเขาของ abdominal wall ทําให

ดัน diaphragm ขึ้นบน เพื่อใหเกิดการหายใจออก สวน 

rectus abdominis รวมถึง internal oblique และ 

external oblique muscle จะดงึกระดกูซีโ่ครงสวนลางให

ไปดานหลัง ทาํใหเกดิความดันใน pleural space เพิม่ข้ึน 

จึงชวยในการหายใจออก

 3) Upper airway muscles ซึ่งจะชวย maintain 

patency ของ upper airway ทําใหลมหายใจสามารถ

ผานเขาและออกไดดีโดยไมมีการขัดขวาง นอกจากน้ัน

ยังชวยปองกันการสําลักขณะที่กลืนอาหารเพื่อไมให

สําลักอาหารลงไปยัง lower airway โดยสวนของ upper 

airway muscles ไดแก กลามเนื้อที่ทําหนาที่ abductor 

ของ vocal cords, elevator ของ palate, retraction ของ 

tongue, และ dilator ของ nares การสั่งการของกลาม

เนื้อเหลานี้ จะส่ังการมาจาก cranial nerves ที่ V, VII, 

และ IX ถึง XII 

 กลไกควบคุมการหายใจแบบ autonomic breathing 

จะมี feedback mechanisms โดยจะมี neural และ 
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chemical receptors ที่เปนตัวรับ และสงผานไปยัง

ระบบสวนกลางโดย peripheral nerves เม่ือ respiratory 

center ที่ medullar ไดรับ input ก็จะสง neural output 

ทําใหปรับใหเกิดการหายใจที่เหมาะสมกับแตละภาวะ

ที่เกิดขึ้นกับรางกาย กลไกการกระตุนผาน receptors มี

ดังนี้1,2

 1) Neural receptors พบที่ upper airway, 

respiratory muscles, lungs, และ pulmonary vessels 

เมื่อ receptors เหลานี้ถูกกระตุน จะกระตุนผาน vagus 

nerve ไปยัง respiratory center และมี output สั่งการ

เพือ่ใหมกีารปรับ ventilation รวมถึงการไอและจาม โดย 

neural receptors มีอยูหลายชนิด ไดแก 

 Muscle spindles และ slowly adapting pulmonary 

stretch receptors (SARS) ซึ่งจะตอบสนองตอการ

เปลีย่นแปลงของ lung และ thoracic cage volume เชน 

เมื่อ lung และ chest wall infl ate จะไป ยืด (stretch) 

receptors เหลานี้ และจะสงผาน vagus nerve มีผล

ทาํใหเกดิ แรงหนวง (dampen) จาก inspiratory center ที ่

medulla ทาํใหการหายใจเขาถกูยบัยัง้ชัว่คราว ทาํใหเกิด

การหายใจออก ซึง่ขบวนการน้ีเรยีกวา “Hering-Breuer”

refl ex 

 Rapidly acting irritant receptors (RARS) จะ

มีการเปลี่ยนแปลงของ lung volume ที่ตอบสนองตอ 

chemical stimuli เชน histamines, prostaglandins, 

และ notious stimuli

 C-fi bers จะถกูกระตุนโดยภาวะ oxygen ทีต่ํา่ลง ที ่

airway หรอื lung กระตุนใหเกดิ hyperventilation ซึง่พบ

ไดในหลายภาวะ เชน asthma, pulmonary embolism, 

pneumonia, และ pulmonary edema   

 2) Chemical receptors หรือเรียกวา chemore-

ceptors จะพบที่ peripheral และ central nervous 

system 

 โดยตําแหนงของ peripheral chemoreceptors

จะพบอยูที ่carotid และ aortic bodies ซึง่จะเปนตาํแหนง

หลกัทีไ่วตอการถูกกระตุนเม่ือมรีะดับ PaO
2
 ลดตํา่ลง โดย

พบวา เมื่อ PaO
2
 ตํ่ากวา 75 mmHg  จะมีการกระตุน

การหายใจนอกจากน้ัน peripheral chemoreceptors 

ยังตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ PaCO
2
 ที่เพิ่ม

ขึ้น และภาวะ pH ที่เปนกรด ในเด็กแรกเกิดพบวา 

aortic chemoreceptors จะมีบทบาทสําคัญมากกวา 

carotid chemoreceptors แตในผูใหญ carotid 

chemoreceptorsจะมีความสําคัญมาก  aort ic 

chemoreceptors เม่ือ peripheral chemoreceptors 

ถูกกระตุน จะสง impulses ผาน cranial nerve IX 

ไปยัง nucleus tractus solitarius (NTS) ทําใหหล่ัง 

neurotransmitters ทําใหมีการเพิ่ม ventilation 

 สวน central chemorecptors มีอยู 4 กลุมท่ีเปน 

chemosensitive neurons  ที่ brain stem อยูที่ locus 

ceruleus, NTS, midline raphe, และ ventrolateral 

quadrant ของ medulla ซึ่งจะตอบสนองไดดีมาก

ตอภาวะ acid-base disturbance และ PaCO
2
 ทีเ่ปลีย่น

ไป โดยพบวาเมื่อ serum PaCO
2
 เพิ่มข้ึน จะมีการเพิ่ม

ขึ้นของ CSF CO
2
 ทําใหมีการลดลงของ CSF pH และ

ขบวนการสําคัญที่ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของ 

CSF pH คอื ระบบ parasympathetic nervous system1

โรค neuromuscular diseases ท่ีมีผลตอ 
respiratory system 

 โรคทางระบบประสาทท่ีมีผลตอการหายใจ 

แบงเปนกลุมตามตําแหนงของพยาธิวิทยา ดังนี้1- 4

 1. Central nervous system disease ประกอบดวย

โรคท่ีตําแหนง cortical, brain stem และ spinal cord

  1.1 Cortical and brain stem disorders

   1.1.1 Disease of voluntary breathing 

โรคท่ีมีผลตอ pathway ที่เชื่อมตอระหวาง cortex และ

spinal motor neuron ไดแก midpontine stroke จะทาํลาย 

corticospinal tract ทําใหเกิด “lock-in syndrome”

คือเกิด total paralysis ยกเวนมีการเคลื่อนไหวเฉพาะ

การกรอกตา การหายใจแบบ voluntary breathing หาย

ไป แตการหายใจแบบ autonomic breathing ยังคง

อยู เม่ือมีการทําลายของ pons ผูปวยก็จะมีการหายใจ 

periodic breathing หรือ Cheyne-Stokes respiration 

pattern
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   1.1.2 Disease of autonomic breathing 

เมือ่มคีวามผดิปกตขิอง autonomic breathing จะทาํให

เกิด central alveolar hypoventilation ซึ่งผูปวยจะมี

ปญหาอยางมากในชวงที่นอน ทําใหเกิด central sleep 

apnea เนื่องจากไมมี autonomic triggering ใหเกิด

การหายใจขณะนอนหลบั โรคทีเ่ปน congenital central 

alveolar hypoventilation คือ “Ondine’s curse” ซึ่ง

พบนอย และพบในเด็ก โดยเด็กจะมีปญหา respiratory 

arrest ขณะหลับ สวน acquired central alveolar

hypoventilation ซึง่เกดิจาก uni- หรอื bilateral medullary 

infarction หรือ bulbar poliomyelitis สวน autonomic 

breathing ที่ทําใหเกิด hyperventilation จะพบไดใน

ภาวะ central nervous system infection หรือ tumor 

นอกจากนัน้ภาวะอ่ืน ๆ  ทีก่ระตุนใหเกดิ hyperventilation 

โดยผาน autonomic pathway คือ fever, sepsis, pain, 

pregnancy, high altitude, และยา เชน progesterone 

หรือ salicylate

  1.2 Disease of spinal cord

  สาเหตุของ spinal cord injury มักเกิดจาก

อุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะเกิดจาก motor vehicle accidents, 

fall, sport accident, และ gunshot wound ภาวะ

แทรกซอนที่ตามหลังการเกิด spinal cord injury ไดแก 

atelectasis, pneumonia, และ respiratory failure กลไก

ที่ทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เปนผลมาจาก 1) cough 

ineffi ciency เนื่องจาก expiratory muscle weakness, 

2) ciliary dysfunction, 3) mucous hypersecretion 

เนื่องจากมี impairment ของ peripheral autonomic 

nervous system, 4) glottis dysfunction และ gastric 

hypomotility, และ 5) loss of conscious ในขณะเกิด 

injury ทําใหเพิ่มความเสี่ยงตอการสําลัก

  ผูปวยอาจเกิด acute respiratory failure ได 

ถาเกิด cervical cord injury ในระดับ C3 ถึง C5 ทําให

หยุดการสั่งการผาน phrenic nerve ไปยัง diaphragm 

ทําใหเกิดปญหา inspiration ในกรณีที่เกิด thoracic 

และ lumbar injury ระดับ T1 ถึง L1 จะมีผลทําใหเกิด 

ineffective cough เนื่องจากเปนตําแหนง spinal cord 

ที่สั่งการผาน peripheral nerve ไปยัง abdominal 

และ internal intercostal muscles ซึ่งเปน accessory 

muscles ที่สําคัญของ expiration

  นอกจากน้ี ผูปวยที่มี spinal cord injury จะมี

ปญหา sleep apnea เพิ่มข้ึน 4 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับ

คนทั่วไปในวัยเดียวกัน ดังนั้น ควรทํา sleep study ถา

ผูปวยมีอาการของ nocturnal hypoventilation ไดแก 

morning headache, daytime hypersomnolence, 

unexplained nocturnal awakenings, daytime

hypercarbia (PaCO
2
 >45 mmHg), unexplained 

corpulmonale, หรอื force vital capacity (FVC) <50% 

predicted value  ปญหา bronchial hyperreactivity และ 

bronchial hypersecretion พบไดในผูปวยบางราย โดย

กลไกเกิดจาก มีการรบกวน normal autonomic control 

ของ airways ที่เกิดข้ึนภายหลังการเกิด injury   

 2. Peripheral nervous system diseases 

โรคของ motor nerves และ neuromuscular junction 

(NMJ) อาจจะมาดวยอาการเฉียบพลัน ไดแก acute 

infl ammatory polyneuropathy จาก Guillain-Barré 

syndrome (GBS) หรือ botulinum toxicity สวน

โรคท่ีมาดวยอาการคอยเปนคอยไปแบบเร้ือรัง ไดแก 

ความผดิปกติของ motor neuron disease จาก amyotrophic 

lateral sclerosis (ALS) หรือ myasthenia gravis (MG)

  2.1 Disease of motor nerves หรือ anterior 

horn cells

   2.1.1 Acute infl ammatory polyneuropathy

ซึ่งหมายถึง Guillain-Barré syndrome (GBS) สวน

ใหญ รอยละ 85 ถึง 90 จะไมทราบสาเหตุ (acute 

idiopathic demyelinating polyneuropathy, AIDP) 

หรืออาจเกิดตามหลัง viral infection ทําใหมีการสราง 

antibody ตอ viral epitopes ซึ่ง cross-reaction กับ 

lipid component ของ peripheral nerve หรือเรียกวา 

antiglycolipid antibodies ผูปวยจะมาดวย progressive, 

symmetrical, ascending muscle weakness ในเวลา 

2 สปัดาห จนกระทัง่ loss of deep tendon refl exes โดย

จะเร่ิมที่บริเวณ lower extremities กอน อยางไรก็ตาม

อาจจะเร่ิมที่ arms, face, head, และ neck ซึ่งเรียกวา 

“Miller-Fisher variant”
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  AIPD จะมีผลตอระบบการหายใจ คือ ทําให

เกิด 1) weakness ของ upper airway muscles, 

2) weakness ของ inspiratory และ expiratory muscles, 

และ 3) เกดิ secondary complication เชน pneumonia 

หรือ pulmonary embolism โดยพบวา รอยละ 25 

ถึง 50 ของผูปวย จะเกิดภาวะหายใจลมเหลวจนตอง

ใสทอชวยหายใจและใชเคร่ืองชวยหายใจ การตรวจท่ี

ชวยทํานายวาผูปวยกําลังมี impending respiratory 

failure คอื FVC, maximal negative inspiratory pressure 

(NIP) และ nocturnal desaturation โดยขอบงชี้ในการ

ใสทอหายใจและเคร่ืองชวยหายใจ คอื ถาตรวจพบ FVC 

<15 ml/kg, FVC <1 L, FVC <50% predicted value, 

หรือ NIP > -30 cmH
2
O ดังนั้นควรติดตาม FVC และ 

NIP เปนระยะ และบอยครั้งในแตละวัน ในกรณีที่ผูปวย

มีอาการทางคลินิกแยลง จะชวยทําใหแพทยชวยเหลือ

การหายใจผูปวยไดทันทวงที การตรวจ FVC และ NIP 

จะตรวจพบความผิดปกติกอนที่ผูปวยจะมี PaCO
2
 คั่ง 

ผูปวยควรไดรับการชวยเหลือ ventilator support โดย

การใสทอชวยหายใจและใชเคร่ืองชวยหายใจ แพทยไม

ควรใช noninvasive ventilation (NIV) ในผูปวยกลุมนี้ 

เพราะมีโอกาสเกิด aspiration สูง เนื่องจากมี bulbar 

muscle involvement อยางไรก็ตาม ผูปวยโรคนี้มักจะ

สามารถหยาเครื่องชวยหายใจและเอาทอชวยหายใจ

ออกไดเม่ือไดรับการรักษาดวยยา คือ corticosteroid, 

immunoglobulin, และ plasmaphreresis ซึ่งจะมีผล

ทาํใหกลามเนือ้หายใจมแีรงมากขึน้ อยางไรกต็าม ผูปวย

ทีจ่าํเปนตองใชเครือ่งชวยหายใจอยูนานก็จาํเปนตองทํา 

tracheostomy 

   2.1.2 Chronic diseases affecting 

motor nerves ซึ่งหมายถึง ALS เปน progressive 

neurodegenerative disease โดยมีอาการดําเนินโรค

แบบคอยเปนคอยไป เกิด asymmetrical weakness 

รวมกับมี hyperrefl exia และ muscle fasciculation 

จริง ๆ แลว ALS เอง ไมไดมีผลโดยตรงตอปอด แตจะมี

ผลตอ 1) upper airway muscle ทําใหเกิด abnormal 

swallowing และ inadequate cough, 2) diaphragm 

ทําใหเกิด inadequate ventilation, และ 3) expiratory 

muscles ทาํใหเกดิ inadequate cough ดงันัน้ ผูปวยจึง

มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนทางระบบการหายใจ และ

เสียชีวิตจากภาวะหายใจลมเหลว ผูปวยอาจจะมาดวย 

หอบเหนื่อย หายใจไมอิ่ม ไอและขับเสมหะไดไมดี รวม

กับมีภาวะแขนขาออนแรง ดังนั้นการประเมินผูปวยจึงมี

ความสําคัญ โดย FVC จะเปนการตรวจวัดที่ชวยในการ

พยากรณการดําเนินของโรคและความรุนแรงของโรค 

ผูปวยมกัจะม ีsleep-breathing disorder ดงันัน้ การชวย

หายใจแบบ noninvasive positive pressure ventilation 

(NIPPV) จึงจําเปนตองใชเวลานอน และถาการดําเนิน

โรคเปนมากขึ้น ก็จําเปนตองใชในเวลากลางวันรวมดวย 

ผูปวยมกัจะมีปญหาในการขับเสมหะ เนือ่งจากการกลืน

ลําบาก ดังนั้นการใหยา anticholinergic drug รวมถึง 

low-dose irradiation หรือการฉีด botulinum toxin 

ที่ salivary glands จะชวยลดการหล่ังเสมหะ ในกรณีที่

โรคดําเนนิมากข้ึน ผูปวยจาํเปนตองไดรบั tracheostomy 

และใช long-term invasive ventilation 

  2.2 Neuromuscular junction disease 

(NMJ)

   2.2.1 Myasthenia Gravis (MG) เปน

โรคที่พบไดบอยที่สุดที่มีผลตอ neuromuscular trans-

mission โดยเกิดจากการมี autoantibody ตอ postsy-

naptic acetylcholone receptors มีผลทําใหกลามเนื้อ

ออนแรง ถามีความรุนแรงมาก ก็จะเกิดภาวะหายใจลม

เหลวจาก respiratory muscle weakness หรือเรียกวา 

“myasthenic crisis” การประเมินผูปวยและการดูแล

ผูปวยเชนการใสทอชวยหายใจและเครื่องชวยหายใจ

เชนเดียวกับผูปวย  AIDP ตามท่ีกลาวถึงขางตน 

การรกัษาทีเ่ฉพาะทีส่าํคญัเมือ่เกิด myasthenic crisis คอื 

intravenous immunoglobulin (IVIG), plasmapheresis 

และ corticosteroid นอกจากนี้ยังพบวา myasthenia 

gravis สมัพันธกบั thymoma โดยพบวา ประมาณรอยละ 

15 ของผูปวย thymoma จะมาดวย myasthenia gravis 

ดังน้ันการผาตัดเอา thymoma ออก ก็จะชวยใหอาการ 

myasthenia gravis ดีขึ้น อีกภาวะ คือ Lambert-Eaton 

myasthenic syndrome (LEMS) ซึง่เปน paraneoplastic 

syndrome ที่พบในผูปวย small cell lung cancer
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เกิดจากการมี autoantibodies ตอ presynaptic 

voltage-gated calcium channels (VGCCs) ผูปวยจะ

มีปญหา respiratory muscle weakness ไดเชนเดียว

กับ myasthenia gravis แตลักษณะที่แตกตางกันคือ 

LEMS จะพบลักษณะดังตอไปนี้ ซึ่งไมพบใน MG คือ 

1) การเพิ่มขึ้นของ muscle action potential เมื่อทํา 

repetitive nerve stimulation 2) มกัจะมีอาการ proximal 

leg weakness ซึ่งอาการแยลงในชวงเชา 3) มีปญหา 

autonomic dysfunction มากกวา และ 4) สัมพันธกับ 

malignancy

   2.2.2 Other NMJ diseases ไดแก 

   Botulism ซึ่งเกิดจาก toxin ของเช้ือ 

C. botulinum ซึ่งพบปนเปอนในอาหาร ที่เคยเกิดข้ึนใน

ประเทศไทยคือ การบริโภคหนอไมปบทีจ่งัหวดันาน ทาํให

เกิด progressive paralysis โดยเริ่มมีอาการ blurred 

vision, dysphagia, dysarthria, และ facial weakness 

การเกิดกลามเนื้อออนแรง จะเปนแบบ descending 

muscle weakness และมีผลตอกลามเน้ือหายใจ คือ 

upper airway, diaphragm, และ intercostals muscles 

ทําใหเกิดภาวะหายใจลมเหลว ซึ่งผูปวยที่ควรพิจารณา

ใสทอชวยหายใจและใชเครื่องชวยหายใจ คือ ผูปวยที่

ไมสามารถ protect airway หรือ vital capacity < 30% 

predicted value การรักษา คอืการ support ventilation 

และการให botulism antitoxin

   Insecticides, organophosphates, และ 

carbamates เปน potent inhibitors ของ acetylcho-

linesterase ทําใหเกิด skeletal muscle paralysis และ

บางครั้งอาจเกิด respiratory failure 

   ภาวะและโรคอื่น ๆ ที่มีผลยับยั้ง NMJ 

neurotransmission ไดแก toxin จากบางสายพันธุของ

เหบ็ มผีลยับยัง้ NMJ neurotransmission ทาํใหเกดิ tick 

paralysis, snake venom จากงูบางชนิด ซึ่งจะสราง 

neurotoxins ทาํใหยบัยัง้ neurotransmission, นอกจากนัน้

ยังมียาที่เปน NMJ blockade ไดแก D-penicillamine, 

aminoglycoside, fl uoroquinolone, phenytoin, lithium, 

b-blockers, glucocorticoids, และ magnesium sulfate   

  2.3 Disease of respiratory muscles มภีาวะ

และโรคหลายอยางท่ีมผีลตอกลามเน้ือ และอาจจะทําให

เกิด respiratory failure ได ภาวะหรือกลุมโรคเหลานี้ 

ไดแก 

   2.3.1 Genetic muscular dystrophies 

จาก Duchenne และ Becker muscular dystrophies

   2.3.2 Inf lammatory myopathies 

จาก dermatomyositis และ polymyositis, inclusion 

body myositis (IBM)

   2.3.3  Metabolic myopathies จาก 

glycogen storage disease และ mitochondrial disorders

อาการและอาการแสดงทางระบบการหายใจ 

 อาการและอาการแสดงทางระบบการหายใจ 

ขึน้กบัพยาธสิภาพและการดาํเนนิโรคของ neuromuscular 

diseases นั้น ๆ ซึ่งจะพบวาผูปวยอาจจะมาดวยอาการ

และอาการแสดงท่ีไมชัดเจนในระยะแรก ทําใหการ

วนิจิฉยัลาชา เชน ผูปวยท่ีมปีญหา inspiratory muscles 

จะมาดวยไมสามารถออกกําลังกายไดปกติ (exercise 

intolerance) เหน่ือยงายหรือหายใจไมอิ่ม (dyspnea) 

มีปญหาหยุดหายใจขณะนอนหลับ (sleep apnea) 

หรือฝนรายตองลุกตื่นข้ึนมาตอนกลางคืน อาจมีอาการ

ปวดศีรษะ งวงเหงาหาวนอนตอนกลางวัน บางรายจะ

มีปญหาเหน่ือยหายใจไมอิ่มเวลานอนราบ แตเมื่อลุก

ขึ้นนั่งอาการหายใจไมอิ่มจะดีขึ้น สวนผูปวยที่มีปญหา 

exspiratory muscles จะมาดวยมีปญหาขับเสมหะไม

ออกและมีการติดเช้ือท่ีปอดเปน ๆ หาย ๆ เปนประจํา

ผูปวยทีม่ปีญหาของ upper airway muscles จะมปีญหา

การเคลื่อนไหวของลิ้น เพดานปาก คอหอย รวมถึงการ

เปดปดของกลองเสียง ทาํใหมปีญหาการกลืนแลวสาํลัก 

ไอไมมีประสิทธิภาพ เมื่อผูปวยมีปญหาการกลืน ก็จะ

ทําใหไมกลารับประทานอาหาร ขาดสารอาหาร และมา

ดวยมาดวยนํ้าหนักตัวลด บางโรคอาจมีความผิดปกติ

ของกลามเนือ้หลายตาํแหนง ผูปวยอาจมอีาการออนแรง

ทั้ง inspiratory muscles, exspiratory muscles และ 

upper airway muscles พรอมกนัได ซึง่ยิง่สงเสรมิทาํให

เกิดภาวะหายใจลมเหลวไดมากขึ้น1,2 

 ถาผูป วยมีอาการและอาการแสดงของโรค
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ทางระบบประสาทรวมดวย โดยเฉพาะที่เปนลักษณะ

