
ว
า
ร
ส
า
ร
ป
ร
ะ
ส
า
ท
ว
ิท
ย
า
แ
ห
่ง
ป
ร
ะ
เ
ท
ศ
ไ
ท
ย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป
ีท
ี่ 
3
1
 
ฉ
บ
ับ
ท
ี่ 
4
 
ต
ุล
า
ค
ม
 
-
 
ธ
ัน
ว
า
ค
ม
 
2
5
5
8

www.neurothai.org

สารบัญ

RECENT ADVANCE

ADVANCE IN  MANAGEMENT OF BRAIN RADIATION NECROSIS

1

ORIGINAL ARTICLE

การวิเคราะห์ระยะเวลาตั้งแต่เกิดอาการจนถึงได้รับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

5

STUDY ON COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE 

HAVING GENETIC MUTATIONS IN GBA, PARKIN AND LRRK2 GENES

12

TOPIC REVIEW

ภาวะชักไร้เกร็งกระตุกที่เกิดภายหลังโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลัน 

และบทบาทของการตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองอย่างต่อเนื่อง

21

INTERESTING CASE

อาการปวดพยาธิประสาทบนใบหน้าร่วมกับนํ้ามูกไหลในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

29

NUCLEAR THIRD NERVE PALSY FROM MIDBRAIN INFARCT

33

INTRAVASCULAR LYMPHOMA

36

JOURNAL READING

A REAL LIFE CLINICAL PRACTICE OF NEUROLOGISTS IN THE AMBULATORY SETTING IN THAILAND: 

A PRAGMATIC STUDY

41

นานาสาระ

APPLICATION FOR SAVE A LIFE : STROKE KKU

44



Thai

Journal

of

Neurology

วารสาร

ประสาทวิทยา

แห่งประเทศไทย



ISSN

2 2 2 8 - 9 8 0 1

คณะบรรณาธิการของวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการหลัก

รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรณธิการร่วม

 1. นพ.เมธา  อภิวัฒนกุล   กลุ่มงานประสาทวิทยา  สถาบันประสาทวิทยา 

 2. พญ.กาญจนา  อั๋นวงษ์   กลุ่มงานประสาทวิทยา  สถาบันประสาทวิทยา

 3. นพ.สุรัตน์  ตันประเวช.  สาขาวิชาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 4. รศ.นพ.พรชัย  สถิรปัญญา   สาขาวิชาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 5. พอ.(พิเศษ) โยธิน ชินวลัญช์ สาขาวิชาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 6. พอ.(พิเศษ) เจษฎา อุดมมงคล สาขาวิชาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 7. นพ.ชูศักดิ์  ลิโมทัย      สาขาวิชาประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 8. นพ.ดำารงวิทย์  สุขะจินตนากาญจน์ กลุ่มงานประสาทวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี

 9. พญ.สิริกัลยา  พูลผล กลุ่มงานประสาทวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี

 10. ศ.นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร สาขาวิชาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 11. รศ.นพ.สมบัติ  มุ่งทวีพงษา สาขาวิชาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 12. นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ สาขาวิชาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 13. รศ.พญ.นาราพร  ประยูรวิวัฒน์ สาขาวิชาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 14. รศ.พญ.วรพรรณ  เสนาณรงค์  สาขาวิชาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 15. ผศ.นพ.สุพจน์  ตุลยเดชานนท์ สาขาวิชาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

คณะบรรณาธิการ

ประธานวิชาการสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย

ประธานวิชาการสมาคมหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย

ประธานวิชาการชมรมสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

ประธานวิชาการชมรมโรคพาร์กินสันแห่งประเทศไทย

ประธานวิชาการชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ

ประธานวิชาการชมรมประสาทสรีรวิทยา

ประธานวิชาการชมรม Multiple Sclerosis

สำานักงานสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ

กรุงเทพฯ 10320 E-mail : nstt2004@gmail.com

www.neurothai.org



คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมัยวาระ พ.ศ.2558-2560

 1. รศ.พญ.ศิวาพร   จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษา

 2. นพ.สมศักดิ์  ลัพธิกุลธรรม ที่ปรึกษา

 3. นพ.สมชาย  โตวณะบุตร ที่ปรึกษา

 4. รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ นายกสมาคม

 5. นพ.ไพโรจน์  บุญคงชื่น อุปนายก คนที่ 1

 6. พญ.ทัศนีย์  ตันติฤทธิศักดิ์ อุปนายก คนที่ 2 และเหรัญญิก

 7. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ เลขาธิการ

 8. ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ ประธานวิชาการ

 9. รศ.พญ.กนกวรรณ  บุญญพิสิฏฐ์ ประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรม

                  และการสอบแพทย์ประจำาบ้าน สาขาประสาทวิทยา

 10. ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ประธานฝ่ายวิจัย

 11. นพ.จรุงไทย เดชเทวพร ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

 12. รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า บรรณาธิการวารสารประสาทวิทยา

 13. ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ บรรณาธิการตำาราประสาทวิทยา และวิเทศสัมพันธ์