เฉพาะ เชน กลามเนื้อตนแขนตนขาออนแรง หรือกลาม

เน้ือปลายแขนปลายขาออนแรง (muscle weakness), 

กลืนลําบาก (dysphagia), หรือหนังตาตก (ptosis), 

ตรวจพบ gag refl ex หายไป, hyper- หรอื hyporefl exia, 

fasciculation, babinski พบ dorsiflexion หรือ 

plantaflexion, muscle pain หรือ muscle atrophy 

ก็จะชวยทําใหการวินิจฉัยงายขึ้น โรคหรือภาวะทาง 

neuromuscular diseases ที่มาดวยภาวะ respiratory

failure ท่ีพบบอย คอื Guillain-Barré syndrome (GBS), 

myasthenia gravis (MG), และ stroke ซึ่งในบางราย

อาจมาดวยอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ 

โดยท่ีอาการทางระบบประสาทไมชัดเจน ดังนั้นผูปวย

ที่มาดวย respiratory failure โดยที่สาเหตุไมชัดเจน 

แพทยควรคิดถึงโรคทางระบบประสาท โดยการซัก

ประวัต ิตรวจรางกาย ตรวจวาผูปวยมีปญหา respiratory 

weakness กลุมไหน และสงตรวจทีเ่ฉพาะเพือ่ใชวนิจิฉัย

โรคทางระบบประสาทที่สงสัยในผูปวยรายนั้น3,4

 ในผูปวยที่มี impending respiratory failure 

จะตรวจพบวา ผูปวยหายใจต้ืนและเร็ว มกีารใช accessory 

muscles ไดแก intercostal muscle retraction คลํา

ไดวามี contraction ของ sternocleidomustoid และ 

scalene muscle ในผูปวยที่มี severe weakness ของ 

diaphragm จะตรวจพบ inward paradoxical motion 

ของ rib cage หรือ abdomen หรือเรียกวา respiratory 

paradox โดยเมื่อผูปวยหายใจเขา จะเกิด paradoxical 

inward movement ของ abdomen ซึ่งในคนทั่วไปเมื่อ

หายใจเขา ทรวงอกจะขยายและทองก็ปองออก แตใน

กรณีของ respiratory paradox คือ หายใจเขาทองจะ

ยุบลง5 

การตรวจวนิจฉัยที่ชวยบงชี้วามีความผิด
ปกติของระบบการหายใจที่เกิดจาก neu-
romuscular diseases 

 เนื่องจากกลามเน้ือที่มีปญหามีอยู 3 กลุม ตามท่ี

กลาวถงึขางตน คอื inspiratory muscles ทาํใหมปีญหา 

ventilation, expiratory muscles ทําใหเกิดปญหา 

ineffective cough และ upper airway muscles ทําให

เกิดปญหา airway protection 

 ดงันัน้ การซกัประวตั ิตรวจรางกาย และการประเมนิ

ประสทิธภิาพการทํางานของกลามเนือ้ทีเ่กีย่วของกับการ

หายใจ จะทําใหผูปวยไดรับการวินิจฉัยและรักษาอยาง

เหมาะสม กอนที่จะเกิดปญหา impending respiratory 

failure ซึง่การตรวจพบ PaCO
2
 เพิม่ข้ึน หรอื PaO

2
 ลดลง 

มักจะตรวจพบในระยะทาย ๆ ของ respiratory failure 

การตรวจประเมินประสิทธภิาพการทํางานของกลามเน้ือ 

ไดแก

 1. การตรวจการทํางานของ  insp i ra tory 

muscles1,2,6,7 

  1.1 NIP test ซึ่งเปนความผิดปกติแรกที่มัก

จะตรวจพบ คือ ถา NIP > -30 cmH
2
O แสดงวาผูปวย

มี inspiratory muscles weakness ซึ่งคนปกติในเพศ

ชาย สามารถทาํ NIP ไดถงึ -80 cmH
2
O และในเพศหญงิ 

สามารถทํา NIP ไดถึง -70 cmH
2
O 

  1.2 การตรวจ supine VC และ upright VC 

ในคนปกต ิsupine VC จะมีคาต่ํากวา upright VC <10% 

ในผูปวยท่ีมี diaphragmatic muscles weakness จะ

ตรวจพบวา supine VC มีคาตํ่ากวา upright VC >25% 

ซึ่งการตรวจพบดังกลาวจะสัมพันธกับ sleep-related 

hypoventilation  

 2. การตรวจการทํ างานของ  exp i ra to ry 

muscles1,2,6,7  

  2.1 การตรวจ FVC และ maximum expiratory 

pressure ถา FVC <15 ml/kg, FVC <1 L, FVC <50% 

predicted value หรือ maximum expiratory pressure 

<40 cmH
2
O แสดงวาผูปวยมี exspiratory muscles 

weakness  

  2.2 ลักษณะ fl ow-volume loop จากการทํา 

spirometry จะพบ fl ow ขาออก มีลักษณะยอดมน ๆ 

ไมแหลมเหมือนคนปกติ หรือเรียกวา มีการลดลงของ 

slope ของ ascending limb ของ maximum expiratory 

curve ที่เปนเชนนั้น เพราะผูปวยไมมีแรงที่จะหายใจ

ออกใหเร็วแรง ลักษณะ fl ow-volume loop ที่ผิดปกตินี้ 
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จะพบกอนที่คา FVC จะลดลง เมื่อมีการออนแรงของ 

respiratory muscles ระดับหนึ่ง จึงจะตรวจพบวา FVC 

ลดลง นัน่คอื จะไดผล spirometry ของผูปวย neuromuscular 

diseases มีเปนลักษณะ restrictive pattern 

  2.3 พบวา peak expiratory fl ow rate (PEFR) 

จะมีคาตํา่กวาคา FEV1 ซึง่คนปกต ิคา predicted PEFR 

และ predicted FEV1 จะมีคาใกลเคียงกัน นอกจากนั้น

ในผูปวย neuromuscular diseases จะมี FEF
25-75

สูงกวาปกติ เนื่องจากผูปวยจะมีlung recoil เพิ่มข้ึน  

  2.3 การตรวจ peak cough flow (PCF) 

rate เนื่องจากผูปวยที่มีปญหา exspiratory muscles 

weakness จะมีปญหาการไอไมมีประสิทธิภาพ วิธีการ

ตรวจโดยใช peak fl owmeter ตอกับ face mask หรือ 

mouthpiece ใหผูปวยหายใจเขาเต็มที่แลวหายใจออก

โดยการไอใหเร็วและแรง คา PCF ปกติของคนทั่วไป คือ 

อยูในชวง 360 ถึง 960 L/min ถาวัด PCF ไดคาตํ่ากวา 

160 L/min แสดงวาผูปวยมี cough insuffi ciency8 ผูปวย

ทีม่ ีPCF ลดลง จะมีโอกาสติดเช้ือทีป่อดมากข้ึน ซึง่จาํเปน

ตองใหการชวยเหลือโดยการเคาะปอดและฝกการไอ

ใหมีประสิทธิภาพ

 3. การตรวจ  l ung  vo lume โดย  body 

plethysmography ใน neuromuscular diseases จะ

ตรวจพบ TLC ลดลง FRC ปกตหิรอืลดลง และ RV เพ่ิมขึน้

ดงันัน้จึงมลีกัษณะเปน restrictive lung โดยที ่RV เพ่ิมขึน้2

 4. การตรวจ inspiratory และ expiratory muscles 

รวมถึง lung และ chest wall elastic recoil ไดแก 

  4.1 MVV (maximum voluntary ventilation) 

เปนตัวบงช้ีถึง respiratory endurance โดยใหผูปวย

หายใจเขาและออกเร็วแรง วัดปริมาตรอากาศที่ไดใน 

15 วนิาที แลวคาํนวณปริมาตรอากาศใน 1 นาที คนท่ัวไป 

MVV จะไดประมาณ 120 - 180 L/min หรือ 35 - 40 เทา 

ของคา FEV1 ซึ่งถาไดคาตํ่ากวานี้ แสดงวามีปญหา 

respiratory endurance ซึ่งการประเมิน respiratory 

endurance จะไวกวาการประเมนิ respiratory strength 

เนือ่งจาก การวดั FVC จะเปนการออกแรงเพยีงครัง้เดยีว 

อยางไรก็ตาม การวัด MVV ในผูปวยท่ีมี respiratory 

weakness อาจทําไดคอนขางยาก เน่ืองจากผูปวยมัก

จะมีอาการเหนื่อยหอบ1,2,9

  4.2 Rapid shallow breathing index (RSBI)  

เปนอกีตวับงชีถ้งึ respiratory endurance มกัใชเปนการ

ประเมินผูปวยกอนที่จะ weaning จากเคร่ืองชวยหายใจ 

โดย RSBI คาํนวณไดจาก อตัราการหายใจ ทีม่หีนวยเปน 

คร้ัง/นาท ีหารดวย tidal volume ทีม่หีนวยเปนลติร (f/VT) 

ถา RSBI < 100 breaths/min/L ก็จะมีความสําเร็จใน

การหยาเครื่องชวยหายใจสูง ในผูปวย neuromuscular 

diseases จะมี pattern การหายใจเปนลักษณะเร็ว

และต้ืน ดังนั้น RBSI จึงเปน parameter หนึ่งที่จะชวย

ติดตามผูปวยได1,2,9

 5. การตรวจการกลืน โดยใหกลืนน้ํา 120 ซซี ีแลว

ดูวาสามารกลืนไดหรือไม หรือมีอาการ choking หรือ

สําลักหรือไม เปนการประเมินที่งาย และไมมีความเส่ียง

ตอการเกิด aspiration pneumonia1,2 

 6. การตรวจ pulse oxygen saturation (SpO
2
) 

โดยตรวจวาผูปวยมี nocturnal desaturation หรือไม 

ซึ่งบงบอกวาผูปวยมีปญหา sleep apnea ปญหานี้จะ

เปนปญหาแรก ๆ  ของผูปวย neuromuscular diseases 

ถามี nocturnal desaturation คือ SpO
2
 ลดลงมากกวา

หรอืเทากบั 4% จาก baseline หรอื apnea นานมากกวา

หรือเทากับ 10 วินาที ผูปวยดังกลาวควรจะไดรับการ

ตรวจ polysomnography เนื่องจาก ถามีปญหา sleep 

apnea1,2 ควรพิจารณาใส continuous positive airway 

pressure (CPAP) ventilation ในชวงนอน สวนการใช 

SpO
2
 ในชวงเวลากลางวนั เพือ่ติดตามวาผูปวยมปีญหา 

respiratory failure หรือไม ไมมีความไวพอ เนื่องจาก

ภาวะหายใจลมเหลวใน neuromuscular diseases เปน 

ventilator failure ซึ่งจะพบ PaCO
2
 เพิ่มข้ึน กอนที่ PaO

2
 

จะลดลง ดังนั้น การใช SpO
2
 จึงไมไดบงบอกวาผูปวย

มี ventilator failure หรือไม และเปนการตรวจวินิจฉัยที่

ลาชา ควรเจาะตรวจ arterial blood gas ในผูปวยทีส่งสยั 

ventilator failure1,2

 7. ภาพถ ายรั ง สีทรวงอก  อาจพบว าภาพ

ถายรงัสทีรวงอกมลีกัษณะเหมอืนผูปวยไม full inspiration 

โดยที่ lung parenchyma ปกติ อาจมี elevate dome 

diaphragm ทัง้สองขางหรอืขางใดขางหนึง่ บางคร้ังอาจ
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พบ basal lung atelectasis ในรายที่มีภาวะแทรกซอน 

aspiration pneumonia กจ็ะพบ infi ltration โดยเฉพาะท่ี

ตาํแหนง dependent area เชน superior segment ของ 

lower lobe หรอื posterior segment ของ upper lobe1,2

 8. การตรวจ  f l uo roscopy  เ พ่ือประเ มิน 

diaphragmatic paralysis โดยใหผูปวยทํา forceful 

sniff ขณะทีน่อน supine position ซึง่จะพบวา ผูปวยทีม่ ี

unilateral diaphragm paralysis จะตรวจพบ positive 

“sniff test” คอืตรวจพบ paradoxical upward movement 

ของ diaphragm ขางที่มีปญหา10 ในคนปกติ อาจตรวจ

พบ false-positive ไดรอยละ 6 และ “sniff test” จะมีขอ

จาํกดัในผูปวย bilateral diaphragm paralysis เนือ่งจาก

จะมี compensatory abdominal muscle contraction 

คอืในชวง early inspiration จะมีการหยุดการทํางานของ 

abdominal muscle contraction ทนัท ีทาํให abdominal 

content เคลือ่นลงลาง ทาํใหเหมอืน diaphragm เคลือ่น

ลงลาง จึงทําใหการตรวจ “sniff test” ไดผล negative 

ปัจจุบัน นอกจากการใช้ fluoroscopy ในการดูการ

ทํางานของ diaphragm ยังมีการใช ultrasound ในการ

วัดความหนาของ diaphragm ซึ่งคนปกติทั่วไป จะวัด 

diaphragmatic thickness >2 mm  และ diaphragm 

thickening >20% ในชวง inspiration เมื่อเทียบกับชวง 

expiration ถา ultrasound ไมพบลักษณะดังกลาว 

แสดงวาผูปวยมี diaphragmatic weakness10 

 9. การตรวจ arterial blood gas (ABG) จะตรวจ

พบความผิดปกติของ arterial blood gas ก็ตอเมื่อการ

ทํางานของ inspiratory muscles ลดลงเหลือประมาณ

รอยละ 30 ของคาปกติ โดยความผิดปกติที่จะตรวจพบ

กอนคือ hypercapnia และถาไมไดรับการตรวจวินิจฉัย

และรักษา ผูปวยก็จะตามมาดวย hypoxemia ดังนั้น 

ถาตรวจ arterial blood gas ขณะ room air พบ PaCO
2
 

>45 mmHg และ PaO
2
 <70 mmHg แสดงวาผูปวยกาํลัง

มี impending respiratory failure ถาไมใหการรักษา 

ผูปวยก็จะเกิด acute respiratory failure คือ  PaCO
2
 

>50 mmHg และ PaO
2
 <60 mmHg โดยจาก arterial 

blood gas จะพบวา ลักษณะเดนที่พบคือ ventilatory 

failure โดยที่ arterial hypoxemia จะมี normal P(A-a)

O
2
 อยางไรก็ตาม อาจพบ wide P(A-a)O

2
 ไดในกรณีที่

ผูปวยมีภาวะแทรกซัอน ไดแก atelectasis หรือ pneu-

monia5,7.11

 10. การตรวจอืน่ ๆ  ทีใ่ชในการวนิจิฉยัโรค ไดแก3,12

  10.1 Tensi lon หรือ  Prostigmine test 

เพื่อวินิจฉัย myasthenia gravis (MG)

  10.2  Lumbar puncture ตรวจ cerebrospinal 

fl uid เพื่อวินิฉัย Guillain-Barré syndrome (GBS)

  10.3 Serum creatinine kinase (CK) จะพบ

ระดบัสงูข้ึนในผูปวยทีม่ ีmyositis เชนจาก polymyositis 

หรือ rhabdomyositis

  10.4 ก า ร ต ร ว จ ค ล่ื น ไ ฟ ฟ า ก ล า ม เ น้ื อ 

(Electromyography, EMG) และการตรวจความเร็ว

การนําสัญญาณประสาท (nerve conduction velocity, 

NCV) ซึ่งจะพบลักษณะ decremental EMG response 

ใน myasthenia gravis จากการทํา repetitive nerve 

stimulation (RNS) นอกจากน้ันยังชวยแยกวาเปน 

myopathic diseases, neuropathic diseases, 

neuromuscular junction, anterior horn cell, หรือ 

spinal cord ตัวอยางโรคที่การตรวจดังกลาวชวยในการ

วินิจฉัย ไดแก amyotrophic lateral sclerosis (ALS), 

myasthenia gravis (MG), Lambert-Eaton myasthenic 

syndrome, myopathy, polyneuropathy เปนตน

  10.5 การตรวจอ่ืน ๆ ไดแก CT brain ในผูปวย

ที่สงสัย stroke, MRI spine ในผูปวยที่สงสัย spinal cord 

injury, muscle biopsy และ DNA/RNA analysis ในผูปวย

ทีส่งสยั congenital muscular dystrophy, acetylcholine 

receptor antibody หรือ muscle-specific tyrosine 

kinase antibody (Anti MuSK) ในผูปวยที่สงสัย MG3,12

การรักษา

 การรักษาภาวะหายใจลมเหลวเฉียบพลันรวมกับ

การรักษาเฉพาะโรค ในผูปวยที่ลักษณะโรคเปนเรื้อรัง 

ควรใหการรักษาและปองกนัภาวะแทรกซัอนทีอ่าจจะเกิด

ขึ้น ดังนั้นการรักษาประกอบดวย1,2,13    

 1. Support ventilation เนื่องจากปญหาหลัก

สวนใหญของ neuromuscular diseases คอื ventilatory 
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failure บางโรคตอบสนองดีตอการรักษา ถาผูปวย

ไดรับการวินิจฉัยและรักษาเร็ว จะชวยลดการใสทอ

ชวยหายใจและการใชเคร่ืองชวยหายใจ ผูปวยที่ตรวจ

ประเมินวาเริ่มมีการออนแรงของกลามเนื้อหายใจ 

อาจจะเริ่มชวยหายใจดวย non-invasive positive

pressure ventilation (NIPPV) ดวย continuous positive 

airway pressure (CPAP) หรือ bilevel positive airway 

pressure (BiPAP) อยางไรก็ตาม ควรระวังการใช NIPPV 

ในผูปวยทีม่ ีbulbar involvement หรอื ม ีsecretion เยอะ 

หรือ dysphagia เนื่องจากจะเกิดปญหา aspiration ได 

นอกจากน้ัน โรคท่ีมีปญหากลามเน้ือออนแรงอยูนาน ก็

จําเปนที่จะใช invasive positive pressure ventilation 

(IPPV) โดยการใสทอชวยหายใจ และอาจจําเปนตองทาํ 

tracheostomy และไดรบั long term home mechanical 

ventilation ตอ 

 2. Effective cough โดยการทาํ chest insuffl ations 

รวมกับ chest และ abdominal thrust ซึ่งการทํา 

chest insufflations เป็นการเพิ่ม volume ในปอด 

สามารถทําโดยตัวผูปวยเอง โดย “frog breathing” คือ

หายใจเขา breath stacking รวมกบั glossopharyngeal 

breathing นั่นคือ ผูปวยจะหายใจเขา 3 – 4 breaths 

ซอน ๆ กัน เม่ือปอดขยายเต็มท่ีแลวจึงไอออกโดยการ

กดหนาอกและหนาทอง การทํา chest insuffl ations สามารถใช

AMBU bag ชวย หรือใชเครื่องชวยหายใจชวยทํา

intermittent positive pressure breathing (IPPB)

 3. Prevent aspiration มกีารฝกการกลืนในผูปวย

ทีม่ปีญหาการกลืน ถาตองใหสารอาหารทางสายยาง ควร

ใหแบบ continuous drip ดีกวาแบบ bolus และผูปวย

ควรอยูในทานอนยกหัวสูง 45 องศาขณะใหสารอาหาร

 4. Noninvasive positive pressure ventilation 

ในชวงนอน ในผูปวยที่มี sleep apnea  

 5. Specifi c treatment

  5.1 Plasmapheresis หรอื plasma exchange 

เปนการรักษาหลักในผูปวย myasthenic crisis ที่เกิด 

acute respiratory failure เพ่ือเปนการกรองพลาสมา

ของผูปวยเพื่อกําจัด antibody ออกไป แลวทดแทนดวย 

fresh frozen plasma หรอื albumin การรักษาอืน่ ๆ  ทีใ่ช

ในการรักษารวมดวย ไดแก mestinon, corticosteroid, 

immunosuppressants (azathioprine, cyclosporine, 

tacrolimus, และ mycophenolate myfetil) และ 

การทํา thymectomy14

  5.2 P lasmapheres is  หรือ  p lasma 

exchange รวมกบั intravenous immunoglobulins (IVIG) 

ใน Guillain-Barré syndrome (GBS) ที่มี impending 

respiratory failure สวนยา corticosteroid ไมมีบทบาท

ใน GBS15

  5.3 ยา Riluzole ในการรักษา amyotrophic 

lateral sclerosis (ALS) โดยยาออกฤทธ์ิตอตานสารก

ลูตาเมต จึงชวยลดการทําลายของเซลล ทําใหยืดอายุ

ผูปวยไดประมาณ 3 - 6 เดือน แตไมไดทําใหอาการ

ออนแรงดีขึ้น   

 6. Prevent long term complication

  6.1 แนะนําใหหยดุบหุร่ี เนือ่งจากการสูบบหุรี ่

จะทําใหอัตราการลดลงของ FEV1 ตอป ลดลงมากกวา

คนท่ีไมสูบบุหรี่ ดังนั้น จึงทําใหผูปวย neuromuscular 

diseases ที่สูบบุหรี่ มีอาการเหนื่อยหอบไดมากขึ้น

  6.2 ปองกันการเกิดภาวะโรคอวน (obesity) 

เนื่องจากผูปวย neuromuscular diseases บางโรคเปน

โรคเร้ือรัง ผูปวยบางรายไมสามารถออกกําลังไดเหมือน

ปกติ หรือบางรายนอนติดเตียง หากผูปวยยังรับประทาน

อาหารเองไดดี หรือไดอาหารทางสายใหสารอาหาร 

อาจทําใหนํ้าหนักขึ้นไดงาย ปญหาของ obesity คือ

ทําให work of breathing เพิ่มข้ึน, functional residual 

capacity (FRC) ลดลง, upper airways constriction, 

และการตอบสนองของ medulla ตอภาวะ hypercapnia 

และ hypoxia ลดลง

  6.3 ปองกันการติดเชื้อ โดยการให infl uenza 

vaccine และ pneumococcal vaccine และหลีกเล่ียง

การใกลชิดกับผูปวยที่ปวยดวยไขหวัดหรือไขหวัดใหญ 

นอกจากนั้นในผูปวยที่นอนติดเตียงนาน ๆ ควรมีการ

พลิกตัวผูปวยเปนระยะ เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ 

(bedsore) 

  6.4 Pulmonary rehabilitation และ physi-

otherapy ไดแก การฝกทํา resisted expiratory และ 
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inspiratory breathing โดยการเปาลูกโปง การฝก

หายใจโดยใช incentive spirometer นอกจากน้ันยังมี

การฝก respiratory muscle training ของกลามเนื้อชวย

หายใจแตละกลุม การฝก cough training เพื่อไอใหมี

ประสิทธิภาพ การเคาะปอดเพื่อชวยขับเสมหะ การจัด

ทาโดยใหผูปวยอยูในทานั่งหรือนอนยกหัวสูง 45 องศา 

เพิ่อใหการหายใจเขาไดดีขึ้น และการใชสายรัดที่หนา

ทองเพื่อชวยในการไอ เปนตน
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Abstract

Objectives

 To evaluate clinical characteristics, cerebrov-

ascular risk factors, associated conditions and clini-

cal outcome in group of transient global amnesia 

(TGA) compared to transient ischemic attack (TIA) 

control in Thai patients.

Methods

 This was a retrospective observational study 

conducted in Ramathibodi Hospital, Thailand from 

1st January 1999 to 30th June 2014. We studied TGA 

patients compared with the age- and sex- matched 

controls of TIA patients in the same time period. We 

collected gender, age of onset, onset time, duration 

of symptom, precipitating factors, activities preced-

ing the attack, accompanying neurological symp-

toms/signs, vascular risks, morbidity and mortality 

in both groups.

Results

 We studied 41 TGA patients (mean age 60.5 

+/- 6.7 years; M/F=19/22) and 41 control patients 

with TIA (mean age, 60.7+/- 6.6 years; M/F =19/22) 

and followed them up for about 3 years. Two thirds 

of TGA patients had precipitating event before 

TGA symptoms occurred while most TIA episodes 

occurred at rest. During the attack, headache 

(adjusted OR= 20.93, 95% CI: 1.29-338.70) and 

dizziness (adjusted OR= 3.07, 95% CI: 1.01-9.35) 

was signifi cantly associated with TGA over than TIA 

patients. We did not fi nd evidence of an increased 

risk of TGA associated with any vascular risk factor. 

In contrast to TIA control subjects, no TGA patient 

suffered stroke, myocardial infarction, or TIA during 
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the follow-up period but there are only high inci-

dence of recurrent TGA in the 1st year after onset 

(5.1/100 patients/year) and do not recurrent after 

that.

Conclusions

 This study shows the clinical characteristic 

of TGA patient in Thailand was comparable to the 

other TGA patients in the world. The risk factor 

and association symptoms of TGA patients were 

quite different from TIA patients include the lower

prevalence of vascular events during the follow-up 

period. These fi nding and the remarkable difference 

in the natural history heavily support the idea of TGA 

and TIA do not share the same etiology and proves 

the benignity course in TGA patients.

Introduction 

 Transient global amnesia (TGA) is not an 

uncommon condition which present as a sudden 

inability to learn new information (anterograde 

amnesia) that usually last for a few hours and 

without any other focal neurological defi cits.1-3 The 

TGA patients are aware of their memory impairment, 

so they are usually restless and worried, asking the 

same questions over and over again. The personal 

identity, immediate memory and consciousness 

are good preserved, and the patients still retain the 

ability to perform any complex routine.2,4

 The annual incidence of TGA was ranges from 

3.4 up to 10 per 100,000 1,5,6  and more frequent in 

age over than 50 years, as the observed incidence 

is 23.5 to 32 per 100,000 per year.5,6

 The etiology of TGA remains unclear. Several 

possible causes have been purposed, such as 

migraine, epilepsy, cerebral ischemia and venous 

flow abnormalities but not fully explained the 

mechanism.7,8

 More than 50 years after Fisher and Adams3,9

used the term of TGA for the fi rst time, the etiology 

and pathogenesis is still unknown. Some authors 

have suggested an epileptic origin on the basis 

of sudden onset, short duration, and reversibility 

symptom, combined with abnormal EEG in some 

patients3,9-12  However, many authors do not agree 

with this hypothesis because the length of the attack 

(which usually hours not minutes), the absence of loss 

of consciousness, lack of generalized convulsion 

and stereotype do not render the epileptic origin 

very probable in the majority of cases. Furthermore, 

EEG recordings obtained during typical TGA 

attacks are usually normal and very rarely show 

epileptiform discharges.2, 13-16 So most authors have 

accepted the hypothesis of cerebrovascular in 

origin which most favorite explanation has been a 

thromboembolic occlusion, 11,17-22 but vasospastic, 

hemodynamic mechanisms4,23-25 and an undescribed 

type of lacune 26 have been proposed also. 

Transient infarction in the territory of the posterior 

cerebral artery,19,22,27 or the anterior choroidal 

artery,17 causing memory impairment in the deep 

limbic system, has been suspected of TGA onset. 

 The other mechanisms such as presence of a 

patent foramen ovale 28, emotional arousal 29,30 and 

personality traits 31 have been hypothesized to be 

factors involved in TGA. However, among of the 

any purposed mechanisms, cerebral ischemia or 

transient ischemic attack (TIA) should be excluded 

fi rst due to different of management for prevent

further vascular event especially disable stroke. 

The analytic epidemiology can help us to ascertain 

the etiology of TGA by comparing the prevalence 
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of vascular risk factors, clinical symptoms and the 

outcome of TGA patients with TIA patients. Now, 

there is limited of TGA data in Thailand. So, the aim of 

this study was to evaluate the clinical characteristics, 

cerebrovascular risk factors, associated conditions 

and clinical outcome in group of TGA compared to 

TIA in Thai patients. 

Method

 Subjects
 We studied all patients with TGA in Ramathibodi 

hospital from 1st January 1999 to 30th June 2014.  

The retrospective chart review of patients who were 

coded with primary discharge diagnosis of TGA by 

International Classifi cation of Diseases, 9th Edition, 

Clinical Modifi cation diagnosis code (ICD-9-CM) 

in last 15 years ago. We used the TGA diagnosis 

according to Hodges and Warlow’s (1990a) criteria 

as follows: 

 1). TGA attacks must be witnessed and 

information must be available from an observer who 

has to be present for most of the attacks

 2). There must be an anterograde amnesia 

during the attack

 3). The cognitive impairment must be limited 

to amnesia only (i.e. no aphasia, apraxia, etc.); 

clouding of consciousness and loss of personal 

identity must be absent.

 4). There should be no accompanying focal 

neurological symptom during the attack and no 

signifi cant neurological sign.

 5).  Epileptic features must be absent.

 6).  TGA attack must resolve within 24 hours.

 7).  Patients who had history of a recent head 

injury or active epilepsy (i.e. patients who have 

continued to receive medication or have had one 

seizure in the past 2 years) are excluded.

 The age- and sex- matched controls of TIA 

patients were enrolled by 1 to 1 ratio at Ramathibodi 

hospital in the same time period.

 Detailed information about the features of the 

TGA were collected from medical record including 

gender, age of onset, onset time, duration of symptom,

potential precipitating factors and activities

preceding the attack, accompanying neurological 

symptoms and signs, cerebrovascular risk factors 

including previous TIA or stroke, cardiovascular 

disease and other co-morbid conditions potentially

correlated with TGA pathogenesis such as

migraine, head injury or epilepsy.

 For the vascular risk factor were consisted of 

hypertension (systolic blood pressure (SBP) ≥ 140 

mmHg and/or diastolic blood pressure (DBP) ≥ 90 

mmHg or current/ previous treatment of hypertension),

dyslipidemia (serum cholesterol > 200 mg/dl, or 

current/ previous treatment of dyslipidemia), 

diabetes mellitus (DM) (fasting blood sugar > 126 mg/dl 

or current/ previous treatment of DM), current smoking 

(≥ 1 cigarette per day), current alcohol use (≥ 1 

drink per day) and history of cerebrovascular 

disease; stroke, ischemic heart disease and 

peripheral arterial disease.

 The outcome of recurrence of TGA, TIA, stroke 

or death was reviewed at the last time of follow up 

or at least a year by medical records or telephone 

interviewed. We collect the follow up data until 30th

June 2014 for both TGA and TIA groups.

 Statistical analysis
 All baseline characteristics and risk factors of 

TGA and controls were analyzed in continuous and 

category variable data. Comparisons of variables 

between groups were made by chi square test or 

two sided exact Fisher’s test for category variables 

and two samples t-test or Mann-Whitney U test for 
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continuous variables. A univariate and multivariate 

logistic regression model was applied to assess as-

sociation of risk factors. The probability of vascular 

or nonvascular events (TGA, TIA, stroke or death 

from all causes) was estimated by means of the 

Kaplan–Meier curves for event-free survival. P value 

<0.05 was considered as statistically signifi cant. All 

analysis was performed by STATA version 13 (Stata 

Corp., College Station, Texas, USA).

Results

 We examined 41 patients with TGA (mean age 

60.5 +/- 6.7 years; M/F=19/22) and 41 patients with 

TIA (mean age, 60.7±6.6 years; M/F =19/22). Mean 

duration of TGA was 300.3 +/- 283.6 minutes. Five 

TGA patients had duration of amnesia less than 

1 hour and no patient experienced a TGA attack 

longer than 20 hours. Most of the TGA attacks 

occurred in the morning and peak time was 7 

AM- 9 AM, with 25 of 41 attacks (60.9%) starting 

between 6 AM-12 AM and none of them had TGA 

symptoms on awakening (as fi gure 1). The onset of 

TIA was not differ from TGA (P=0.944). Of 5 TGA 

patients (12.19%) reported a previous episode of 

TGA but only one TIA patient (2.44%) had TGA 

symptom before show in table 1. Two thirds of TGA 

patients (27/41) had precipitating event before TGA 

symptoms occurred (7 had emotional stress, 5 had 

physical exercise such as playing tennis , jogging 

and biking  and 15 had unspecifi c causes such as 

defecation, severe cough, choking, singing, sun 

expose and massage) as fi gure 2. TIA episodes 

occurred at rest in 39 patients and during physical 

exertion in only 2 patients.

 During the attack, most of TGA patients (32/41; 

78%) had high blood pressure and 29 (70.7%) had 

dizziness, 9 (21.9%) had sweating and palpitation, 

8 (19.5%) complaint with headache, 5(12.19%) 

had emotional stress, 3(7.3%) had cold extremities 

and 1 (2.43%) had chilling/fl ushing. In multivariate 

analysis, headache and dizziness was signifi cantly 

associated with TGA over than TIA patients as 

table 2.

 Of 9 (21.95%) TGA patients had anterograde 

amnesia during the exam (during or shortly after 

the episode) but was not seen this amnesia in TIA 

patients (P=0.02). No other signifi cant neurological 

signs were found.

 In table 1 showed that the vascular risk factors 

were more common in the TIA group than TGA 

group for diabetes, hyperlipidemia and previous 

stroke. The diabetes was still signifi cant associated 

with TIA group after multivariate analysis with age 

and sex match. The other factors were not different 

in both groups.

 For brain imaging (table 1); non contrast CT 

brain was done in 34 (82.93%) TGA patients and in 

40 (97.56%) TIA patients.  There were no different 

in mean time from onset to CT between TGA 6.78 

(+/- 6.83) hours and TIA 6.60(+/- 8.41) hours 

(OR=0.997, 95%CI (0.94-1.05), P=0.68). All CT 

brain shows the normal fi ndings in both groups. 

 The MRI brain was performed in 36 (87.8%) 

TGA patients and mean time to MRI was 36.8 

(±30.7) hours. While 16 (39.02%) TIA underwent 

MRI brain and mean time to MRI was 11.97 (±17.05) 

hours. There were 7 punctate lesions with restricted 

diffusion (DWI+) observed in TGA patients (as fi gure 

3); 5 DWI+ lesions at mesiotemporal region (3 on 

the left side and 2 on the right side) and 2 lesions 

located at right and left superior cerebellar arterial 

territories. The mean time to MRI was not differ 

signifi cantly between in the DWI+ and the DWI– TGA 

patients (38.87±39.75 hours vs 36.38±37.86 hours; 
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P = 0.95). While DWI+ in TIA was seen in 7 (17.07%) 

patients in unspecifi c location (2 parietal, 2 pons, 

1 putamen, 1 medullar and 1 lentiform nucleus).

 For vascular ultrasound; the carotid duplex 

and TCD were done in 3/4 TGA patients and most 

TIA patients. The mean time to vascular ultrasound 

was 43.78 +/- 47.27 hours in TGA as comparable to 

46.46+/-35.22 hours in TIA patients. In 6 (15%) TGA 

patients had abnormal carotid duplex fi ndings, all of 

them had minimal plaque at common carotid artery or 

carotid bifurcation, and 6 TIA patients had moderate 

plaque at internal carotid artery. For transcranial 

Doppler ultrasound, only one TGA patient had mild 

stenosis at basilar artery and the remains patients 

were normal while 7(17%) TIA patients had moderate 

to severe middle cerebral artery stenosis. In 27 

TGA patients had saline bubble test for evaluate the 

competent of internal Jugular valves which 4 of them 

shows jugular valve incompetence. But this saline 

bubble test was not performed in TIA patients. 

 The interictal EEG recordings were performed 

in 4 TGA patients which all of them show normal 

EEG.

 More than half of TGA patients (29; 70.73%) 

were treated with aspirin, 8 got aspirin 300 mg, 

9 got aspirin 160 mg and 12 patients got aspirin 

81 mg while all TIA patients got antiplatelets or 

anticoagulant therapy based on causes of TIA.

 In follow up period; the data were available for 

all of the TGA and TIA patients. 37 TGA and 39 TIA 

were visited, while 4 TGA and 2 TIA patients were 

refer to local hospital but the data of 6 patients were 

interviewed by phone. 

 The mean duration of follow-up was 2.89+/- 

1.95 years for TGA and 2.38 +/-  1.29 years for 

TIA patients. Recurrent of TGA occurred in 2 TGA 

patients (one for each patient) within fi rst year after 

onset and no recurrence TGA after that until the end 

of follow up. So, the incidence of recurrent TGA in 

TGA patients was 5.1% (2/41) in 1st year after onset 

and 1.68/100 patients/year at the end of follow up. 

None of TIA patients experienced a TGA episode 

during the follow-up period as in Figure 4. None of 

the TGA patients suffered from TIA during the follow 

up while 3 TIA patients had a recurrence TIA again 

at fi rst year after onset and 1 TIA episode after 

that until the end of follow up. So, the incidence of 

recurrent TIA was 7.49% (3/41) in 1st year after onset 

and 3.2/100 patients/year at the end of follow up. 

Some of these differences did not reach the level of 

statistical signifi cance because of the small number 

of events. There was no other vascular events 

(recurrent ischemic stroke, myocardial infarction, 

PAD), non vascular events (epilepsy, head injury, 

migraine, psychiatric disease), or died occurred in 

both groups during the follow-up period. 
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Figure 1. Time at onset of TGA and TIA patients (P=0.944)

Figure 2. The all factors precipitate TGA episodes in Ramathibodi hospital
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Table 1. Baseline characteristics, risk factors, associated diseases,brain imaging and vascular study in 

TGA cas es and TIA controls (uni- and multivariate analyses)

Variable TGA (41)

n (%)

TIA (41)

n (%)

OR (95%CI) P value Age- and Sex 

adjusted  OR 

(95%CI)

Multivariate

adjusted OR 

(95%CI)

Age, mean+/-SD 60.53+/-6.68 60.73+/-6.61 0.99(0.93-1.06) P=0.09 - -

Gender (Male) 19(46.3) 19(46.3) 1.00(0.42-2.38) P=1.00 - -

Body weight 64.80+/-6.82 66.95+/-4.23 0.93(0.86-1.01) P=0.09 0.89(0.79-0.99) -

Risk factors

Smoking 6 (14.6) 3 (7.3) 2.17(0.50-9.35) P=0.48 2.19 (0.49-9.63) -

Alcohol use 6 (14.6) 2 (4.9) 3.34 (0.63-17.65) P=0.26 4.03 (0.67-24.07) -

Hypertension 31 (75.6) 36 (87.8) 0.43 (0.13-1.39) P=0.25 0.42 (0.12-1.39) -

Diabetes 6 (14.6) 20 (48.8) 0.18 (0.06-0.52) P=0.02 0.17 (0.06-0.50) 0.14(0.04-0.53)

Hyperlipidemia 32 (78.1) 39 (95.1) 0.18 (0.04-0.90) P=0.048 0.18 (0.4-0.9) -

Previous TGA 5 (12.2) 1 (2.4) 5.55 (0.62-49.82) P=0.20 6.25 (0.66-58.64) -

Previous TIA 2 (4.9) 7 (17.1) 0.25 (0.05-1.28) P=0.16 0.24 (0.05-1.27) -

Previous Stroke 0 (0) 5 (12.2) - P=0.06 - -

Coronary artery disease 2 (4.9) 6 (14.6) 0.29 (0.057-1.58) P=0.26 0.29 (0.05-1.57) -

Cardiac arrhythmias 0 (0) 1 (2.4) - P=1.00 - -

Valvular heart disease 0 (0) 1 (2.4) - P=1.00 - -

Peripheral artery

disease

0 (0) 0 (0) - - - -

Migraine 0 (0) 0 (0) - - - -

Head injury 0 (0) 0 (0) - - - -

Epilepsy 0 (0) 0 (0) - - - -

Psychiatric diseases 0 (0) 0 (0) - - - -

Brain imaging

DWI+ n(%) 7(17.1) 7(17.1) 1.00(0.31-3.15) P=1.00 1.00(0.31-3.22) -

Vascular U/S

TCD 31(75.6) 39(95.1) 0.16(0.03-0.78) P=0.03 0.15(0.03-0.77) -

 -abnormal 1(2.4) 7(17.1) 0.12(0.0.1-1.03) P=0.057 0.11(0.01-1.00) -

Carotid duplex 32(78.1) 39(95.1) 0.18(0.04-0.90) P=0.048 0.18(0.03-0.89) -

 -abnormal 7(17.1) 6(14.6) 1.20(0.36-3.94) P=1.00 1.22(0.36-4.09) -

 -Internal Jugular 

valve incompetence*

4(9.8) - - P=0.12 - -

* This procedure was not done in TIA patients
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Table 2.  Symptoms associated diseases in TGA cases and TIA controls (uni- and multivariate analyses)

Symptoms TGA n(%) TIA n(%) OR(95%CI) Age- and
sex-adjusted
OR (95% CI)

Multivariate
adjusted  OR 

(95%CI)

High Blood Pressure                                                                                 32(78.1) 30(73.2) 1.3(0.47-3.58) 1.32(0.47-3.67) -

Dizziness 29(70.7) 15(36.6) 4.18(1.66-10.56) 4.25(1.67-10.81) 3.07(1.01-9.35)

Headache 8(19.5) 1(2.4) 9.69(1.15-81.54) 11.43(1.26-103.7) 20.93(1.29-338.70)

Chill/fl ush 1(2.4) 0(0) - - -

Chest pain                                                                                     0(0) 0(0) - - -

Cold extremities                                                                       3(7.3) 1(2.4) 3.15(0.31-31.69) 3.29(0.30-35.49) -

Paresthesia 0(0) 0(0) - - -

Sweating 9(21.9) 0(0) - - -

Palpitation  9(21.9) 2(4.9) 5.48(1.10-27.21) 5.58(1.11-27.94) -

Emotional  stress 5(12.2) 1(2.4) 5.55(0.62-49.82) 5.79(0.63-53.21) -

Figure 3.  DWI +TGA patients. Selected MRI slices from the seven TGA patients, demonstrating lesions with focal restriction of diffusivity (arrows). Five 
lesions were located in Hippocampus(3 lesions on the left ,other 2 lesions on the right) and two lesions lay outside medial temporal lobe located  in 
the cerebellar hemisphere (superior cerebellar artery territory). Lesion size ranged between 1 and 3 mm. 
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Figure 4. Kaplan–Meier survival curve (vascular end-point of recurrent TIA and recurrent TGA) in TGA and TIA patients in long term 60 month- follow 
up. No ischemic stroke or dead in both groups during follow up.
* Incident rate (person/100/year)

Discussion

 In our study showed that Thai TGA patients 

had the age at onset of TGA (mean 60.7 years 

old) similarly to those reported in previous studies. 
5,6,17,18,23,32-34 The mean duration of TGA attacks was 

about 5 hours (range 10 min-20hours), as shown in 

two recent extensive studies. 5,23 Very short spells 

and the attacks longer than 12 hours were unusual.

   Most case series; the proportion of patients 

who presenting with more than one episode of TGA 

were between 10 to 30%. 2,19,23,32 In our study, 12.2% 

of TGA patients had previous history of TGA and 

5.1% of these patients had recurrent TGA in fi rst 

year of follow up which matches well with the recent 

studies.

 We observed a potential precipitating factor 

has been identifi ed in 65.8% of the TGA cases. 

This factor is quite high if compared with that 

observed in retrospective studies 5,18,20 especially 

emotional stress (angry or arguing) and hard 

exercise. Few cases had impressive situations such 

as singing and betrothing. So these situations can 

be hypothesized that the intense sensory input may 

trigger spreading depression in the hippocampus, 

temporal region 35 or a vasomotor response 5,36  leading 

to reversible  memory structures dysfunction.

 We observed that the onset of TGA was usually

in the morning, with a peak time 7.00-9.00AM. 

This circadian distribution has been reported in 

other TGA series. 37,38 

 The association symptom in our TGA patients 

usually have high blood pressure (78%), dizziness 

(69%), sweating (21.9%), palpitation (21.9%) and 

headache (19.5%) which signifi cant differed from 

TIA except high blood pressure.

 We compared Thai TGA patients with TIA 

in control group; TGA patients had also a lower 

prevalence of vascular risk factors and had a 

significantly lower rate of vascular events at 

approximately 3 years follow up than TIA patients.
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 This retrospective analysis showed positive 

DWI lesions in 17% of individuals with TGA. This is 

relatively low compared with some previous reports. 
39,40-42  In a review of existing MRI studies on acute 

TGA, 52 of 99 (52%) patients had positive DWI 

lesions.43 In a careful serial study39, a frequency of 

DWI lesions of even 84% was observed  especially 

if repeated scanning at later time intervals. It is 

interesting that in our study, DWI+ and DWI- TGA 

patients did not show signifi cant differences in 

the time interval between the onset of TGA and 

MRI scanning. The true etiology of DWI+ lesions 

in TGA still remains unclear. Interestingly with 

previous studies43 mapping of lesions consistently 

pointed to the involvement of the same brain regions 

relevant to memory function, predominance for the 

left hemisphere. Because the hippocampal artery 

supplies an internal anastomosis between an upper 

and a lower artery, some have suggested this to be 

a particularly hypoxia-susceptible watershed area 

(the so-called sector of Sommer).44 Furthermore 

the cerebral ischemia; ADC reductions have also

 been observed after ischemic depolarization, 

status epilepticus, cortical spreading depression and 

hypoglycemia; probably all leading to focal energy 

failure. 45-49 Of 2 TGA patients had DWI+ lesions 

outside the structures involved in memory area 

which located at cerebellar hemisphere. In previous 

study50,51 shows association between TGA and 

DWI + at cerebellar lesion which most of patients 

usually had oculomotor symptoms but not seen in 

our patients. 

 Doppler ultrasound examination in our TGA 

patients was abnormal with internal jugular vein 

valve incompetence (IJVVI) in four (14.8%) cases; 

one of these patients had DWI + in neuroimaging. 

The IJVVI was shown by other authors which might 

be increased back venous pressure to hippocampal 

area resulting in delay positive DWI lesion in TGA 

patients.39 

 The long-term observations of TGA patients are 

few data. A previous study with a limited number of 

patients reported subsequent high rates of stroke or 

vascular events after a TGA episode.22 However, the 

majority of the other studies have been consistent of 

a low incidence of cerebrovascular events after TGA 
53 ,54 and lower risk of stroke and death compared 

to TIA patients. 5 ,52 The comparison between TGA 

and TIA groups in our study showed a signifi cant 

difference in the incidence of vascular events (TIA) 

occurred only in TIA group but none in TGA patients 

at 3 years follow-up. This fi nding suggested that the 

better prognosis of the TGA patients for subsequent 

vascular events. In the opposing; the recurrence 

of TGA (2 patients) occurred only in the TGA 

group too. Therefore; this confi rms the remarkable 

difference in the natural history of TGA and TIA 

and heavily support the idea that TGA and TIA do 

not share a common etiology. The incidence of 

recurrent TGA was occurred at fi rst year after onset 

and no recurrent TGA was observed after that. 