 14. นพ.เจษฎา  อุดมมงคล ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์

 15. รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ปฏิคม และผู้ช่วยเหรัญญิก

 16. พญ.กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์ นายทะเบียน และตัวแทนภาคเหนือ

 17. รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา ผู้ช่วยประธานวิจัย และตัวแทนภาคใต้

 18. นพ.อาคม  อารยาวิชานนท์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 19. นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย ผู้ช่วยเลขาธิการ และตัวแทนภาคตะวันออก

 20. พญ.พาสิริ สิทธินามสุวรรณ ผู้ช่วยประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรม

                  และการสอบแพทย์ประจำาบ้าน สาขาประสาทวิทยา

 21. พญ.กาญจนา อั๋นวงศ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน 

ผู้แทนเขต

 1. พญ.กนกวรรณ  วัชรศักดิ์ศิลป์ ผู้แทนเขตภาคเหนือ

 2. นพ.พรชัย  สถิรปัญญา ผู้แทนเขตภาคใต้

 3. นพ.วิฑูรย์  จันทโรทัย ผู้แทนเขตภาคตะวันออก

 4. นพ.อาคม  อารยาวิชานนท์ ผู้แทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

 1. พญ.กาญจนา  อั๋นวงษ์ อนุกรรมการฝ่ายเลขาธิการ

 2. นพ.เมธา  อภิวัฒนกุล รองประธานฝา่ยพฒันาหลกัสตูร และกระบวนการฝกึอบรมและการสอบ 

   แพทย์ประจำาบ้าน สาขาประสาทวิทยา 

 3. นพ.เอกราช  เพิ่มศรี อนุกรรมการฝ่ายปฎิคม



คณะกรรมการบริหารชมรมโรคพาร์กินสันไทย  สมัยวาระ พ.ศ. 2556-2558 

 1. รศ.นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ ประธานชมรม

 2. นพ.อภิชาติ  พิศาลพงศ์ รองประธานชมรม

 3. พันโท.นพ.ปานศิริ  ไชยรังสฤษดิ์ ประธานวิชาการ/เหรัญญิก 

 4. นพ.อัครวุฒิ   วิริยเวชกุล ประชาสัมพันธ์

 5. นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ เลขาธิการชมรม  

 6. นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม ที่ปรึกษา

 7. พลตรี.พญ.จิตถนอม  สุวรรณเตมีย์ ที่ปรึกษา

 8. นพ.ไพโรจน์  บุญคงชื่น ที่ปรึกษา

 9. รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า กรรมการ

 10. พญ.ณัฎลดา  ลิโมทัย กรรมการ

 11. ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช กรรมการ

 12. นพ.อาคม  อารยาวิชานนท์ กรรมการ

 13. นพ.วิฑูรย์  จันทรโรทัย กรรมการ

 14. พญ.สัญสณีย์  พงษ์ภักดี กรรมการ

 15. พญ.ปรียา จาโกต้า กรรมการ

 16. นาวาโทหญิงสุธิดา  บุญยะไวโรจน์ กรรมการ

 17. ศ.นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร กรรมการ

 18. นพ.ดำารงวิทย์  สุขะจินตนากาญจน์ กรรมการ

 19. นพ.สุรัตน์  ตันประเวช กรรมการ

 20. นพ.ประวีณ  โลห์เลขา กรรมการ

คณะกรรมการบริหารชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ  สมัยวาระ พ.ศ. 2556-2558

 1. รศ.พญ. ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ประธาน

 2. นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม รองประธาน คนที่ 1

 3. นพ.สมชาย โตวณะบุตร รองประธาน คนที่ 2

 4. ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา ที่ปรึกษา

 5. นพ. สุรัตน์ ตันประเวช เลขานุการ

 6. พญ.เพชรรัตน์  ดุสิตานนท์   เหรัญญิก

 7. ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร   ประธานฝ่ายวิชาการ

 8. ผศ.นพ. ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 9. ศ.นพ.วัฒนชัย โรจน์วณิชย์   นายทะเบียน

 10. ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวาพร ประชาสัมพันธ์

 11. นพ. กิรติกร ว่องไววาณิชย์  ปฎิคม

 12. ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร กรรมการภาคกลาง

 13. พญ.พาสิริ สิทธินามสุวรรณ กรรมการภาคกลาง

 14. รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  กรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



 15. นพ.อาคม อารยาวิชานนท์  กรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 16. นพ.สุรัตน์ ตันประเวช กรรมการภาคเหนือ

 17. นพ.วัชระ รัตนชัยสิทธิ์   กรรมการภาคเหนือ

 18. รศ.นพ.คณิตพงษ์ ปราบพาล กรรมการภาคใต้\

 19. พญ.กนกรัตน์ สุวรรณละออง กรรมการภาคใต้

คณะกรรมการบริหารชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อและเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย 