 We cannot evaluate the mortality rate in both 

group, all of patients did not suffer from other 

severe complication or death which due to short 

duration follow up period. So, the longer follow up 

time in both group of patients may be evaluated this 

incidence obviously.

 Some limitations of this study; fi rst: the number 

of patients was too small and this might have 

affected the statistical signifi cance of data, second: 

need longer time period of follow up, third: no normal 

control group or control group with TIA which 

predominately memory dysfunction. Finally, this is 

retrospective study which we could not record or 
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missing the important information such as precipitating 

factor, associated symptoms, neuroimaging or 

saline bubble test for evaluated IJVVI or clinical 

outcome due to loss follow up in all patients of both 

groups.  So we should be interpreted the information 

carefully.      

 In conclusion, our study shows that the clinical 

characteristic of TGA patient in Thailand was 

comparable to the other TGA patients in the world. 

The risk factor and association symptoms of TGA 

patients were quite different from TIA patients 

include the lower prevalence of vascular events 

during the follow-up period. So; these fi nding and 

the remarkable difference in the natural history 

heavily support the idea of TGA and TIA do not 

share the same etiology and proves the benignity 

course in TGA patients. 
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นพ.ปรมัตถ ธิมาไชย
อายุรศาสตรโรคไต โรงพยาบาลกรุงเทพ - ขอนแกน จังหวัดขอนแกน

บทนํา 

 โรคอัมพาตจากภาวะระดับโพแทสเซียมในเลือด

ตํ่า (hypokalemic periodic paralysis: HPP) เปนภาวะ

ที่มีอาการออนแรงของกลามเนื้อเฉียบพลันรวมกับการ

ตรวจพบวามีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ํา จากขอมูล

ทางระบาดวทิยาพบวา เปนโรคประจาํถิน่ของภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโรคหนึ่ง โดยภาวะนี้เกิด

ไดจากหลายสาเหตุ ทั้งเกิดจากการลดลงของของระดับ

โพแทสเซียมในเลือด เชน ความผิดปกติของเซลลทอ

ไตทําใหมีการเสียโพแทสเซียมไปทางปสสาวะ หรือเกิด

การเคลื่อนที่ของโพแทสเซียมเขาเซลลอันเนื่องมาจาก

การกระตุนดวยฮอรโมนเชน insulin,  thyroid หรือจาก

ความผดิปกตริะดบัพันธกุรรมของ ion channels ทีเ่ซลล

กลามเน้ือ บทความน้ีจะกลาวถึงโรค familial/primary 

hypokalemia periodic paralysis เปนหลกั เนือ่งจากพบ

บอยที่สุดในกลุม periodic paralysis และเปรียบเทียบ

กลุมโรคที่มคีวามใกลเคียงซึ่งจะไดกลาวตอไป

ความรูพ้ืนฐาน 

 รางกายมีปรมิาณโพแทสเซียมประมาณ 50-55 mEq 

ตอนํ้ าหนักตัวหนึ่ งกิ โลกรัม  ดวยการทํางานของ 

2Na/3K ATPase pump ที่นําโพแทสเซียมเขาเซลล

และนําโซเดียมออกจากเซลลในอัตราสวน 3:2  ทําให

โพแทสเซียมอยูในเซลลประมาณรอยละ 98  โดยเฉพาะ

เซลลกลามเน้ือมีมากถึงรอยละ 60-70 ของโพแทสเซียม

ในรางกาย  เนือ่งจากเปนประจบุวกทีม่มีากทีส่ดุในเซลล 

โพแทสเซียมจึงเปนตัวควบคุมความตางศักยของเซลล

ขณะพัก (resting membrane potential) ปกติแลว

โพแทสเซียมจะออกจากเซลลดวย concurrent gradient  

และมีโซเดียมเคล่ือนท่ีเขาเซลลดวยอัตราท่ีตํา่กวา ทาํให 

resting membrane potential มคีาเปนลบ สามารถเขียน

ความสัมพันธและคํานวณหาคา resting membrane 

potential (Em) ไดดังสมการ 

Em = -61 log r [ K+] c + 0.01 [ Na] c

          r [ K+] e + 0.01 [ Na] e

โรคอัมพาตจากภาวะระดับ
โพแทสเซียมในเลือดตํ่า

นพ.ปรมัตถ ธมาไชย
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โดยที่ [ K+] c คือ โพแทสเซียมในเซลล    

  [ Na] c คือ โซเดียมในเซลล

  [ K+] e คือ โพเทสเซียมนอกเซลล

  [ Na] e คือ โซเดียมนอกเซลล

  r คือ สัดสวน 3:2 ของ2Na/3K  ATPase pump

 จากสมการขางตนหากมีภาวะโพแทสเซียม

นอกเซลลตํ่าจะทําใหสัดสวน Kc/Ke เพิ่มข้ึน resting

membrane potential มีคาความเปนลบมากข้ึน การ

กระตุนใหเกดิ threshold potential และ action potential 

จะทําไดยากขึ้น  ดังนั้นแมไมมีความผิดปกติของ 

ion channel ที่กลามเนื้อ หากมีระดับโพแทสเซียมใน

เลือดตํ่าก็สามารถทําใหมีอาการกลามเนื้อออนแรงได

เชนกัน 

รูปที่ 1 แสดงการสงกระแสประสาทและการหดตัวของกลามเนื้อ1 

 หลังจากมีการกระตุนใหเกิด action potential ที่

เซลลกลามเน้ือ  จะมีการเพ่ิมแคลเซียมในเซลลโดย

กระตุนผานทาง dihydropyridine (DHP) receptor  

บรเิวณ transverse tubular membrane และ ryanodine

receptor ที่ sarcoplasmic reticulum ใหมีการ

ปลดปลอยแคลเซียมเขาสู cytoplasm แลวจับกับ 

troponin เพือ่ทาํใหเกดิการหดตวัของกลามเนือ้ ดงัรูปที ่1 

ระบาดวทยาและการดําเนินโรค familial/
primary hypokalemia periodic paralysis

 โรค familial/primary hypokalemia periodic 

paralysis มีอุบัติการณของโรคประมาณหนึ่งคนตอ

ประชากรแสนคน1  เดิมเขาใจวาเปนโรคทางพันธุกรรม

ทีม่กีารถายทอดแบบ autosomal dominant แตปจจบุนั

พบวาเกิดจาก new mutation มากถึงหนึ่งในสาม2

สวนใหญเปน incomplete penetrance โดยเฉพาะ
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เพศหญิง ทําใหพบเพศชายมีอาการทางคลินิกบอยกวา 

3-4 เทา และมักจะเกิดอาการตั้งแตวัยเด็กจนถึงอายุ 

30 ป ประมาณรอยละ 60 ของผูปวยมีอาการครั้งแรก

เมื่ออายุ 16 ป ความถี่ของอาการออนแรงมีแนวโนมลด

ลงหลังอายุ 40 ป โดยจะมีอาการออนแรงของกลามเนื้อ

ลาํตวัและแขนขาเปนแบบ proximal muscle weakness 

บางรายพบการออนแรงของกลามเนื้อที่ชวยในการ

หายใจรวมดวย แตมักจะไมมีอาการออนแรงของเสน

ประสาทสมอง อาการมักจะเกิดตามหลังภาวะท่ีมีการ

กระตุนใหโพแทสเซียมเคล่ือนที่เขาเซลลทําใหระดับ

ในเลือดต่ําลง เชน ขณะพักหลังจากการออกกําลังกาย

เนื่องจากมีการกระตุน adrenaline หรือหลังรับประทาน

อาหารประเภทคารโบไฮเดรทปริมาณมาก เนื่องจาก

มีการกระตุน insulin หากรับประทานอาหารม้ือเย็น 

ดึก อาการมักเกิดตอนเชา ระยะเวลาของการออนแรง

นานไดตั้งแตเปนชั่วโมงถึงเปนวัน ขณะเริ่มมีอาการจะ

พบวาผูปวยมีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ํา โดยเฉล่ีย

พบวาระดบัโพแทสเซยีมขณะมอีาการอยูที ่ 2.4 mEq/L3 

บางรายงานต่ําไดถึง 1.5 mEq/L แตระดับที่ตํ่านั้นไม

ไดสัมพันธกับความรุนแรงของการออนแรงและมีระดับ

ปกติในระหวางที่ไมมีอาการ  ระดับโพแทสเซียมใน

เลือดสามารถแกไขใหกลับสูภาวะปกติโดยไมไดให

โพแทสเซียมทดแทนมากนกั เน่ืองจากภาวะโพแทสเซยีม

ที่ตํ่านี้ไมไดเกิดจากรางกายสูญเสียโพแทสเซียม แตเกิด

จากมกีารเปล่ียนแปลงการการะจายตัวของโพแทสเซียม

ในรางกายเปนหลัก 

พยาธกาํเนดิและกลไกการเกิดโรค familial/
primary hypokalemic periodic paralysis  

 ในผูปวยโรค familial/primary hypokalemic

periodic paralysis  พบวารอยละ 703 มี mutation 

ของยีน CACNA1S4 บนตําแหนง 32 ดานแขนขางยาว

ของโครโมโซมคูที่ 1 ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ

alpha-1 subunit ทีอ่ยูบน  voltage-dependent, L type 

dihydropyridine-sensitive calcium channel ของ 

sarcoplasmic reticulum ความผิดปกติของยีนจะทําให

แคลเซยีมเขาสูเซลลกลามเนือ้ลดลง แตยงัไมทราบกลไก

แนชัดวาทําใหเกิดภาวะโพแทสเซียมเขาสูเซลลกลาม

เนื้อไดอยางไร นอกจากยีน CACNA1S แลวยังพบวา มี

ความผิดปกติของยีน SCN4A  บนโครโมโซมคูที่ 17 มี

ประมาณรอยละ 3

 เนื่องจากอาการออนแรงของกลามเน้ือแบบ 

proximal muscle weakness เปนอาการที่ไมเฉพาะ 

จึงมีความคลายคลึงกับกลุมโรคท่ีมี hypokalemia 

รวมกับอาการ periodic paralysis  ดังนี้ 

 1. Thyrotoxic periodic paralysis

 พบบอยในชาว เอ เ ชียและชน พ้ืน เ มืองของ

อเมริกา อุบัติการณประมาณรอยละ 2 ของผูที่มีภาวะ 

hyperthyroidism  ทีเ่ปนชาวเอเชีย5 และรอยละ 0.1-0.2 

ในผูปวย hyperthyroidism ที่ไมใชชาวเอเชีย พบใน

ผูชายมากกวาผูหญิงในอัตราสวนประมาณ 17:1 ถึง 

70 :1 อายุที่เริ่มมีอาการอยูระหวาง 18-40 ป มีลักษณะ

กลามเนื้อออนแรงโดยมีปจจัยกระตุนคลายกับ familial/

primary hypokalemia periodic paralysis หรือไม

ก็ได มักมีอาการเตือน คือ ตะคริวและปวดที่กลามเน้ือ

บางรายอาจพบการออนแรงของกลามเนื้อตา กลามเน้ือ

การกลนื หรอืการหายใจรวมดวย ผูปวยอาจมอีาการและ

อาการแสดงของภาวะ hyperthyroidism หรืออาจตรวจ

พบเพียงหัวใจเตนเร็วโดยที่ไมมีอาการอื่นเลยก็ได กลไก

การเกิดโรค thyrotoxic periodic paralysis เดิมเชื่อวา 

ธัยรอยดฮอรโมนกระตุน Na/K ATPase pump โดยตรง 

ทําใหมีการนําโพแทสเซียมเขาเซลล แตเนื่องจากไม

ไดเกิดในผูปวย hyperthyroidism ทุกราย ในปจจุบัน

พบความผิดปกติของยีน KCNJ186 บนตําแหนง 11.2 

ดานแขนขางส้ันของโครโมโซมคูที่ 17 ทําหนาท่ีควบคุม

การทํางานของ potassium channel ทีม่ชีือ่วา Inwardly 

rectifying potassium channels (Kir) 2.6 โดยธัยรอยด

ฮอรโมนกระตุนการสรางและการทํางานของ potassium 

channel นี้ ทําใหมีการนําโพแทสเซียมเขาเซลลกลาม

เนื้อมากขึ้น เกิดโพแทสเซียมในเลือดตํ่าและอาการออน

แรงตามมา อยางไรกต็ามความผดิปกตริะดบัยนีดังกลาว

พบเพียงประมาณรอยละ 26-33 ของผูปวย thyrotoxic 

periodic paralysis เทานั้น จึงไมสามารถอธิบายกลไก

การเกิดโรคไดชัดเจนทั้งหมด การรักษา คือ การควบคุม
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ภาวะ hyperthyroidism และมีรายงานการใหยากลุม 

beta-blocker สามารถปองกันการเปนซํ้าไดดวย7

 2. Anderson-Tawil syndrome 

 เปนโรคที่พบไดนอยมาก อุบัติการณประมาณ

หนึ่งในสิบของภาวะ hypokalemic periodic paralysis 

ทั้งหมด อาการมักเกิดกอนอายุ 20 ป โดยพบลักษณะ

สําคัญ 3 ประการคือ periodic paralysis , dysmorphic 

features (short stature, hypertelorism, clinodactyly, 

micrognathia)  และ ventricular dysrhythmias 

สองในสามของผูปวยสามารถตรวจพบความผิดปกติของ

ยีน KCNJ28 บนตําแหนง 24.3  ดานแขนขางยาวของ

โครโมโซมคูที่ 17 ควบคุมการทํางานของ potassium 

channel ที่มีชื่อวา  Kir2.1 ซึ่งพบท่ีกลามนื้อ แตพบบน

กลามเน้ือหัวใจมากกวากลามเน้ือลาย จึงเกิดความผิด

ปกติของการนําไฟฟาหัวใจไดงาย สามารถพบลักษณะ

ของ  prolonged  QT interval จากการตรวจคล่ืนไฟฟา

หัวใจ เมื่อนํากลามเนื้อลายของผูปวยไปตรวจทางพยาธิ

วทิยาพบลกัษณะ  tubular aggregates และ myopathic 

changes เนื่องจากเปนโรคที่พบนอยขอมูลการรักษา

คอนขางจํากัด แตสาเหตุการเสียชีวิตหลักเกิดจาก 

cardiac arrythmia นอกจากการใหยา acetazolamide 

เพื่อปองกันการเปนซํ้า การรักษาท่ีสําคัญคือ การใส 

cardiac pacemaker และ implantable cardioverter-

defi brillator

 3. Hypokalemic periodic paralysis  associated 

with distal renal tubular acidosis

 โรคนี้พบบอยในกลุมประชากรภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะการถายทอด

ทางพันธุกรรมไดทั้งแบบ autosomal recessive หรือ 

autosomal dominant เกิดจากความผิดปกติของยีน  

SLC4A1 บนตําแหนง 21-22 ดานแขนขางยาวของ

โครโมโซมคูที่ 17 ทําใหเซลลทอไตมีความผิดปกติ ใน

การขบักรดออกจากรางกายรวมกบัมกีารสญูเสยีโพเเทส

เซียมทางปสสาวะ นอกจากนี้ยีน SLC4A19 เปน major 

glycoprotein บนผวิเซลลของเม็ดเลือดแดง หากมคีวาม

ผดิปกติของยีนน้ีจะทําใหเกดิความผิดปกติของเม็ดเลือด

แดง เกิดภาวะ spherocytosis และ hemolytic anemia 

อาการของผูปวยคลายกับ primary hypokalemic 

periodic paralysis  คอื  มอีาการออนแรงของกลามเนือ้ 

จากภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่า แตผลตรวจเลือดจะ

พบรวมกับภาวะเลือดเปนกรดแบบ normal anion gap 

metabolic acidosis หากภาวะเลอืดเปนกรดเกดิขึน้เปน

ระยะเวลานาน รางกายจะใชกระดูกเปนบัฟเฟอรกรด

ทําใหกระดูกบางลง ผูปวยอาจมีความผิดปกติของการ

เจริญเติบโตและกระดูกทีเ่รียกวา osteomalacia บางราย

อาจเกิด pathologic fractures แคลเซียมที่ถูกละลาย

ออกจากกระดูกจะถูกขับทางไต ทาํใหมคีวามเขมขนของ

แคลเซียมในปสสาวะเพิ่มขึ้น บางรายพบแคลเซียมตก

ตะกอนในเนื้อไตเปนลักษณะ nephrocalcinosis และ

นิว่ในทางเดินปสสาวะรวมดวย การรักษาคือ การใหดาง

ทดแทน การใหโพแทสเซียมและรักษาภาวะแทรกซอน 

รูปแบบของโพแทสเซียมเลือกเปนโพแทสเซียมซิเตรต 

เนือ่งจากซเิตรตเปน stone inhibitor และสามารถเปลีย่น

เปน bicarbonate ในเลือดได 

วธการจัดการและการรักษาอาการอัมพาต
จากภาวะระดับโพแทสเซียมในเลือดตํ่า

 อาศัยขอมูลทางระบาดวิทยา การซักประวัติของ

ผูปวย ประวัติครอบครัวและการตรวจรางกายในการ

วินิจฉัยโรค  หลังจากสงตรวจทางหองปฏิบัติการณเบื้อง

ตนพบโพแทสเซียมในเลือดตํ่า 

 1. หาสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโพแทสเซียมใน
เลือดตํ่าเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย
  สามารถแยกเปนกลุมตามการรักษาสมดุล

โพแทสเซียมในรางกาย ดังนี้

  1.1 ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ําจากการ

ประทานโพแทสเซียมนอย เกิดข้ึนไดนอยมากแมจะไมรบั

ประทานอาหารทีม่โีพแทสเซยีมเลยตองใชเวลาประมาณ 

1-2 สัปดาหระดับของโพแทสเซียมในเลือดจึงจะลดลง 

เนื่องจากหากมีภาวะโพแทสเซียมในรางกายตํ่าโดยที่

ไมมีความผิดปกติของเซลลทอไต รางกายจะลดการขับ

โพแทสเซียมทางไตเหลือเพียงประมาณรอยละ 2 ของ

การกรองจาก glomerulus เทานั้น 
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  1.2 ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ําจากการ

เคลื่อนที่ของโพแทสเซียมเขาเซลล มักพบวามีลักษณะ

ของ normal acid base status แตกตางจากกลุมที่มี

การสูญเสียโพแทสเซียมออกจากรางกาย ซึ่งมักจะมี 

metabolic disturbance  รวมดวย เชน metabolic alkalosis 

ในผูปวยอาเจยีนหรอืไดรบัยาขบัปสสาวะ normal anion 

gap metabolic acidosis ในผูปวยทองเสียหรือผูปวย 

renal tubular acidosis เปนตน ในผูปวยบางรายอาจมี

ความซับซอนเนื่องจากมีภาวะผิดปกติหลายอยาง ตอง

ทําการสืบคนและแปลผลการตรวจอยางระมัดระวัง  

  1.3 ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่าจากการสูญ

เสียโพแทสเซียม แบงเปนสองกลุม คือ เสียทางไต หรือ 

เสยีทางอ่ืนท่ีไมใชทางไต แยกโดยการเก็บตรวจปสสาวะ

วามีปริมาณโพแทสเซียมเกินคาที่ยอมรับไดหรือไม เชน 

คาTTKG > 2 ในขณะท่ีมีโพแทสเซียมในเลือดตํ่าถือวา

มีการสูญเสียทางไต (บางตําราใช TTKG > 3) เปนตน

 นอกจากน้ีพบวาหากมีลักษณะของความผิด

ปกติของเกลือแรอื่น เชน inorganic phosphorus หรือ 

magnesium จะทําใหคิดถึงในกลุม secondary 

hypokalemic periodic paralysis  เชน thyrotoxic 

periodic paralysis ที่นอกจากโพแทสเซียมในเลือดต่ํา

มักพบรวมกับภาวะฟอตเฟตในเลือดต่ําอีกดวย  

2. สงตรวจเพ่ิมเตมิเพ่ือยนืยนัการวินจิฉยัและ
หาสาเหตุ 
 ในโรงพยาบาลทัว่ไปควรสงตรวจ thyroid function 

test , EKG  แต  EMG, muscle biopsy , provocation 

test หรือ genetic testing มีขอจํากัด ควรทําในสถาบัน

ที่มีความพรอม 

 3. การแกไขและรักษาในชวงท่ีมโีพแทสเซียม
ในเลือดต่ํา
 การรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่าจากการ

เคล่ือนท่ีของโพแทสเซียมเขาเซลล ตองระวังเปนอยาง

มาก เนื่องจากโพแทสเซียมสามารถเกิดการเคล่ือนท่ี

ออกจากเซลลทําใหเกิดภาวะ rebound hyperkalemia 

ได ดังนั้นหากสงสัยวามีภาวะดังกลาว แตไมมีความเรง

ดวนในการแกไข ควรแกไขโดยใหรบัประทาน เพราะหาก

มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้น ลําไสสามารถลดการ

ดูดซึมโพแทสเซียมได การรักษามีทั้งคําแนะนําให KCl 

30 mEq ทุก 30 นาที10 จนอาการดีขึ้น หรือให 10 mEq 

ตอช่ัวโมง11 เพ่ือลดการเกดิ rebound hyperkalemia แต

ในเวชปฏบิตัทิัว่ไปการให KCl 60-120 mEq รบัประทาน 

จะทําใหอาการดีขึน้ภายในเวลา 15-20 นาที ถาไมไดผล

อาจให อีก 60 mEq  แลวติดตามอาการ ผลตรวจระดับ

โพแทสเซียมและคล่ืนไฟฟาหัวใจ

 4. การปองกันการเปนซํ้า
 แนะนําผูปวยใหสังเกตอาการและใหรับประทาน

โพแทสเซียมในชวงท่ีมอีาการเทานัน้ เนือ่งจากโดยท่ัวไป

อาการเปนซํ้าเพียงปละ 1-2 ครั้ง และลดลงเมื่ออายุ

มากกวา 40 ป แตหากอาการเปนซํา้บอยข้ึนอาจพิจารณา

ใหยาเพื่อปองกัน ยาที่มีรายงาน คือ Acetazolamide  

ขนาด 250 mg วันละ 2 คร้ัง2 แตผลท่ีได ขึ้นกับชนิด

ของ gene mutation เชนในกลุม CACNA1S mutation  

ตอบสนองตอยาไดประมาณรอยละ 56  ขณะท่ี SCN4A 

mutation ตอบสนองเพียงรอยละ 16 เทานั้น12 กลไกการ

ออกฤทธิข์องยาไมทราบแนชดัแตจากการทดลองในสตัว

ทดลองพบวามีผลกระตุน calcium-activated potassium 

channels ที่เซลลกลามเน้ือ ผลขางเคียงท่ีสําคัญคือ 

เหน่ือยเพลีย เกิดนิ่วไต และมีรายงานวาทําใหอาการ

แยลงใน SCN4A mutation บางราย จึงตองใชอยาง

ระมัดระวัง ยาอื่น เชน potassium sparing diuretic10

ก็พบวามีการใชปองกันการเกิดอาการซ้ําเชนกัน แตมี

รายงานนอยกวา

สรุป 

 ผูปวยท่ีมาดวยอาการออนแรงและตรวจพบวา

โพแทสเซยีมในเลอืดตํา่มสีาเหตหุลายประการ ในผูปวย

ที่ไมมีความผิดปกติของภาวะกรดดาง ควรคํานึงสาเหตุ

จากการเคลือ่นทีข่องโพแทสเซยีมเขาเซลล โรคทีพ่บบอย

คือ  hypokalemic periodic paralysis และ thyrotoxic 

periodic paralysis การแกไขระดบัโพแทสเซยีมในเลอืด

ควรทําดวยความระมัดระวัง เนือ่งจากอาจทําใหเกดิภาวะ 

rebound hyperkalemia ได
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CHRONIC HEADACHE 
WITH BLURRED 

VISION

นพ.อนุวรรตน บุญสง,
อ.นพ.นรงฤทธ์  เกษมทรัพย,

รศ.นพ.สมศักด์ิ  เทียมเกา

ผูรับผิดชอบบทความ รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเกา
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ผูปวยหญิงไทยคู  อายุ  25 ป  อาชีพคาขาย

ภูมิลําเนา อ.กันทรลักษณ จ.ศรีษะเกษ สิทธิการรักษา

บัตรทอง

 Chief complaint: ปวดศรีษะ 5 สปัดาห กอนมาโรง

พยาบาล 

 Present illness: 5 สัปดาหกอนมาโรงพยาบาล 

ปวดศีรษะ คอยๆ ปวดมากข้ึน ปวดตลอดท้ังวัน ปวด

ลักษณะตื้อๆ บริเวณขมับทั้งสองขาง ราวไปบริเวณ

ทายทอย ปวดมากเวลากลางคืน ปวดจนตองตื่นขึ้นมา

กลางดึก กลางวันอาการจะดีขึน้เล็กนอย มอีาการอาเจียน

พุง 1 ครั้ง มีตามัวทั้งสองขาง ตาซายมากกวาตาขวา 

มองเห็นภาพตรงกลาง ชัดกวาดานขาง และเห็นภาพ

ซอน ไดกลิ่นปกติ ไมมีหนาเบี้ยวหรือปากเบ้ียว การรับ

รสปกติ ไมมีอาการกลืนลําบาก การไดยินปกติ ไมมีชา 

ไมมอีอนแรง ปสสาวะ และอจุจาระปกติ ไมมนีํา้มกูไหล ไมมี

การปวดหูหรือปวดใบหนา ไมมีไข ไมมีอาการเบื่ออาหาร 

ไมมีนํ้าหนักลด ไมมีการบาดเจ็บบริเวณศีรษะมากอน

 2 สัปดาหกอน ไดไปนอนโรงพยาบาลจังหวัด

แหงหนึง่ แพทยทาํการตรวจเอกซเรยคอมพวิเตอร ไดทาํ

การเจาะน้ําไขสนัหลงั ทกุครัง้ทีเ่จาะนํา้ไขสนัหลงั อาการ

ปวดศีรษะจะดีขึ้น แพทยตรวจ CSF พบเพียงความดัน

เปดที่สูง สงตรวจ cell count , protein, sugar และผล

เพาะเช้ือรวมท้ังการตรวจ indian ink และ crypto antigen 

ใหผลลบ นอกจากน้ีไดสงตรวจ MRI, MRV brain

ก็ไมพบความผิดปกติ จึงยังไมสามารถใหการวินิจฉัยได 

อาการผูปวยก็ไมดีขึ้น แพทยจึงสงตัวมายังโรงพยาบาล

ศรีนครินทร 

 Relevant history: กอนมีอาการปวดศีรษะ ทานยา

คุมกําเนิด 7 วัน, ทานสมตําใสหอยนํ้าจืดเปนประจํา

 Past history: ปฏิเสธโรคประจําตัว
  ไมเคยแพยา 

  ไมเคยผาตัด

 Family history: ปฏิเสธโรคมะเร็งในครอบครัว 

 Ob-Gyn history: ตั้งครรภ 3 ครั้ง ประสบอุบัติเหตุ 

แทง 1 ครั้ง ลูกทั้งสองคนปกติ ประจําเดือนออกปริมาณ

ปกติ และสมํ่าเสมอ
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Physical examination

General appearance: A young woman, healthy, well 

co-operative

Vital signs : BT: 36.5 oC, HR 80 bpm, RR 16  tpm, 

BP 135/90 mmHg

HEENT: pink conjunctivae, anicteric sclera, 

impalpable cervical lymph node no skin lesion, 

no point of tenderness at face & head

Heart: no heaving, no thrill, audible S1S2, no 

murmurs

Lung: normal chest contour, normal breath sound, 

no adventitious sound

Abdomen: soft, not tender at epigastrium, impal-

pable liver& spleen, liver span 8 cm shifting 

dullness negative

Extremities : no rash, no edema, impalpable axillary 

& groin nodes, impalpable epitrocheal node

Neurological examination

Consciousness: alert

Speech: slow speech

Gait: normal

Cranial nerve: pupil 3 mm, react to light both side

 RAPD: negative

 Eye ground: papilledema with pale disc both 

sides

 Visual acuity: right side: hand motion, left side: 

20/400 -1

 EOM: cannot perform lateral gaze both side

 Corneal refl ex: normal

 No facial palsy

 Gag refl ex was present

 Full motor power of sternocleidomastoid & 

trapezius muscle

 No tongue deviation

Motor system: normal muscle tone, normal muscle 

bulk, no motor weakness

Sensory system: normal all modality

DTR:   2+ all

BBK, clonus: normal response

Stiffneck: negative

Investigation

CSF profi le: clear fl uid, open pressure: 28 cmH
2
O, 

close pressure: 25 cmH
2
O

Cell differential count: WBC 1360,   PMN 12%,   

lymphocyte 23%, eosiophil  58%

Total protein: 221 mg/dl,   sugar: 33 mg/dl

CSF bacterial culture   :  no growth

CSF antibody for Angiostrongylus: positive 

CSF cytology: negative for malignancy 

Complete blood count: Hb13.2 g/dl, Hct41%,  WBC 

11,700, Plt 316000, PMN 44%, lymphocyte 46 

%, M 4 %,  eosinophil 6%

BUN 4.5,  Cr 0.5,  Na  139,  K3.9,  HCO
3
  23, Cl  103,   

Ca   9.6,  PO4  4.1,  Mg  1.8

Chol 255, TP 6.7,  Alb 4.0,  Glob 2.6, TB 0.3, DB 

0.1,  AST 33,  ALT 20,  ALP 60 PT 11.5, INR 

1.08, PTT 28.9,   

Stool exam: not found parasite 

Stool concentration for parasite: not found parasite

Anti HIV: non reactive

CT brain:  no mass lesion

MRI/MRV brain: no demonstrable abnormality 

สรุปปญหา:

 Chronic headache with blurred vision

วจารณ:

 ผูปวยหญิงอายุ 25 ป ไมมีโรคประจําตัว มาดวย

อาการปวดศีรษะเรื้อรัง  ตอมามีอาการตามัวรวมดวย 

ไมมีลักษณะของ  systemic symptoms  อาการจะดี
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ขึ้นหลังจากทําการเจาะน้ําไขสันหลัง  บงบอกวาอาการ

ปวดศีรษะและตามัว ดังกลาวเกิดจากภาวะ  increase 

intracranial pressure  ซึ่งสาเหตุอาจเกิดไดจาก

primary ซึ่งไมทราบสาเหตุ และ  secondary  เชน

cerebral venous sinus  thrombosis, CNS  infection 

เชน Cryptococcal meningitis, Tuberculous

meningitis, Eosinophilic  meningitis, carcinomatous 

meningitis สาเหตุของภาวะ increased intracranial 

pressure แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 Conditions associated with secondary pseudotumor cerebri syndrome4

Vascular abnormalities

 Cerebral venous sinus thrombosis

  Hypercoagulable state (including oral contraceptives)

  Related to mastoiditis or middle ear infection

  Dehydration

  Spontaneous

 Arteriovenous (AV) fi stula

  Bilateral jugular vein thrombosis

  Superior vena cava syndrome

  Congenital heart disease or pulmonary hypertension

  Decreased CSF absorption due to damage to the arachnoid granulations

  Post-bacterial meningitis

  Following subarachnoid hemorrhage

Medications and toxic exposures

 Vitamin A and derivatives

 Vitamin A supplements or excessive liver ingestion, isotretinoin, alltrans retinoic acid (ATRA) for promyelocytic 

leukemia

 Antibiotics

  Tetracycline/minocycline/doxycycline, quinolones, nalidixic acid,sulfa 

 Hormones

  Growth hormone,thyroxine (in children),leuprolide acetate,levonorgestrel,anabolic Steroids

 Withdrawal from chronic corticosteroids

 Lithium

Medical conditions

 Polycystic ovarian syndrome

 Addison disease

 Hypoparathyroidism

 Sleep apnea

 Pickwickian syndrome

 Anemia

 Renal failure

 Turner syndrome

 Down syndrome

 Lymphoproliferative disorders (POEMS)
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 ตรวจรางกายพบ  visual acuity  ตาขวา: hand 

motion ตาซาย: 20/400 -1 ซึง่บงบอกถงึการท่ีม ีincrease

intracranial pressure  ที่สูงมาระยะเวลาหน่ึง จึงสงผล

ใหตรวจ  eye ground พบลักษณะของ  papilledema 

และ secondary optic disc atrophy 

 จากประวัติและการตรวจรางกายทําใหนึกถึง

sub-acute to chronic meningitis ซึ่งอาจเกิดจากการ

ติดเช้ือ เชน Eosinophilic  meningitis และจากภาวะ 

carcinomatous meningitis  แตคดิถงึภาวะ carcinomatous 

meningitis  นอยกวา เนือ่งจากอายุนอยและไมมปีระวัติ

ของ systemic symptoms เชน นํ้าหนักลด  หรือ bowel  

habit change ตรวจรางกายไมมลีกัษณะของ malignancy 

จึงไดทําการเจาะตรวจน้ําไขสันหลังซ้ํา และใหแพทย

ผูตรวจดูดวยตนเองรวมกับสงตรวจท่ีหองตรวจชันสูตร

กลาง พบลักษณะความดันในกะโหลกสูงกวาปกติ 

พบเม็ดเลือดขาวในนํา้หลอเล้ียงไขสันหลงัสงู WBC 1360  

และพบ  eosinophil  58%, total protein:221 mg/dl,   

sugar: 33 mg/dl, CSF antibody for Angiostrongylus  

: positive,  CSF cytology: negative  for malignancy  3  

day  จึงไดรับการวินิจฉัย  Angiostrongylus meningitis 

จึงไดรักษาโดยการใหยา  cort icosteroid  และ  

albendazole  หลังจากน้ันอาการปวดศีรษะดีขึ้น  และ

ใหกลับไปติดตามการรักษาตอที่โรงพยาบาลใกลบาน

Angiostrongylus meningitis

 เปนโรคหนอนพยาธิที่สําคัญโรคหนึ่งที่ เกิดกับ

คน โดยแพทยไมสามารถตรวจพบตัวพยาธิที่กอเหตุได

บอยนัก  เกิดจากพยาธิตัวกลมชนิด Angiostrongylus 

cantonensis ซี่งปกติเปนพยาธิในปอดหนู หนูเปน 

defi nitive host ของพยาธิชนิดนี้พบครั้งแรกในมณฑล

กวางตุง ประเทศจีน โดย Chen เมือ่ป พ.ศ. 2478 (คศ.1935) 

ตอมา Nomura และ Lin รายงานพบพยาธิชนิดนี้ในนํ้า

ไขสันหลังคนเปนคร้ังแรก เมื่อป พ.ศ.2488 และใน

ป พ.ศ.2505 Rosen และคณะ ไดรายงานพบพยาธิ

ชนิดน้ีในสมอง และเย่ือหุมสมองคนท่ีตายดวยโรค 

eosinophilic meningo-encephalitis สาํหรบัประเทศไทย 

ในปเดียวกัน พ.ศ.2505 ไดมีรายงานการพบพยาธิชนิด

นี้เปนคร้ังแรกในไทยและพบในลูกตา ถือวาเปนการพบ

ในลูกตาคร้ังแรกของโลก หลังจากน้ันรายงานการพบ

พยาธชินดินีเ้ปนการพบในลกูตาเปนสวนใหญ อกี 4 ราย 

ติดตอกันในประเทศไทย พบคอนขางชุกทางภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ รายงานสวนใหญพบในผูปวยที่เปน 

eosinophilic meningoencephalitis หรือ พบรวมกบัการ

พบพยาธิชนิดนี้ในลูกตา (ocular angiostrongyliasis)

ภาพแสดง Life cycle of Angiostrongylus cantonensis
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 การติดตอ  คนติดพยาธิชนิดนี้ได โดยทาน inter-

mediate hosts ที่มีตัวออนระยะที่ 3 นี้เขาไปใน รางกาย 

สวนมากพบพยาธิชนิดนี้ไปท่ีสมอง ไขสันหลัง และ

เยื่อหุมสมอง บางคร้ังพบไปท่ีลูกตา

 อาการทางคลินิค
 สวนมากอาการและอาการแสดงจะมาเปนกลุมของ  

Eosinophilic meningitis  ดังแสดงในตารางท่ี 2

Symptoms and medical signs of eosinophilic meningitis patients

Mean age in years(range)

Sex, male

Incubation (days)

Signs  or symptoms

       Headache 

       Duration (days)

       Vomiting

       Stiff neck

        Fever(BT>38.0 C)

       6th cranial nerve palsy

       7th cranial nerve palsy

       hyperesthesia

33(15-70)

69%

18(1-30)

100%

7(1-30)

47%

54%

7%

4%

2%

7%

ที่มา: วีระจิตต โชติมงคลและคณะ (2000)1

การวนจิฉัยโรค Angiostrong ylus meningitis

 อาการประวัติที่เคยกินหอยนํ้าจืดสุกๆดิบๆ กอน

ที่จะมีอาการทางระบบประสาท 2-3 เดือนและอาการ

และอาการแสดงดังตารางที่ 2  การตรวจทางหองปฏิบัติ

การเพื่อชวยการสนับสนุนการวินิจฉัย complete blood 

count  พบ eosinophilia, CSF fluid analysis พบ

ขุนเหมือนนํ้ามะพราวและมีระดับ eosinophil มากกวา

รอยละ  10,  immunological examination โดยทําแบบ  

ELISA หรือ immunoblotting test ซึ่ง specifi city 100% 

และ radiologic examination ไม specifi c อาจพบ tract 

like lesion , white matter involvement, nodular 

enhancement and  myelitis

การรักษา

 การให  prednisolone 60 mg/day  เปนเวลา  2 สปัดาห

ซึ่งมีการศึกษา randomized control trial เปรียบเทียบ

ระหวางการให prednisolone กบั  placebo พบวาการให 

prednisolone ชวยลดระยะเวลาการปวดศีรษะ จํานวน

ครัง้ของการทาํ  lumbar puncture  และการใชยาแกปวด

 การให  antihelminthics ไดมีการศึกษาของ 

Chotmongkol et al 20093 ถึงการให  prednisolone  

และ albendazole กับ prednisolone  alone  เปน

เวลาสองสัปดาห พบวาประสิทธิภาพเทากัน  ดังน้ันให

albendazole  ดวยหรือไมก็ได 
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การเรยนรูจากกรณีศึกษา

 กรณีศึกษาน้ีที่ไดเรียนรูประเด็นสําคัญคือ การดู 

CSF ดวยตนเองรวมกับการตรวจของเจาหนาที่หอง

ชันสูตรสวนกลางของโรงพยาบาลเปนสิ่งที่จําเปนอยาง

ยิง่สาํหรบัแพทย โดยเฉพาะในการดูสิง่สงตรวจท่ีมคีวาม

สาํคญัและสงผลตอการใหการวินจิฉยั การรักษาอยางใน

กรณีนี้เปนตน จะเห็นไดวาแพทยไดทําทุกกระบวนการ

ของการใหการดูแล การวินิจฉัยภาวะ increased 

intracranial pressure ซึง่ผมเช่ือวาถาไดด ูCSF เองกจ็ะ

สามารถใหการรักษาผูปวยรายนี้ไดตั้งแตตน 

สรุป

ผูปวยมาพบแพทยดวยอาการของ increased 

intracranial pressure ซึ่งมีสาเหตุจาก sub-acute to 

chronic meningitis จาก Angiostrongylus cantonensis 

การวินิจฉัยท่ีทําไดงายคือ การตรวจ CSF จะพบการ

สงูขึน้ของเม็ดเลอืดขาวชนิด eosinophil การรกัษาท่ีเปน

มาตรฐานในปจจบุนัคือการเจาะระบาย CSF ออกเพ่ือลด

ความดันในโพรงกะโหลกศีรษะ
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ACUTE QUADRIPLEGIA 
IN HOSPITAL

นพ.อนุวรรตน บุญสง, 
อ.นพ.นรงฤทธ์ เกษมทรัพย,

รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา

ผูรับผิดชอบบทความ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ผูปวยชาย 49 ป   สทิธกิารรกัษา บตัรประกนัสขุภาพ

ถวนหนา

 ภูมิลําเนา  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ประวัติ

ไดจากบิดา และเวชระเบียนเชื่อถือได

 Admitted  13 ตุลาคม 2557 ถึง 6 ธันวาคม 2557

 Chief complaint: ทองผูก 1 สัปดาหกอนมา

โรงพยาบาล

 Present illness: 1 สัปดาหกอนมาโรงพยาบาล 

ทองผกู ผายลมได ทองโตและอดืมากขึน้ ไมมปีวดทองไมมี

ไข  ไดสวนอุจจาระเองท่ีบาน แตยงัไมถายอุจจาระ จงึมา

โรงพยาบาลศรนีครนิทร ตรวจพบระดบัเกลอืแรโซเดยีมตํา่ 

จึงรับไวรักษาในโรงพยาบาล  

 หลังรับไวในโรงพยาบาล ไดรักษาเร่ืองเกลือแรตํ่า

ดังตาราง
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วันท่ี 13/10/57

11.34 น.

13/10/57

16.80 น.

13/10/57

23.00 น.

14/10/57

6.25 น.

14/10/57

16.00 น.

14/10/57

21.28 น.

15/10/57

6.00 น.

16/10/57

6.00 น.

17/10/57

6.00 น.

18/10/57

6.50 น.

19/10/57

6.57 น.

BUN 5.9 6.1 9.2 12.1 14.6 15.5 15

Cr 1.2 1.5 1.9 2.3 1.9 1.8 1.8

Na 110 114 120 123 125 129 133 137 140 148 149

K 1.8 2.1 2.7 2.6 3.5 3.1 3.5 3.4 3.9 4.2 3.6

HCO3 35.2 37.4 37.1 33.7 27.1 27.9 24.3 30.1 28.5 29 27.3

Cl 62 68 75 78 85 85 86 86 96 105 104

Intake/output

cc/day

730

/5350

1900

/4100

1700

/400 + 

ปสสาวะ

ราด

3500

/3900

3600

/1600

2600

/2400

4600

/4500

Management KCL10 

mEq + 

nss 100 

ml

NSS 1000 

ml + KCL 

60 mEq/L 

rate 40 

ml/hr

Off  IV No IV 0.45% 

NSS rate 

80 ml/hr  

+ oral 800 

ml

Force 

water 

1400 ml

NSS rate 

60ml/hr

Force 

water 3L

Oral fl uid 

2L +NSS 

rate 

100ml/hr

0.45% NSS 

100 ml/hr 

+ oral fl uid 

1L

5%DW 140 

ml/hr

 14/10/57  พฤติกรรมกาวราว ชกทํารายรางกาย

เจาหนาที่ โยนยาทิ้ง พูดคนเดียวเปนบางคร้ัง พูดไมรู

เรื่อง ตองถูกผูกแขนขา ไดปรึกษาจิตแพทย (20.30 น.) : 

ไดยา Haloperidol 5 mg IM stat then prn q 30 min, 

total dose Haloperidol 5 mg IM, Risperidol 6 mg oral 

 15/10/57 : ยงัคงมีอาการเอะอะโวยวาย  Haloperidol 

5 mg IM prn for severe agitation q 30 min,  Haloperidol 

5 mg IM แทน Risperidol ถาไมรบัประทานใน dose นัน้ๆ 

off  Risperidol เดิม ใหเปน Risperidol (2 mg) 2 tab

เชา,2 tab hs, total dose  Haloperidol IM = 10 mg,

Risperidol oral = 6 mg เริ่มมีอาการเกร็ง BT 38 oC  

continue treatment เดิม

 16/10/57  อาการเกร็งเทาๆ เดิม,  BT 37.8 C,  

BP117/56 mmHg, PR 115 bpm, RR 18  tmp ได 

continue Risperidol, total dose Risperidol 8 mg oral,  

haloperidol IM prn ไมไดให ตรวจ CK = 3629, รักษา

ดวย IV fl uid   

 17/10/57   BT 37.8 C, BP106/65 mmHg, PR 110 

bpm, RR 16 tpm,  generalized spastic tone, no cogwheel 

rigidity, alert , cannot follow command, CK 2,956,  

จึงได consult Neuro med  คิดถึง neuroleptic 

malignant syndrome

Notify จิตแพทย : off Haloperidol, Risperidol,  start 

Lorazepam(1mg) 1 tab oral tid, hs

 18/10/57 BT 38.5 C, RR 20 tpm, PR90 bpm, BP 

134/72 mmHg ยงัคงมอีาการเกรง็อยู (ลกัษณะเขาไดกบั 

catatonia) CK = 1317, start Bromocriptine (2.5mg) 

1 tab oral tid pc  

 21/10/57   BT 38.4 C,PR 80 bpm ,RR20 tpm,,BP 

114/63 mmHg อาการเกร็งเร่ิมลดลง แตยังคงซึม และ

พูดไมรูเร่ือง แผนกจิตเวชไดทํา ECT จันทร พุธ ศุกร,  

เริ่ม 22/10/57 จากนั้น follow up CK คอยๆ ลดลงเร่ือยๆ 

อาการเกร็งลดลงเร่ืองๆ  รวม ECT ทั้งหมด 10 คร้ัง

 6/11/57 ทาํ  ECT  ครบ  10 คร้ัง ผูปวยตืน่ด ีสามารถ

กระพริบตาตามคําสั่งได  ไมสามารถขยับแขนขาได 

ไมสามารถกลืนอาหารได ไมสามารถพูดได จึงปรึกษา

ประสาทแพทยเพื่อรวมดูแล 

Relevant history: 20 ป ผูปวยด่ืมนํ้าคร้ังละ 600 ml 

จํานวน 10 ขวดตอวัน  ปสสาวะออกวันละ 4-5 ลิตร

Underlying disease: 
 1. Schizophrenia  paranoid type วินิจฉัยตอน

อาย ุ18 ป ตดิตามการรกัษา รพ.ศรีนครนิทร และ รพ.ศนูย
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ขอนแกน  ติดตามการรักษาลาสุดเมื่อ 3 ตุลาคม 2557

 2. DM type 2,   diet control

 3. Hypertension

 4. Dyslipidemia

Current medication: 
 Risperidone(2mg) 1 tab po pc

 Risperidone (2mg) 2 tab po hs

 Depakine (200mg) 2 tab po hs

 Lorazepam (2mg) 1 tab po hs

 Simvastatin (20mg) 1 tab po hs

 Amlodipine (10mg) 1 tab po pc 

 Benzhexo l  (2mg)  1  tab  po  prn  fo r 

 extrapyramidal side effect

 Invega Sustenance 150 mg IM q 1 month

Physical examination 

General appearance:  A middle aged man, fully of 

consciousness, well co-operative

Vital signs:  BT 37ºC  PR 100 bpm RR 18 tpm  BP 

110/70 mmHg O
2
sat room air 100%

HEENT: not pale conjunctivae, anicteric sclerae 

impalpable cervical lymph node and 

supraclavicular lymph node no engorged neck 

vein, thyroid gland not enlarged

Heart :   no active precordium area

 PMI  at 5th ICS mid-clavicular line 

 normal S1S2, no murmurs, no pericardial

friction rub no heaving ,no thrill

Lungs : normal breath sound, no adventitious sound

Abdomen: not distend abdomen, no surgical scar

 Not tender, no guarding liver& spleen were 

impalpable, liver span 9 cm splenic dullness 

negative shifting dullness negative 

Extremities: no pitting edema, brown pitted scar at 

plantar site of both feet

Neurological examination 

Conscious: alert

Cranial nerve: pupil 3 mm RTLBE, full EOM, bilateral 

facial weakness, gag refl ex absent, no tongue  

movement 

Motor : grade 0 all

DTR: 2 + all 

BBK: plantar fl exion both sides

Clonus: negative both sides

Cerebellar sign:   cannot evaluate 

Problem list

 1. Acute quadriplegia with  bulbar symptom

 2.  Neuroleptic malignant syndrome   (resolve) 

 3.  Symptomatic hyponatremia  with polydipsia 

with  hypokalemia

 4. Underlying  schizophrenia with  diabetic 

mellitus  with  hypertension and  dyslipidemia

Discussion 

 ผูปวยชายอายุ 49 ป underlying  schizophrenia,  

diabetes mellitus,  hypertension  และ dyslipidemia  

มานอนโรงพยาบาลดวยเร่ือง  electrolyte imbalance

(hyponatremia, hypokalemia) หลังจากนอน

โรงพยาบาล ได correct  electrolyte เปนปกติ  ตอมามี

อาการไขสูง ตัวเกร็ง ไดวินิจฉัย neuroleptic malignant 

syndrome รักษาโดยให Bromocriptine และทํา 

electroconvulsive therapy (ECT) 10 คร้ัง อาการดีขึ้น

แตไมสามารถขยบัแขนขาทัง้สองขางได สามารถทาํตาม

คาํส่ังไดเฉพาะลืมตา หลบัตา ตรวจรางกายพบ bilateral 

facial weakness, gag refl ex absent, no tongue movement

ซึ่งจากประวัติมี severe hyponatremia และ severe 

hypokalemia   ทาํใหนกึถงึโรค  osmotic demyelinating 

syndrome (ODS) มากที่สุด วินิจฉัยแยกโรคอ่ืนๆ ไดแก   

upper  cervical cord lesion (C3)  แต  upper cervical  

cord lesion  ควรตรวจรางกายพบ  cranial nerve  ปกติ 
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ไดสงตรวจ MRI brain  เพิ่มเติ่มเพื่อการวินิจฉัย  ผลการ

ตรวจ MRI brain พบ hypointense SI  T1 at central  

pons และ hyperintense SI   in T2 weight  ที่  central 

pons ดังภาพที่ 1 ถึง 3

Osmotic demyelinating syndrome (ODS)

 Osmotic demyelination syndrome (ODS)  

สามารถแบงเปน central pontine myelinolysis (CPM) 

และ  extra pontine myelinolysis (EPM) สามารถพบ

ไดรอยละ 10 CPM เริม่รูจกัครัง้แรกในป ค.ศ. 1959  โดย  

Adams และคณะ  ไดพูดถึงโรคน้ีในผูปวย 4 คน  ที่ดื่ม

สุราเรื้อรังและที่มีภาวะทุภโภชนาการ 

 ใน ค.ศ. 1976 Tomlinson และคณะ  ไดรายงาน

ผูปวย 2 ราย มาดวยอาการอาเจียนและซึม  ทัง้สองรายมี 

hyponatremia  ไมมีโรคประจําตัว หลังจากน้ันไดแกไข

ภาวะ Na ตํ่า ตอมามีอาการซึมลง มี quadriparesis 

dysphasia และ mutism ตอมาจึงไดพบวาสาเหตุเกิด

จากการแกไขภาวะ hyponatremia 

ลักษณะทางคลินิก

 CPM  จะพบรอยโรคท่ี basis pontis จะไมพบรอย

โรคท่ี tegmentum  โดยสามารถ extend  ถงึ  midbrain  แต

จะไมลงไปถงึ  medulla  การตรวจทาง microscopic  พบ

มกีาร degeneration  และหายไปของ oligodendrocytes

ไมมีผลตอ  axon ลักษณะของ CPM  จะพบ biphasic 

course โดย 1st phase  จะเกิดจาก hyponatremia  มี

อาการ encephalopathy หรือ seizure หลงัจากไดแกไข

ภาวะ  Na ตํ่า ผูปวยจะมีอาการกลับมาเปนปกติ 2nd

phase จะมีอาการ dysarthria และ  dysphagia, fl accid 

quadriparesis ผูปวยสวนใหญจะสามารถส่ือสารทาง

ตาได (locked-in syndrome) ดังตารางที่ 1 ถารอยโรค   

EPM  จะมีอาการสับสน พฤตกิรรม หรอืมกีารเคล่ือนไหว

ผิดปกติได

ตารางท่ี 1 แสดง sign and symptoms of 6 patients 

with  CPM หรือ ODS

Sign and symptoms จํานวนผูปวย/

ผูปวยทั้งหมด

รอยละ

Dysarthria 4/6 67

Dysphagia 1/6 17

Ataxia 2/6 33

Lethargy 5/6 83

Quadriplegia 1/6 17

Tremor 2/6 33

Hypotension 2/6 33

Disturbance of consciousness 1/6 17

Dizziness 1/6 17

Depressed refl exs 2/6 33

Coma 1/6 17

Locked-in syndrome 1/6 17

ที่มา: Wisconsin Medical Journal 2005; 4:56-60.

 จากการศึกษาใน necropsy พบ CPM รวมกับ  

EPM รอยละ 60 และพบเฉพาะ EPM อยางเดียวรอยละ 

40 ตํ่าแหนงที่พบไดแก pons, cerebellum, lateral 

geniculate body, external capsule, extreme 

capsule, hippocampus, putamen, cerebral cortex/

subcortex, thalamus, caudate nucleus สวนใหญรอย

โรคมักเทากันสองขาง
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 การเคลือ่นไหวของรางกายทีผ่ดิปกตจิะพบใน  EPM  

เคยมีรายงาน  พบ  mutism,  parkinsonism, dystonia 

และ catatonia  เปนผลจากมีรอยโรคท่ีสมองบริเวณ

กวาง  ซึง่บางครัง้แพทยผูดแูลอาจไมนกึถงึภาวะนี ้ ภาวะ

เคลือ่นไหวผดิปกติจะตอบสนองตอการใหยา dopamine  

ในผูปวยที่มีลักษณะของ  parkinsonism 

 ไดมีรายงานถึงความสัมพันธของ CPM  และ EPM  

เริม่แรกเกิดจาก alcoholism หรอืภาวะทุพโภชนาการ ดงัที่

ไดพดูถงึในตอนตน    ซึง่ตอมาพบวาสามารถพบไดบอยใน

คนท่ีใชยาขบัปสสาวะมานาน post-liver transplantation

และพบไดนอยในผูปวย  burns, post-pituitary 

หรือ post-urological / gynecological surgery  หรือ 

psychogenic polydipsia  ภาวะ  hyponatremia  

สัมพันธกับการเกิด CPM/EPM แตก็มีสวนนอยที่ทําให

เกิดลักษณะดังกลาว 

 สาเหตุของการเกิด CPM/EPM เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของ physiology ในการรักษาภาวะ 

hyponatremia , severe hyponatremia คือ ระดับ  Na  

ตํ่ากวา 120 mEq/L  ใน acute  hyponatremia คือ Na  

ตํ่าลงอยางรวดเร็วในระยะเวลา 48 hr 

 การรักษาภาวะ  acute hyponatremia ไมได

ทําใหเกิด CPM/EPM ทุกราย นอกจากนี้ผูปวย chronic 

hyponatremia เปนการยากในการในการวินิจฉัย

เนื่องจากผูปวยจะมานอนโรงพยาบาลดวยอาการ

ของ acute severe hyponatremia และใหการรักษา

แบบ acute hyponatremia ดูเหมือนวาการแกไข

ภาวะ  acute hyponatremia สามารถแกไดในระยะ

เวลาส้ัน แตถา chronic hyponatremia ไมไดจํากัด

เวลาท่ีแก แตคอยๆ ใหระดับ Na เพิ่มขึ้นอยางชาๆ  

การแกภาวะ hyponatremia ไมควรเกิน 10 mEq/day 

(มีรายงานลาสุดแนะนําวาไมควรเกิน  8 mEq/day) 

ภาวะ  hypernatremia เคยมีรายงานการเกิด  CPM/

EPM โดยเฉพาะผูปวยแผลไฟไหมนํ้ารอนลวก ภาวะ 

hypokalemia เคยมีรายงานวาสามารถกอใหเกิด ODS 

โดยเฉพาะคนที่มีภาวะ  severe hypokalemia ซึ่งภาวะ  

hypophosphataemia, hypomagnesium และ lithium 

therapy  ก็เคยมีรายงานการเกิดภาวะดังกลาว

ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิด ODSไดแกผูปวยที่ติดสุราเรื้อรัง 

ภาวะทโุภชนาการ โพแทสเซยีมในเลอืดตํา่ ผูปวยสงูอายุ

ที่ใชยา thiazide ผูปวยท่ีมีโซเดียมในเลือดตํ่ามาก 

(นอยกวา 105 mEq/L) ผูปวยที่มีภาวะขาดออกซิเจนมา

กอน และผูปวย burns

การวนิจฉัย 

 การวินิจฉัย CPM/EPM โดยอาศัยประวัติดื่มสุรา

เรื้อรัง ภาวะทุพโภชนาการ และมีระดับ Na ตํ่าอยาง

มากและตรวจรางกายที่ทําใหสงสัย ถาสงสัยควรทํา 

imaging เพื่อการวินิจฉัย    การทํา  CT brain ก็สามารถ

พบรอยโรคได  แต  MRI brain  จะพบรอยโรคไดชัดเจน

มากกวา และ sensitivity มากกวา  CT brain ลักษณะ

จะพบ hyperintense lesion on T2 และ  hypointense 

lesions on T1 weighted imagesใน pons, cerebellum, 

lateral geniculate body, external capsule, extreme 

capsule, hippocampus, putamen, cerebral cortex/

subcortex, thalamus, caudate nucleus  จะพบได

หลังมีอาการประมาณ 10-14 วันหลัง  ถาทํา imaging 

ในระยะแรกอาจปกติได 

การรักษา

 ไมมีการรักษาเฉพาะ ซึ่งมีรายงานพบวามีความ

พิการคอนขางสูง การรักษาในปจจุบันมีเพียงการรักษา  

supportive มบีางรายงานเปน case report ใหการรักษา

ดวย steroid,  IVIG หรือ thyrotrophin releasing 

hormone ใหผลการรักษาเปนที่นาพอใจ แตก็ไมได

เปนการรักษาตามมาตรฐานในปจจุบัน

การพยากรณโรค 

 Osmotic demyelinating syndrome (ODS) อตัรา

การเสียชีวิตนอยกวารอยละ 10  โดยรอยละ 30 ผูปวย

จะสามารถมีชวีติแตตองมีผูดแูล รอยละ  30  มคีวามพิการ

เลก็นอยแตสามารชวยเหลือตวัเองได รอยละ 30 สามารถ

กลับมาเปนปกติได 
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สรุป 

 ODS เปนภาวะแทรกซอนหลังจากการรักษาภาวะ  

Na ตํ่า เกิดจากการที่ serum มีความเขมขนเพิ่มข้ึน

อยางรวดเร็วทําให intracellular ปรับตัวใหมีลักษณะ  

hypotonic  โดยมีปจจัยเสี่ยงคือ  ระดับ  K ตํ่า  ภาวะ

ทุพโภชนาการ ดื่มสุราเร้ือรัง ดังนั้นจึงควรคิดถึงในผูปวย

ที่ไมไดกลับมาเปนปกติหลังจากการรักษาภาวะผิดปกติ

ดังกลาว ผูปวยอาจจะมาดวยอาการของ psychiatric 

การปองกันไมไดเกิดภาวะ ODS  คือไมใหระดับ  Na  ใน

เลอืดเพ่ิมขึน้อยางรวดเร็ว  ไมใหเกนิ  10 mEq/day  ดงันัน้ 

ภาวะ  ODS  มีความสําคัญเปนสิ่งที่แพทยควรรู  เพื่อหา

แนวทางการวินิจฉัย  เมื่อมีการสงสัยภาวะ ODS  ควรมี

การดูแลผูปวยแบบสหสาขาวิชา  รวมทั้งประสาทแพทย

และอายุรแพทย เพื่อรวมดูแลรักษาผูปวยตอไป
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อ.พญ. ขวัญรัตน หวังผลพัฒนศิร 

สรุปโดย อ.พญ. ขวัญรัตน หวังผลพัฒนศิริ 
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณาสุข

วิจารณโดย รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเกา 
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ผูปวยที่มีอาการชักครั้งแรกโดยไมมีปจจัยกระตุน 

(unprovoked fi rst seizure) เปนปญหาท่ียุงยากในการ

วนิจิฉยัและตดัสนิใจในการใหการรกัษา ซึง่มผีลตอเนือ่ง

ที่สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันและดานสังคมของ

ผูปวย เชนขอจาํกดัของการจางงาน และการขบัขีร่ถยนต   

ดงันัน้การศึกษาเพ่ือหาหลักฐานเชิงประจักษ (evidence 

–based) ที่เหมาะสมในการประเมิน แนวทางการดูแล

รกัษาผูปวยหลังจากมีอาการชักครัง้แรก และการปองกนั

การเกิดชักซํ้า โดยการใหการรักษาดวยยากันชักจึงมี

ความสําคัญ

 ในป คศ. 2007 มีการเสนอแนวทาง การรักษา 

practical guideline สําหรับผูปวย unprovoked fi rst 

seizure โดยพจิารณาจากพยากรณโรคและแนวทางการ

รักษา จากการศึกษาผูปวย unprovoked fi rst seizure 

โดยคดัผูปวยกลุมทีม่อีาการชกัมากกวา 1 ครัง้และผูปวย

กลุม provoked seizure ซึ่งไดแก ผูปวยที่มีอาการชัก

เนือ่งจาก acute symptomatic conditionเชน metabolic 

toxic disturbance, cerebral trauma, stroke ซึ่งมี

พยากรณโรคทีแ่ตกตางจาก unprovoked  seizure ออก 

การศึกษาน้ันไดแบง unprovoked seizure ออกเปน

2  กลุมใหญๆ คือ

 1. A seizure of unknown etiology

 2.  A seizure in relation to a demonstrated 

preexisting brain lesion หรือ progressive CNS 

disorder, remote symptomatic seizure

 ในการศึกษาน้ี ผูทาํการศึกษาไดตัง้คาํถามไว 3 ขอ 

 1. What are the risks for seizure recurrence 

after a fi rst seizure?

 2. Does immediate treatment with AED reduce 

or change

  a. Short term risk for a seizure recurrence

  b. Long term prognosis for seizure freedom 

or remission

  c. For these patients prescribed AEDs 

immediately, what are the risks for adverse events 

(AEs)?
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Description of analytic process

การศึกษาน้ีเปนการประเมินหา evidence based 

จาก systemic review งานวจิยัทีต่พีมิพเปนภาษาอังกฤษ 

และยึดตามกระบวนการมาตรฐานท่ีกําหนดไวในป 

คศ. 2004 จาก American Academy of Neurology (AAN) 

guideline developmental subcommittee (ดูจาก 

appendics e-1,e-2 on the Neurology Web site at 

Neurology.org)

ผูทําการศึกษาไดสืบคนจาก MEDLINE, Embase 

และ  Cochrane Central Register of Controlled Trials 

database (1986- March 2013) และทบทวนงาน

วิจัยที่มีความเกี่ยวขัอง โดยใช criteria ที่กําหนดขึ้น

(ดูจาก appendix e-3) สําหรับวิธีการสืบคน และ 

appendix e-4 สําหรับ inclusion และ exclusion 

criteria ผูทีท่าํการศกึษาไดรวบรวม 2616 บทความทีเ่ปน 

abstract form และ full text review ซึง่มีเพียง 47 บทความ

ทีถ่กูพจิารณาเขาสูการศกึษา และจากนัน้ผูทาํการศกึษา

ไดมีการทบทวนแบบ systemically review และจัดเรียง

บทความเหลานี้ตาม  AAN classifi cation of evidence 

scheme from prognostic or therapeutic articles

(appendix e-5) และเชื่อมโยงเปน strength of 

evidence recommendation จากการจดักลุมการศกึษา

แตละบทความเปน Class I หรอื Class II (appendix e-6) 

appendix e-7 แสดงถึงบทความท่ีถูกจัดเรียงลําดับ

ทั้งหมด appendix e-1 ถึง e-4 แสดงขอมูล

Analysis of evidence : Risk of seizure 
recurrence

 Question  สาํหรับผูปวย unprovoked fi rst seizure 

ปจจัยใดบางเปนความเสี่ยงของการเกิดชักซํ้า?

 Evidence จากการศึกษามี 2 prognostic class I 

และ 8 prognostic class II studies ทีก่ลาวถงึความเปน

ไปไดที่ผูปวย unprovoked fi rst seizure จะมีอาการชัก

ซํ้า และการคาดการณถึงปจจัยเสี่ยงของการเกิดชักซํ้า

ในกลุมผูปวยที่สวนใหญมีอาการชักเกร็งกระตุกทั่วตัว 

(generalized tonic-clonic seizure) ซึ่งรวมผูปวยทั้ง 

AED treated และ untreated subjects ( ตารางที่ 1, 

รูป 1) ที่แสดงถึง cumulatives incidence ของ seizure 

recurrence ที่เพ่ิมขึ้นตามชวงเวลา โดยมีความเสี่ยง

สูงสุดในชวง 1-2 ปแรก คือ 32% ที่ 1  ป เปรียบเทียบกับ 

41% ภายใน 5 ป (ตารางที่ 1, รูปที่ 1 และ 2)
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 มขีอจาํกดัทีท่าํใหมคีวามแตกตางของผลการศกึษา 

รวมทั้งการคาดการณที่อาจตํ่าไปของการเกิดชักซ้ําอาจ

อธิบายไดจาก

  1. การคัดเลือกผูปวยเขาสูการศึกษาบางรายอาจ

ลาชาไป ทําใหผูปวยมีอาการชักซํ้ากอน และหมดสิทธิ

ในการเขาสูการศึกษา

 2. การมีอาการชักซํ้า มีนอยกวาในผูปวยที่ถูก

รักษาดวยยากันชัก ซึ่งเปนผูปวยสวนใหญในการศึกษา

เหลานี้  นอกจากนี้การศึกษานี้ยังชี้ใหเห็นตัวแปรทาง

คลนิกิ (clinical variables) ทีอ่าจเปนปจจยัเสีย่งทีท่าํให

มีโอกาสเกิดชักซํ้าเพิ่มขึ้นในผู้ป่วย unprovoked first 

seizure ซึ่งไดแก

  1.  Prior brain lesion or insult causing the 

seizure

  2. EEG with epileptiform abnormalities 

(characterized by spikes or sharp wave)

  3. A signifi cant brain imaging abnormality 

(judged the cause of seizure)

  4. Nocturnal seizure

 มีการศึกษา 2 Class I และ 2 Class II studies 

ชวยยนืยนัวา ผูปวยทีม่อีาการชกัสัมพนัธกบั prior brain 

lesion ซึง่ไดแก ผูปวย stroke , trauma, CNS infection, 

cerebral palsy และ cognitive developmental disorder 

หรือท่ีเรียกวา remote symptomatic seizure มีความ

เสีย่งสงูกวาในการเกิดชกัซํา้ ดงัแสดงในการศึกษาหน่ึงที่

มี seizure recurrence rate ที่ 26%, 41% และ 48% ที่ 

1,3 และ 5 ปตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับ  10%,24% 

และ 29% ที่ชวงเวลาเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบ ผูปวยที่

ชักโดยไมทราบสาเหตุ (a seizure of unknown cause) 

 มีการศึกษา 2 class I และ 4 class II studies ที่

ยืนยันความเส่ียงของการเกิดชักซํ้าของการมีความผิด

ปกตจิาก EEG ทีเ่ปนลกัษณะ epileptiform abnormality 

และยังมี 2 class II และ  1 class III studies ที่พบวา

มีความเสี่ยงของการเกิดชักซํ้าที่สัมพันธกับ abnormal 

brain imaging เชน MRI หรือ CT ประมาณ 10 % เชน

เดียวกันกับ 2 class II studies  ที่รายงานวามีความ

เสี่ยงของการเกิดชักซํ้าสูงขึ้นในผูปวยท่ีเปน nocturnal 

seizure เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยที่มีอาการชักคร้ังแรก

ที่เกิดขณะต่ืน ดังตัวอยางขอมูลตอไปนี้ ที่เปนตัวแทน

ของปจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสการเกิดชักซํ้า หรือ Hazard 

ratios จากการศกึษา mixed cohorts ของ AED treated 

และ untreated group

• อาการชกัจาก prior brain insult สมัพนัธกบัการเพิม่

ของ relative rate  ของ seizure recurrence ที ่1-5 ป 

อยูที่ 2.55 (95%CI 1.44-4.51) เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผูปวยที่ชักจาก unknown cause

• EEG with epileptiform abnormalities สัมพันธกับ

การเพ่ิมของ relative rate ของ seizure recurrence 

ที่ 1-5 ปอยูที่ 2.19 (95% CI 1.07-4.38) เมื่อเปรียบ

เทยีบกบัผูปวยทีไ่มมคีวามผดิปกตขิอง EEG เชนนัน้

• ความผิดปกติจาก brain imaging สัมพันธกับ 

hazard ration ทีเ่พิม่ข้ึนของ seizure recurrence ที ่

1-4 ป อยูที ่2.44(95% CI 1.09-5.44) เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับผูปวยที่ไมมีความผิดปกติจาก brain imaging

• Nocturnal seizure มีความสัมพันธกับ odds ratio 

ของ recurrence risk ที่เพิ่มข้ึนที่ 1-4 ปอยูที่ 2.1 

(95% CI 1.0-4.3) เมื่อเปรียบเทียบกับการชักขณะ

ผูปวยตื่น

 ในทางตรงกันขาม ตัวแปรทางคลินิกที่ไมสัมพันธ

กับความเสี่ยงของการเกิดชักซํ้าในผูปวย unprovoked 

fi rst seizure ไดแก อายุ, เพศ, ประวัติชักในครอบครัว , 

ชนิดของอาการชัก (seizure type) และการมีอาการชัก

ตอเนื่อง (status epilepticus) หรือมีอาการชักซํ้าหลาย

ครัง้ภายใน 24ชัว่โมง (multiple discrete seizures within 

24 hours with recovery between then)

 สรปุ  จากขอมลูจากการศึกษา mixed cohort ของ 

ทัง้ AED treated และ untreated subjects  ผูปวยทีเ่ปน 

unprovoked fi rst seizure มคีวามเสีย่งของการเกดิชกัซํา้

ภายใน 2 ปแรก (21-45%) โดยเฉพาะในปแรก ( 2 class 

I, 8 class II studies) และความเสี่ยงนี้พบวาตํ่ากวา

ในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยากันชักและความเสี่ยง

ของการชักซ้ําจะเพ่ิมข้ึนถามีปจจัยเหลานี้  ไดแก prior 

brain lesion or insult ทีท่าํใหเกดิชัก (2 class I, 2 class 

II studies), EEG with epileptiform abnormalities 
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(2 class I,4 class II studies), signifi cant brain imaging 

abnormality ( 2 class II,1 class III studies) และ 

nocturnal seizure( 2 class II studies)

 การรักษาเพ่ือท่ีจะประเมินวา immediate AED 

treatment ของผูปวย unprovoked fi rst seizure เปลี่ยน 

prognosis ของการเกิดชักซํ้าหรือไม โดยผูทําการศึกษา

พิจารณาถึง

 1. Short term risk for a seizure recurrence

 2. Long term potential for seizure remission

 Question  สาํหรบัผูปวย unprovoked fi rst seizure 

immediate treatment ดวยยากันชัก สามารถเปล่ียน 

short term (2 years) prognosis  ของ seizure 

recurrence หรือไม?

 Evidence  มี 1 class I และ 4 class II studies 

(ตารางที่ 2) กลาวถึง immediate therapy ดวยยากันชัก

ในผูปวย unprovoked fi rst seizure ที่ทําใหความเส่ียง

ของอาการชักซํ้าใน short term ในชวง 2 ป ลดลงอยาง

มนียัสาํคญั (รปูที ่1) ถงึแม cumulative risk ของการเกิด

ชักซ้ําจะเพิ่มขึ้นตามชวงเวลา และจะมีโอกาสเกิดสูงสุด

ภายในปแรก (ตารางท่ี 1, รูปที่ 1 และ 2)

 A random effect meta-analysis ของขอมลูจาการ

ศกึษาในตารางท่ี 2 ชีใ้หเหน็วา an absolute risk reduction 

ของ seizure recurrence  อยูที ่35% (95% CI 23-46%) 

เมือ่เปรียบเทียบระหวาง immediate และ delayed AED 

treatment  ของ pooled 2 years data  มีเพียง  1 class 

I study ที่ระบุชวงเวลาการเร่ิมให AED therapy 

อยูภายใน 1 สปัดาหของการชกั (index seizure) ในขณะ

ที่มี 1 class II study ที่ยากันชักถูกเริ่มภายใน 1 สัปดาห 

ในผูปวย 30% เริม่ยาภายใน 1 เดอืนในผูปวยจํานวน 55% 

และภายใน 3 เดอืนจาํนวน 81% โดยรายละเอยีดของตวั

กาํหนดของการเลอืกให immediate treatment นัน้ไมได

ถูกระบุไว ทั้งที่ขอมูลนี้อาจมีผลลดความเส่ียงของ early 

seizure recurrenceมีเพียง 1 class II study ที่ศึกษาถึง 

quality of life (QOL)และสรปุวาไมมคีวามแตกตางอยาง

มนียัสําคญัในการวดั standard validated 2 years QOL 

 สรุป สําหรับผู้ป่วย unprovoked first seizure

immediate AED therapy เม่ือเปรยีบเทยีบกบั untreated 

group มีแนวโนมที่จะลด absolute risk ประมาณ 35% 

ของการเกิดชักซํ้าภายในชวง 2 ปแรก (1 class I study, 

4 class II studies) แตอาจไมมีผลตอ QOL( 1 class II 

study)

 Question ในผู้ป่วย unprovoked first seizure 

immediate treatment with AED เม่ือเปรียบเทียบกับ 

delayed treatment มผีลตอ prognosis ในแง long term 

remission (> 3 ป) หรือไม?

 Evidence ม ี1 class I study และ  1 class II study 

กลาวถึงประเด็น long term prognosis (ตารางท่ี 3) โดย

ทั่วไปการประเมิน long term outcome และ prognosis 

ของ seizure remission rate เปนการวัดการคงอยูของ 

seizure freedom เปนระยะเวลาที่จําเพาะในชวง 2-5 ป 

การศึกษาเหลานั้นพบวา immediate AED treatment 

เมื่อเปรียบเทียบกับ delayed treatment ไมไดเพิ่มอุบัติ

การณของ seizure remission ทีย่ดืยาวออกไป (ตารางที ่

3) มเีพียง 1 class III study  ทีร่ะบถุงึ long term survival 

ซึ่งแมมีขอจํากัด จากจํานวน sample size แตพบวา

immediate treatment  ไมไดมีผลตอ mortality ในชวง 

20 ป
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 สรปุ  ผูปวย unprovoked fi rst seizure,immediate 

AED treatment เมือ่เปรยีบเทยีบกบัdelayed treatment 

พบวาไมไดมแีนวโนมจะเพ่ิมโอกาสของการเกิด seizure 

remission ใหยาวนานขึน้ใน long term duration (>3 ป) 

(1 class 1 study, 1 class II studies)

Risk AED treatment

 Question  ในผูปวย unprovoked fi rst seizure, 

what are the nature and frequency of AEs with AED 

treatment?

 Evidence  มี 4 class II studies และ  1 class III 

study ทีร่ะบถุงึลกัษณะและความบอยของการเกดิอาการ

ไมพึงประสงคของยา การศึกษาเหลานี้เนนไปที่ผลของ 

AEDs ตอความเส่ียงของการเกิดชกัซํา้ และรวมถึงขอมลู

เกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคของยา ถึงแมบทความน้ี

จะจําเพาะกลุมคนไข unprovoked fi rst seizure แตขอสรุป

ทีน่าํมาเปรียบเทียบไดถกูรายงาน โดยการศึกษาในผูปวย

ทีเ่ปน new onset epilepsy  ทีไ่ดรบัยากนัชกัในระยะแรก

อุบัติการณของ AEs จาก AEDs ในผูปวยที่ไดรับการ

รักษาดวยยากันชักต้ังแตระยะแรก ดวย single AED 

ในผูปวย unprovoked fi rst seizure พบวาอยูระหวาง 

7-31% ตามความหลากหลายของยากันชัก โดย AEs 

ที่ถูกรายงานไวในการศึกษา เปนระดับเล็กนอย (mild) 

และสามารถหายเองได (reversible) เม่ือลดขนาดยาหรอื

หยุดยานั้นๆ และชนิดยากันชักที่กลาวไวในการศึกษา

ไดแก phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, 

valproic acid และ lamotrigine แตไมพบ  AED-related 

death or life threatening allergic reactions ถงึแมกลุม

ประชากรของผูปวยจะคอนขางจํากัด

 ตวัอยางการศึกษาหน่ึง พบวา initial AED therapy 

ดวย phenytoin หรือ topiramate เปนสาเหตุของ AEs 

ทีน่าํไปสูการหยดุยา (AED discontinuation) เพียง 7-13% 

ของผูปวย และอีกการศึกษาหน่ึงที่เปน mixed group 

ของผูปวยท่ีเปนโรคลมชักที่ไดรับการรักษาดวยยากัน

ชักตั้งแตระยะแรก พบวา AEs  ไมมีแนวโนมที่จะเกิด

มากกวากลุม  untreated control ซึ่งเปนเพราะยาถูก

เร่ิมเปน monotherapyและเร่ิมในขนาดยาท่ีตํา่อยางเปน

แบบแผน

 สรปุ ในผูปวย unprovoked fi rst seizure และไดรบั 

immediate treatment ดวยยากันชัก จากการศึกษาของ

ลักษณะและอุบัติการณของ AEs ชี้ใหเห็นวาAEs ทั่วไป

จะเปนระดับ mild และ reversible ซึ่งพบไดประมาณ 

7-31% ของผูปวย(4 class II studies, 1 class III study)
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Recommendations 

  1. ผูปวย unprovoked fi rst seizure มีโอกาสเกิด

อาการชักซํ้าสูงสุดภายใน 2 ปแรก หลังจากการชักคร้ัง

แรก (21-45%) ( Level A) และ ผูปวยจะมีความเส่ียง

ของการชักซํ้าสูงเมื่อมีปจจัยทางคลินิกดังตอไปนี้

• Prior brain insult เชน stroke หรอื trauma (Level A)

• An EEG with epileptiform abnormalities (Level A)

• A signifi cant brain imaging abnormality (Level B)

• Nocturnal seizure (Level B) 

 2. Immediate AED therapy เมื่อเปรียบเทียบกับ 

delayed treatment มีแนวโนมที่จะลดความเส่ียงของ

การเกิดชักซํ้า (seizure recurrence)  ในชวง 2 ปแรก 

(Level B ) แตอาจไมไดชวย improve QOL (Level C)

 3. ในระยะยาว  (>3 ป)  immediate AED

treatment ไมมีผลตอ prognosis ของการมี long term 

seizure remission (Level B)

 4. ความเสี่ยงของการเกิด AED AEs อยูในชวง 

7-31% ( Level B) และ AEs สวนใหญจะอยูในระดบั mild 

และ reversible

 Clinical context สําหรับผูปวย unprovoked 

first seizure ความเสี่ยงของการเกิดชักซํ้าเป็นสาเหตุ

ของความกังวลและเกิดคําถามแกแพทยผูดูแล วาควร

จะแนะนํา immediate AED treatment หรือไม เปนที่

ยอมรับทั่วไป ถึงหลักการท่ีเมื่อผูปวยมาดวยชักคร้ังแรก 

แลวมีอาการชักมากกวา 1 ครั้งตามมาควรจะเร่ิม AED 

เพราะความเสีย่งการเกดิชกัซํา้จะสงู (57% ใน 1 ป, 73% 

ใน 4 ป) ในทางตรงกันขาม immediate AED treatment 

ในผูปวย unprovoked fi rst seizure ยงัมขีอโตแยงและไม

ไดถูกยอมรับโดยทั่วไปผูปวย unprovoked fi rst seizure  

โอกาสของการเกิดชกัซํา้ สามารถถูกคาดการณวามคีวาม

เสีย่งสงู เมือ่ผูปวยมปีจจยัเสีย่งเหลานี ้ไดแก prior brain 

insult/lesion ที่เปนสาเหตุของอาการชัก, EEG with 

epileptiform abnormalities,  signifi cant brain imaging 

abnormality หรอื nocturnal seizure ปจจัยเสีย่งเหลานี้

เปนตวัชวยชีน้าํใหแพทยผูดแูล และผูปวยทราบถงึความ

เส่ียงที่เปนไปไดของพวกเขาในการเกิดชักซ้ํา และทาง

เลือกของการรักษา 

 จาก  I n t e r n a t i o n a l  L e a g u e  A g a i n s t 

Epilepsy(ILAE) ลาสุดที่สนับสนุน practical clinical 

definition ของ epilepsy ใหม่ที่เน้นความสําคัญของ

การคาดการณความเสี่ยงของการเกิดชักซํ้า  ในผูปวย

แต่ละรายท่ีมาด้วย first unprovoked seizure โดย

ขยายขอบเขตของการวินิจฉัยโรคลมชักจากเดิมท่ีตอง

มีอยางนอย  2 unprovoked seizures และเพ่ิมเติม

ผูปวยที่มีเพียง 1 unprovoked seizure แตมีความเส่ียง

สงู(อยางนอย 60% ) ของการเกิดชกัซ้ําภายใน  10 ปตอมา

อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหของผูทาํการศึกษาน้ี ระบุ

วามีขอจํากัดของการจํากัดความตาม ILAE ในแงการ

ขาดหลักฐาน (evidence) ที่อางถึง specifi c risk factor 

และความเกี่ยวเนื่องกันกับความเสี่ยงของการเกิดชักซํ้า

 ขอบงช้ีของ immediate AED treatment กวางๆ 

ยึดหลักตามการคาดการณของความเสี่ยงของการเกิด

ชกัซ้ําในผูปวยแตละราย และการพจิารณาทีร่อบคอบถงึ

ขอเสยีทีเ่ปนไปไดของอาการไมพงึประสงคจากยากันชกั

แตละชนิด มหีลักฐานทีช่ีว้า immediate AED treatment 

มีแนวโนมที่จะลดความเส่ียงของการเกิดชักซํ้าในผูปวย 

unprovoked fi rst seizure โดยเฉพาะภายใน 2 ปแรก

โดยเฉพาะผูปวยผูใหญที่การเกิดชักซํ้าอาจเปนสาเหตุ

ของ serious psychological และ social consequences 

เชน การถกูจาํกดัสทิธิใ์นการขบัขีร่ถยนต หรอืการจางงาน 

แตพบวาไมมีความแตกตางในแง quality of life จาก

การศกึษาหน่ึง (controlled class II study) รวมทัง้ในแง 

long term prognosis ของ seizure freedom  มีเพียง

หนึง่การศกึษาทีป่ระเมนิอบุตักิารณของการเกดิ sudden 

unexpected death ในผูปวย unprovoked fi rst seizure 

ซึง่พบวา immediate AED treatment ไมไดมขีอไดเปรยีบ

ในการลดการเกิดภาวะดังกลาว
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Future research recommendations

 ยังมีความจําเปนที่ตองมีการศึกษาที่เปน well 

designed studies  analyzing patient management 

techniques, intervention และการให counseling 

ในผูปวย unprovoked fi rst seizure ที่เปน objective 

outcomes เพือ่ตอบคาํถามวา เมือ่ไร อยางไร และ โดยใคร 

ที่ผูปวยจะไดรับคําแนะนําที่เหมาะสมที่สุด ตัวอยาง

ประเด็นทางสังคมอื่นๆ เชน การจางงาน เรื่องนี้อาจชวย

ชีน้าํการตัดสนิใจของผูปวยแตละคนในการตัดสินใจเร่ิม

ยากันชัก มีการศึกษาท่ีไมมากนักท่ีศึกษาและพบวามี

เพียง 21% ของผูปวยท้ังหมดท่ีมาดวยชักคร้ังแรก ที่จะ

ไดรับคําแนะนําที่เหมาะสมเก่ียวกับการถูกจํากัดสิทธิ์ 

ในการขับขี่รถยนต  การศึกษาถึง patient preference, 

psychosocial factors และการวัด QOL ควรถูกสงเสริม

และรวมเปนสวนหนึ่งที่ใชในการตัดสินใจและพัฒนา

แนวทางการดูแลรกัษาผูปวย unprovoked fi rst seizure 

predictive statistical models เพื่อวิเคราะหความเสี่ยง

ของการเกิดชักซํ้า ที่แมจะมีความยุงยากและซับซอน 

แตจะเปนประโยชนจากขอมูลที่ไดเพิ่มเติม potential 

additional effects และ timing of seizure recurrence 

risks associated with specifi c clinical variables เชน 

seizure etiology, EEG fi ndings และ brain imaging  

มีความสําคํญท่ีจะใชเปนขอมูลในการตัดสินใจใหการ

รกัษารวมทัง้มคีวามจาํเปนทีต่องมกีารศึกษาทีด่ ีทีมุ่งเนน

ศึกษาในแงลักษณะและ ความเสี่ยงของการเกิดอาการ

ไมพงึประสงคของยากนัชกั โดยเฉพาะยากันชกักลุมใหม 

(newer AEDs) เพราะการศึกษาท่ีผานมาเปน

การศึกษาอาการไมพึงประสงคจากยากันชักในกลุมเกา

เปนสวนใหญ

 การศึกษาเก่ียวกับการหยุดยากันชักในผูปวย

unprovoked fi rst seizure หรอืผูปวยชกัซํา้ทีไ่ดรบัยากนัชัก 

มคีวามสําคญัสาํหรบัผูปวยทีค่วรจะทราบถึงระยะเวลาท่ี

ผูปวยจําเปนตองไดรับยากันชัก และความเสี่ยงของการ

หยุดยากนัชัก ขอมูลเหลานี้อาจชวยชี้นําในการตัดสินใจ

ของผูปวยเกีย่วกบัการเริม่ยากนัชกั (AED initiation) ดวย

เชนกนั ถงึจะมีขอมลูอยูบางเก่ียวกับการศึกษาประเด็นน้ี

ใน mixed groups ของผูปวยที่มีความหลากหลายของ

โรคลมชัก หรือชนิดการชักที่มี seizure free หรือผูที่หยุด

ยากันชัก แตอยางไรก็ตามการศึกษาเพิ่มเติมมีความ

จําเปนเพราะขอมูลท่ีมีอยูเหลานี้ อาจไมสามารถนํามา

ใชกับผูปวยกลุม unprovoked fi rst seizure ไดทั้งหมด

วจารณโดย รศ.นพ. สมศักด์ิ เทียมเกา

 จากขอมลูการศึกษาแบบหลักฐานเชิงประจกัษพบ

วาการรักษาผูปวยที่มีการชักคร้ังแรกแบบ unprovoked 

seizure นั้น ใหพิจารณาในหลายประเด็น เชน ความผิด

ปกติของสมองในอดีต ความผิดปกติของการตรวจคล่ืน

ไฟฟาสมอง และ/หรือเอกซเรยคอมพวิเตอรสมอง การชกั

ในเวลากลางวันหรือกลางคืน ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานี้ในทาง

ปฏิบัติ ก็ไมสามารถหาขอมูลไดทั้งหมด เชน การตรวจ

คล่ืนไฟฟาสมอง เพราะสถานพยาบาลที่มีเครื่องมือ

ดังกลาวนั้นมีไมมากนัก และไมทั่วถึงในประเทศไทย 

การชกักลางคนืเพียงอยางเดยีวกพ็บนอยมาก และยิง่การ

ชักที่ผูปวยไมรูสึกตัว ยิ่งตอบไดยากมากวามีเพียงการ

ชักกลางคืนอยางเดียวหรือไม เพราะการบอกวาใครชัก

หรือไมชักนั้น ทําไดยากมากในปจจุบัน เพราะประชาชน

ทั่วไปยังมีความเขาใจไมมากนัก อยางไรก็ตามแนวทาง

ดังกลาวเปนสิ่งที่ดีถาผูปวยรายน้ันสามารถไดรับการ

ตรวจตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ อยางไรก็ตามถา

ผูปวยไมสามารถทําการตรวจเพิ่มเติมไดครบถวน

ทัง้การตรวจคลืน่ไฟฟาสมอง เอกซเรยคอมพวิเตอรสมอง 

การดูถึงความรุนแรงของอาการดังกลาว โอกาสการ

ประสบอบุตัเิหตหุรือไดรบัอนัตรายจากอาการทีเ่กดิซํา้นัน้ 

ก็นาจะเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยใหแพทยและผูปวยสามารถ

ตัดสินใจรวมกันไดวาจะเร่ิมยากันชักหรือไม เนื่องจาก

ผลเสียของการเริ่มยากันชักเองนั้นก็มีไมมากในแงของ

การแพยา 

 อยางไรก็ตามส่ิงหน่ึงที่สําคัญไมตางกับโอกาสแพ

ยาหรือไดรับผลแทรกซอนจากยากันชัก ก็คือผลกระทบ

ทางดานจิตใจ ความไมสบายใจ ความกังวลใจ ความรูสกึ

วาตองทานยากันชัก หรือความรูสึกท่ีตองถูกจํากัดการ

ทํากิจกรรมบางอยาง โดยเฉพาะการขับข่ีรถ ดังนั้น
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การตัดสินใจวาผูที่มีการชักรายใดจะตองเร่ิมยากันชัก

ทนัทีหรือไมนัน้ คงไมสามารถใชขอมลูทางดานการศึกษา

วิจัยเพียงอยางเดียว ตัวอยางใหเห็นชัดเจน เชน แพทย

มอีาการชกัแบบ generalized tonic-clonic seizure 1 ครัง้ 

ระหวางการตรวจคนไข โดยคืนกอนหนาน้ีอยูเวร ไมได

นอนทั้งคืน ผลการตรวจรางกาย ประวัติตางๆ ปกติทุก

อยาง ไมมีปจจัยเส่ียงตอการชัก ตรวจคลื่นไฟฟาสมอง 

เอกซเรยสมองก็ปกติหมด ถาตามคําแนะนําจากการ

ศึกษานี้ก็ไมควรเริ่มยากันชัก แตแพทยมีความไมมั่นใจ

วาถาเกิดอาการชักขึ้นมาอีกครั้ง ตนเองจะสูญเสียความ

มัน่ใจ ไมกลาอยูเวร ไมกลาผาตดั จงึขอเร่ิมยากนัชักทันท ี

ดงัน้ันการใชดลุยพินจิอยางรอบครอบในผูปวยแตละราย 

อาชีพ และเพศ แตละกรณีเปนสิ่งที่สําคัญพอๆ กับหลัก

ฐานทางการศึกษา 

 การตัดสินใจท่ีดีนั้นควรใชขอมูลท้ังดานการศึกษา 

การคิดวิ เคราะหใหรอบครอบในผูปวยแตละราย 

การตัดสินใจรวมกันเปนสิ่งที่ควรกระทําอยางยิ่ง
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FAQ

CEREBRAL VENOUS 
THROMBOSIS

 อ.นพ.สุรศักด์ิ โกมลจันทร, 
อ.พญ. ยอดขวัญ วัฒนะเสน

 อ.นพ.สุรศักดิ์ โกมลจันทร, อ.พญ. ยอดขวัญ วัฒนะเสน
 แพทยผูเชี่ยวชาญดานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา 

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

 โรค cerebral venous thrombosis เปนโรคทีพ่บไม

บอย มักพบในผูหญิงเปนสวนใหญ จากความกาวหนา

ทางรังสีวิทยาโดยเฉพาะ MRI ทําใหสามารถวินิฉัยโรค

นี้ไดงายขึ้น รวมทั้งโรคเปนที่รูจักกันมากขึ้น ถาสามารถ

ใหการวินิจฉัยไดแตในระยะแรก อาจชวยลดอัตราพิการ 

อัตราตายหรือแมกระท่ังทําใหผูปวยสามารถกลับไปใช

ชีวิตไดตามปกติ 

 คําถามตางๆ ตอไปนี้ อาจเกิดขี้นไดระหวางที่ดูแล

รักษาผูปวย cerebral venous thrombosis

 คําถาม: อาการและอาการแสดงที่ควรนึกถึง 
cerebral venous thrombosis

 คาํตอบ: ผูปวยสวนใหญมกัมอีาการปวดศรีษะ ชกั 

แขนชาออนแรง และอาจซึมลง พบไดรอยละ 90,40,20 

และ 14 ตามลําดับ แตบางครั้งผูปวยก็อาจมาดวย

อาการปวดศีรษะอยางเดียว หรืออาจจะปวดศีรษะแบบ 

thunderclap กไ็ด หรอิถาเปน deep venous thrombosis 

ก็อาจมีแตอาการซึมแตเพียงอยางเดียว และอาการมัก

แยลงอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี isolated cortical vein 

thrombosis ที่พบไดนอยมากกวาแบบอื่นๆ ก็อาจจะ

วนิจิฉยัลาํบาก ซึง่ตองนึกถงึอยูไวดวยในการวินจิฉยัแยก

โรคถาผูปวยมาดวยอาการปวดหัว หรือชัก หรือมี focal 

neurological defi cit และตองใชความละเอียดในการดู

ภาพรังสีโดยเฉพาะ MRI,MRV brain เปนอยางดี  

 อาการและอาการแสดงบางอยางอาจชวยบอก

ตําแหนงของ venous thrombosis ได เชน ผูปวยซึม  

ตรวจพบ papilledema กอ็าจนกึถงึ thrombosis ที ่deep 

venous system หรือมี thrombus ในหลายๆ สวนของ 

venous sinuses ผูปวยมอีาการปวดศรีษะ ไข และ otitis 

ก็ควรนึกถึง thrombosis ที่ transverse หรือ sigmoid 

venous sinus

 คําถาม: ควรสงตรวจอะไรเพ่ิมเติมบาง
 คาํตอบ: ควรสงตรวจ D-dimer ซึง่ถาพบวาสงูกจ็ะ

ชวยในการวินจิฉยั สวนใหญมกัสงูมากกวา 500 μg/L แต

กรณีที่เปน subacute to chronic หรือ clot ไมเยอะมาก 

ระดับของ D-dimer ก็อาจปกติได

 สําหรับการสงตรวจทางรังสีดีที่สุดก็เปน MRI และ 

MRV brain  นอกจากนี้ควรตรวจหา trigger factors 
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ตางๆ โดยสงตรวจ PT,PTT, protein C, protein S, 

antithrombin III level, anticardiolipin, anti-beta- 2- 

glycoprotein- I antibody  และ lupus anticoagulant 

สวน factor V Leiden, prothrombin G20210 A mutation 

พบไดนอยในประเทศไทย ควรพิจารณาเปนรายๆไป

 คําถาม: ใน CT หรือ MRI brain มีหลักการดูอะไร

บางที่สําคัญและตองระมัดระวังในการแปลผล CT หรือ 

MRI brain อยางไร

 คําตอบ: หลักการดู CT หรือ MRI brain ประกอบ

ดวย

 1) สําหรับ non contrasted CT brain อาจพบ 

intraluminal thrombus ในระยะ 2 สัปดาหแรก เปน

ลักษณะ hyperdense ไดประมาณรอยละ 20 เรียกวา 

cord sign และเม่ือฉดี contrast จะพบเปน fi lling defect 

ทีต่าํแหนงของ thrombus เรยีกวา empty delta sign ดงั

ภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 

 a)  และ b) Cord sign ของ right transverse sinus 

ในทา axial และ coronal

 c) Cord sign ของ straight sinus, SSS และ vein 

of Galen ในทา sagittal 

 d) Cord sign ของ right frontal cortical vein ใน

ทา axial

 สิง่ท่ีตองระมัดระวังในการแปรผล CT และขอจาํกัด 

ไดแก ผูปวยท่ีอยูในภาวะ dehydration หรอืม ีhematocrit 

สูงๆ จะทําใหความเขมขนของเลือดภายในหลอดเลือด

เพิ่มขึ้นจะเกิด diffuse hyperdense ของ venous 

sinus ทัว่ๆไป ไมไดเกดิทีต่าํแหนงใดตาํแหนงหนึง่เชนใน 

venous thrombosis

 ลักษณะของ empty delta sign อาจมองไมเห็น

ใน chronic sinus thrombosis เนื่องจาก thrombus ใน

ระยะนี้สามารถ enhance ได (enhancing organized 

thrombus)

 2) สําหรับการดู MRI ควรดูทุก sequence ควบคู

กันไปทั้ง T1WI, T2WI, FLAIR, T2*WI และ MRV แตละ 

sequence จะเปนการยืนยันกันและกันเพื่อลดความผิด

พลาดในการ diagnosis

Direct sign

 Step I: การดู T1WI, T2WI or FLAIR image โดย 

venous sinus ทีป่กติจะเห็นเปนสดีาํสนทิ เรียกวา “signal 

void” เมื่อมี thrombus เกิดข้ึนลักษณะของ signal void 

จะหายไป อาจเห็นเปน iso หรือ hyperintense แลวแต

ระยะของ thrombus ดังภาพประกอบชุดที่ 2 

ภาพท่ี 2  
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 a) Axial T2WI แสดง normal signal void ของ 

right transverse sinus

 b) Axial T2WI และ 

 c) Axial FLAIR แสดง abnormal hyperintense 

ของ right transverse sinus ใน T2WI และ FLAIR

 Step II: การดู T2*WI (GRE imageหรือ SWI) เห็น 

hypointense ของ thrombus เรียกวา susceptibility 

artifact ดังภาพประกอบชุดที่ 3

ภาพท่ี 3  

 a) Corona l  GRE แสดงให เห็น  no rma l 

hyperintense ของ superior saggital sinus (SSS)

 b) Coronal GRE แสดงใหเห็น susceptibility 

artifact ของ SSS thrombosis

 c) SWI แสดงใหเห็น susceptibility artifact ของ 

cortical vein thrombosis

 Step III: การด ูMRV ใหด ูMIP image คูกบั source 

image ในระยะ acute venous sinus thrombosis จะ

เห็นความผิดปกติของ venous sinus ที่มี thrombus มี

ลักษณะเปน fi lling defect, narrowing หรือ complete 

occlusion ภาพประกอบท่ี 4

ภาพท่ี 4  

 a) Sagittal T1WI; abnormal hyperintense of 

straight sinus and deep sinus

 b) Sagittal CE MRV MIP image; absent straight 

sinus and deep sinus

 c) Sagittal CE MRV source image; fi lling defect 

in the straight sinus

 Chronic venous sinus thrombosis หรือ partial 

recanalized venous sinus จะเห็น venous sinus มี

ลักษณะ irregular wall หรือ irregular narrowing

ดังรูปที่ 5

ภาพท่ี 5  
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 a) Coronal CE MRV MIP image แสดง chronic 

bilateral transverse sinus thrombosis

 b) Sagittal CE MRV MIP image แสดง chronic 

superior sagittal sinus thrombosis

 c) Sagittal CE MRV MIP image แสดง chronic 

thrombosis of SSS and straight sinus

Indirect sign

 Venous infarction เห็นลักษณะ parenchymal 

change หรือ hemorrhage ตาม venous territory เชน 

ถาพบ frontal lobe lesion ใหมองหา SSS thrombosis, 

temporal lobe lesion ใหมองหา transverse sinus 

thrombosis หรือ thalamic lesion ใหมองหา deep vein 

thrombosis

 สิ่งที่ตองระมัดระวังในการดู MRI และแปลผล

 1. Hypoplasia of the venous sinus เปน normal 

variation ที่มักพบที่ left transverse sinus หรืออาจพบ

ที ่right transverse sinus โดยหลอดเลือดจะมีขนาดเล็ก

สม่ําเสมอไปตลอดท้ังเสนและมีผนังเรียบ 

 2. Hypoplasia or aplasia of anterior 1/3 of 

superior sagittal sinus โดยจะถกูแทนทีด่วย prominent 

bilateral frontal cortical veins เพื่อรับ draining ไปสู 

middle part of SSS แทน ดังภาพที่ 6

ภาพท่ี 6  

 a) Coronal CE MRV MIP image แสดง 

hypoplasia of right transverse sinus

 b) Sagittal CE MRV MIP image แสดง aplasia 

of anterior 1/3 of superior sagittal sinus

 c) Axial CE MRV MIP image แสดง prominent 

bilateral cortical vein compensated the hypoplastic 

superior sagittal sinus portion

 3. Arachnoid granulation มักพบที่ transverse 

sinus และ superior sagittal sinus ตองระวงัการแปลผล

ผดิพลาดวาเปน thrombus เนือ่งจากมีลกัษณะเปน fi lling 

defect เชนเดียวกับ thrombus โดยใหสงัเกตวาลกัษณะ

ของ fi lling defect ทีเ่กดิจาก arachnoid granulation จะ

มีลักษณะกลม ขอบเรียบ และ signal intensity เทากับ 

CSF ใน T2WI ดังภาพที่ 7, 8 และ 9

ภาพที่ 7  
 a) Axial T2WI และ b) Axial 3D T1WI+Gd แสดง arachnoid granulation at left transverse sinus
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ภาพที่ 8  
 a) Axial CE MRV MIP image และ b) Sagittal CE MRV source image แสดง arachnoid granulation at 

left transverse sinus

ภาพที่ 9  

 a) Sagittal CE MRV MIP image แสดง arach-

noid granulation at the vein of Galen

 b) Sagittal FSE T2W แสดง high signal intensity 

of the arachnoid granulation ใกลเคียง signal intensity 

ของ CSF

คําถาม: กรณีที่มี hemorrhagic transformation 

สามารถให anticoagulation ไดหรือไม

 คาํตอบ: แมวาจะไมมกีารศกึษา large randomized 

controlled แต guideline ก็แนะนําให anticoagulation 

สําหรับรักษา cerebral venous thrombosis แตอยางไร

ก็ตามไมมีรายละเอียดวาปริมาณหรือขนาดของเลือด

ออกแคไหนท่ีอาจจะตองระมัดระวังในการให เพื่อไมให

เกิด intracerebral hemorrhage complication

 คําถาม : การให anticoagulation ระหวาง 

unfractionated heparin กับ low molecular weight 

heparin อะไรดีกวากัน

 คําตอบ: ขอมูลจาก International Study on 

Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis พบวาการ

ใหการรักษาดวย low molecular weight heparin ดู

เหมือนวาใหผลดีกวา และปลอดภัยกวา

 คําถาม: ถาให anticoagulation แลวผูปวยแยลง 

มีการรักษาอยางอ่ืนไหม

 คาํตอบ: หากผูปวยไดรบั anticoagulation มากกวา 

18 ชั่วโมงแลวอาการไมดีขึ้น โดยเฉพาะระดับการรูสึก

ตัวไมดีขึ้นหรือลดลง ควรพิจารณา endovascular 

therapy โดยทํา thrombolysis ถาไมไดผลจึงพิจารณา

รักษาดวย  mechanical thrombectomy ตอไป 

อยางไรก็ตามขอสนับสนุนมาจากการศึกษาแบบ

nonrandomized และ sample size ไมเยอะพอ

สวนการศึกษาแบบ randomized เปรียบเทียบผลการ

รักษาระหวาง thrombolysis กับ anticoagulation ที่ชื่อ 

TO-ACT trial ยังอยูในระหวางทําการศึกษา

 นอกจากน้ีผูปวยบางรายมี malignant cerebral 

infarction ม ีcerebral edema มากและไมตอบสนองตอ

การรักษาหลักๆ อาจจะตองรักษาดวย decompressive 

hemicraniectomy  

 คาํถาม: สามารถใหยากันชักเพือ่ปองกันการชักแต
แรกไดเลยหรือไม

 คําตอบ: ปจจุบันตาม guideline ยังไมแนะนําให

ยากันชักแบบ prophylaxis ไวกอน

 คาํถาม: ควรให  anticoagulation ตอไปนานเทาใด

 คาํตอบ: ยงัไมมกีารศีกษาท่ีชดัเจนสําหรับประเด็น
นี้ ขอมูลที่มีอยูปจจุบันไดมาจากการ observation เปน

สวนใหญ โดยตองพิจารณาถึงโอกาสในการกลับเปนซํ้า 
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กับความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกในรางกายจาก

การใชยาปองกันเลือดแข็งตัว รวมกันกับการตัดสินใจ

รวมกันกับผูปวย

 ทั้ ง น้ีกรณีที่มีสาเหตุกระตุน  (provoke) เชน 

parameningeal infection, pregnancy, puerperium, 

oral contraceptive ยา เชน steroid, lithium, IV 

immunoglobulin อืน่ๆ เชน head trauma, dehydration 

ควรให warfarin นาน 3-6 เดือน โดยใหคา INR 

อยูระหวาง 2-3

 กรณีที่ไมพบสาเหตุกระตุน (unprovoked) และ

มีแคภาวะ mile thrombophilia เชน heterozygous 

factor V leiden, Prothrombin G20210 A mutation, 

dysfribinogenemia กรณีนี้ควรให warfarin 6-12 เดือน

 แตถามีภาวะของ severe thrombophilia เชน 

Protein C deficiency, Protein S deficiency, 

antithrombin III defi ciency, antiphospholipid antibody

หรือมีหลายๆภาวะ หรือมี recurrent cerebral venous 

thrombosis หรือเกิดมี venous thromboembolism ที่

อื่นๆ อยางนี้ควรให warfarin ไปตลอดชีวิต

 คําถาม: มีภาวะแทรกซอนอะไรบางที่อาจพบ
 คําตอบ:  ภาวะแทรกซอนท่ีพบไดแก seizure, 

hydrocephalus, intracranial hypertension, vision loss 

ผูปวยบางราย ในระยะยาวอาจเกดิ dural arteriovenous 

fi stulas ได

 คําถาม: ผูปวย cerebral venous thrombosis 

สามารถตั้งครรภไดอีกหรือไม

 คําตอบ: แมวาภาวะ pregnancy จะเปนหนึ่งใน 

trigger factor การศีกษาโดยพบวาอัตราการเกิดซ้ําของ 
cerebral venous thrombosis ถาผูปวยตั้งครรภ นั้นตํ่า

มาก อยางไรก็ตามควรตดัสนิใจรวมกนักบัผูปวย กรณีทีผู่

ปวยประสงคจะ มบีตุร และอาจตองให anticoagulation 

ชวงระหวางตั้งครรภและ 6-12 สัปดาหหลังคลอด

 คําถาม: ผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ 

thromboembolism อื่นๆหรือไม

 คาํตอบ: มบีาง ประมาณรอยละ 4 ดงัน้ันควรแนะนํา

ผูปวยลดความเสี่ยงของภาวะ thromboembolism 

เชน deep vein thrombosis หรือ pulmonary embolism 

เชน ควบคุมนํา้หนกั เลิกสูบบหุร่ี ออกกําลงักาย ใหความรู

ถึงอาการของโรคตางๆเหลานี้กับผูปวยเพื่อที่จะเขาพบ

แพทยไดเร็วขึ้น  พิจารณาให anticoagulation ถาผูปวย

จะต้ังครรภหรือไดรับ major surgery
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นานาสาระ

 เปนที่ทราบดีวา stroke fast track ในประเทศไทย

นั้นมีการพัฒนาระบบบริการทางดวนโรคหลอดเลือด

สมองมาตั้งแตป 2551 ที่ผานมา โดยการสนับสนุนจาก

หนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน รวมทั้งสมาคมวิชาชีพ

ที่เกี่ยวของมากมาย เพราะประโยชนที่ทุกคนเห็นอยาง

ชัดเจนวา การรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

เฉียบพลัน สิ่งที่ผมอยากบอกผูอานทุกทาน คือ กอน

ป 2551 ที่ทางหนวยงานของรัฐจะมีนโยบายสนับสนุน

การบริการทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง มีคนไทยเพียง

รอยละ 0.01 เทานั้นที่สามารถเขาถึงระบบการรักษา

โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันดวยยาละลายล่ิมเลือด 

ตอมามีการสนับสนุนจากทุกภาคสวนที่ใหการสนับสนุน

อยางเต็มที่ ผลปรากฏวาคนไทยจากรอยละ 0.01 เปน

รอยละ 3.8 ในตนปงบประมาณ 2558 (ตลุาคม 2557 ถงึ

มีนาคม 2558) เราลองมาดูวาทําไมคนไทยถึงสามารถ

เพิ่มการเขาถึงระบบการรักษาไดมากขึ้น

 1. การสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจาก 

สปสช. โดยสนับสนุนคารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจาก

ระบบการเบิกจายปกติ และการกําหนดเปนนโยบายให

มีการสรางเครือขายการบริการโรคหลอดเลือดสมอง มี

การมอบหมายใหแตละเขตสุขภาพ มีระบบการทํางาน

ที่เอื้อตอการสรางเครือขายบริการ มีการกําหนดมีคณะ

กรรมการเพื่อจัดการระบบบริการใหดียิ่งขึ้น มีการจัด

ประกวดเครือขายบริการดีเดน เพ่ือเปนการแลกเปล่ียน

เรียนรู สรางขวัญกําลังใจ สงเสริมการพัฒนางานไดเปน

อยางดี

 2. การสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขที่

ระบุใหโรคหลอดเลือดสมองอยูใน service plan ของ

ประเทศไทย มีการสนับสนุนงบประมาณ การบริหาร

จดัการ การติดตามความกาวหนา รวมท้ังกาํหนดตัวชีว้ดั 

เพื่อใหมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการเปนไปอยางมี

ทิศทางที่เหมาะสม และทิศทางเดียวกัน

 3. การสนบัสนุนจากสมาคมวชิาชพี ไดแก สมาคม

โรคหลอดเลือดสมองแหงประเทศไทย สมาคมประสาท

วิทยาแหงประเทศไทย สถาบันประสาทวิทยา กรม

การแพทย กระทรวงสาธารณาสุข คณะแพทยศาสตร 

ทกุมหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

STROKE FAST TRACK 
ประเทศไทย 2558

รศ.พน.สมศักด์ิ  เทียมเกา

ผูรับผิดชอบบทความ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศษสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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 4. การสนับสนุนจากองคกรเอกชน เชน บริษัท

จําหนายเวชภัณฑ ตางๆ 

 5. การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถิ่น 

ประชาสมัพนัธของแตละองคกรในทกุจงัหวดั สถานวีทิย ุ

โทรทัศนทุกชอง

 6. การสนับสนุนจากคณะ  ภาควิชาต างๆ 

ในมหาวทิยาลยัและโรงเรยีนตาง เพ่ือใหเกดิการตะหนกั

ของเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

 7. การสนับสนุนจากชมรมผูสูงอายุ พระสงฆ 

นกักฏหมาย อยัการ ตาํรวจ เภสชักร พยาบาล นกัายภาพ

บาํบดั ละอืน่ๆ อกีทีไ่มไดกลาวถงึ เพราะมเีปนจาํนวนมาก

 ผลการรักษาก็ด ีโดยดูจากอัตราการเสียชีวติซ่ึงมีการ

ลดลงอยางมาก เมื่อเทียบกับกอนมีการพัฒนาระบบการ

รกัษาโรคหลอดเลือดสมอง ซึง่ถาเราดูผลการเขาถงึระบบ

บรกิาร จาํนวนผูปวยท่ีมมีากข้ึน การรักษาดวยยาละลาย

ลิ่มเลือด อัตราการเสียชีวิต ดังตารางที่ 1,2  และ 3

เขตสุขภาพ
Acute ischemic stroke

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เขต1 เชียงใหม 2,780 4,650 2,296

เขต 2 พิษณุโลก 2,015 3,288 1,837

เขต 3 นครสวรรค 2,160 3,467 1,542

เขต 4 สระบุรี 2,690 4,740 2,491

เขต 5 ราชบุรี 2,968 4,845 2,914

เขต 6 ระยอง 3,377 5,676 2,946

เขต 7 ขอนแกน 2,180 3,784 2,615

เขต 8 อุดรธานี 2,420 3,987 2,498

เขต 9 นครราชสีมา 3,534 6,090 3,501

เขต 1 อุบลราชธานี 2,111 3,355 2,104

เขต 11 สุราษฎรธานี 2,103 3,506 1,868

เขต 12 สงขลา 2,239 3,776 1,568

เขต 13 กรุงเทพมหานคร 2,624 4,901 2,729

33,201 56,065 30,909

ตารางท่ี 2  แสดงรอยละผูปวย acute ischemic stroke ที่ไดรับยา thrombolytic treatment

เขตสุขภาพ
Acute ischemic stroke

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เขต1 เชียงใหม 5.04 5.61 4.36

เขต 2 พิษณุโลก 5.41 7.73 5.01

เขต 3 นครสวรรค 1.57 2.97 2.85

เขต 4 สระบุรี 5.24 5.86 5.58

เขต 5 ราชบุรี 1.79 1.90 1.89
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เขตสุขภาพ
Acute ischemic stroke

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เขต 6 ระยอง 2.75 2.80 1.97

เขต 7 ขอนแกน 4.22 4.84 5.51

เขต 8 อุดรธานี 5.17 5.07 6.04

เขต 9 นครราชสีมา 2.55 2.25 1.57

เขต 1 อุบลราชธานี 0.9 2.09 3.04

เขต 11 สุราษฎรธานี 2.43 3.51 3.21

เขต 12 สงขลา 3.89 3.60 8.29

เขต 13 กรุงเทพมหานคร 4.27 3.45 3.11

5.04 5.61 4.36

ตารางท่ี 3 แสดงรอยละการเสียชีวิตผูปวย acute ischemic stroke 

เขตสุขภาพ
Acute ischemic stroke

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เขต1 เชียงใหม 4.93 4.49 5.44

เขต 2 พิษณุโลก 5.76 6.51 6.64

เขต 3 นครสวรรค 9.91 7.79 7.33

เขต 4 สระบุรี 9.58 8.10 7.39

เขต 5 ราชบุรี 7.95 7.75 6.35

เขต 6 ระยอง 8.65 8.99 6.86

เขต 7 ขอนแกน 3.39 3.52 3.24

เขต 8 อุดรธานี 2.73 3.03 2.80

เขต 9 นครราชสีมา 6.88 6.37 4.11

เขต 1 อุบลราชธานี 5.40 4.53 3.61

เขต 11 สุราษฎรธานี 6.61 6.70 6.28

เขต 12 สงขลา 5.00 4.58 3.89

เขต 13 กรุงเทพมหานคร 7.16 6.63 6.93

4.93 4.49 5.44

 ซึ่งผมอยากบอกวาอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญ คือ การรวมมือของทีมสุขภาพทุกทาน ที่ทํางานเกินหนาที่ มากดวย

ความสามารถและทําดวยใจ รวมกับวิธีการทํางานที่วา “ทุกสิ่งทุกอยางตองทําเพื่อสุขภาพ หรือ All for Health” 
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