สมัยวาระ พ.ศ. 2556-2558

 1. ศ.นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร ประธานชมรม

 2. นพ.ณัฐ  พสุธารชาติ เลขาธิการ

 3. รศ.พญ.กนกวรรณ  บุญญพิสิฏฐ์ เหรัญญิก

 4. ดร.นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร ประธานวิชาการ

คณะกรรมการบริหารชมรม MS  สมัยวาระ พ.ศ. 2556-2558

 1. รศ.พญ.นาราพร   ประยูรวิวัฒน์ ประธานชมรม

 2. พญ.สสิธร ศิริโท เลชาธิการ

 3. นพ.เมธา อภิวัฒนากุล เหรัญญิก

 4. ดร.นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร ประธานวิชาการ

ชมรมการนอนหลับผิดปกติ  สมัยวาระ พ.ศ. 2556-2558

 1. นพ. โยธิน  ชินวลัญช์ ประธาน

 2. นพ. วัฒนชัย  โชตินัยวัตรกุล รองประธาน

 3. พญ. ลัลลิยา  ธรรมประทานกุล เลขาธิการ

 4. นพ. เจษฎา  อุดมมงคล เหรัญญิก

 5. พญ. นันทพร  ตียพันธ์ ประธานวิชาการ

 6. นพ. ทายาท  ดีสุดจิต นายทะเบียน

 7. พญ. พาสิริ  สิทธินามสุวรรณ ปฏิคม

 8. นพ. สมศักดิ์  ลัพธิกุลธรรม กรรมการ

 9. นพ. สุพจน์  ตุลยาเดชานนท์ กรรมการ

 10. นพ. สมบัติ  มุ่งทวีพงษา กรรมการ

 11. นพ. นิพนธ์  พวงวรินทร์ กรรมการ

 12. นพ. สมชาย  โตวณะบุตร กรรมการ

 13. นพ. คณิตพงษ์  ปราบพาล กรรมการ

 14. พญ. ดารกุล  พรศรีนิยม กรรมการ

 15. นพ. ชูศักดิ์  ลิโมทัย กรรมการ



สารจากนายกสมาคมฯ

เรียนท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยทุกท่าน 

 วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับที่ 4 ของปี 2558 นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการจัดทำาวารสารสมาคมประสาทวิทยา 

แหง่ประเทศไทย จนถงึปจัจบุนักเ็ปน็ปทีี ่31 แลว้ ซึง่วารสารไดม้คีวามกา้วหนา้และพฒันาใหไ้ปสูร่ะดบันานาชาตใินทีส่ดุ  

ได้รับการรับรองจาก Thai Citation Index: TCI ซึ่งเป็นความสามารถของท่านบรรณธิการ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  

และคณะทำางาน  ตลอดผูเ้ขยีนบทความทกุทา่น การออกวารสารกำาหนดออกวารสารอยา่งสมำา่เสมอทกุ 3 เดอืน 4 ฉบบั 

ต่อปี เพื่อเผยแพร่บทความ งานวิจัย ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ และกิจกรรมของสมาคม

ประสาทวทิยาฯ เพือ่เปน็เอกสารอา้งองิ และเพิม่พนูความรูใ้นดา้นตา่งๆ แกส่มาชกิประสาทแพทย ์และแพทยผ์ูส้นใจ

ทั่วไป

 ขอเชิญชวนสมาชิกหรือท่านที่ต้องการแบ่งปันความรู้ งานวิจัย หรือบทความที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ท่าน

สามารถส่งบทความมาได้ที่สมาคมประสาทวิทยาฯ เพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ลงในวารสารต่อไป หรือท่านที่มีข้อเสนอ

แนะเพื่อให้สมาคมประสาทวิทยาฯ ได้ปรับปรุง พัฒนา ในด้านต่างๆ ก็เป็นพระคุณยิ่ง

 ในนามสมาคมประสาทวิทยาฯ ขอขอบคุณ คณะบรรณาธิการวารสาร และผู้สนับสนุนในการจัดทำาวารสารนี้ 

ทุกท่าน

รศ.พญ.นาราพร  ประยูรวิวัฒน์

นายกสมาคมประสาทวิยาแห่งประเทศไทย



บทบรรณาธิการ

 สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และผู้อ่านวารสารทุกท่าน วารสารฉบับนี้เป็น

วารสารฉบบัที ่8 ทีก่องบรรณาธกิารชดุนีไ้ดเ้ขา้มาดำาเนนิการ ผมรูส้กึดใีจเปน็อยา่งมากทีว่ารสารฉบบันีไ้ดร้บับทความ

จากสมาชกิและผูส้นใจ สง่บทความมาตพีมิพม์าก จนผมตอ้งขอนำาบทความบางสว่นไวต้พีมิพใ์นฉบบัตอ่ไป แสดงให้

เห็นว่าสมาชิกทุกท่านเห็นความสำาคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้านประสาทวิทยา และเห็นความสำาคัญของการคงไว ้

ของวารสารให้อยู่ตลอดไป เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทุกท่าน และผู้สนใจใน 

ความรู้ด้านโรคระบบประสาท

 กองบรรณาธกิารตอ้งขอขอบคณุทกุทา่นทีใ่หค้วามสนใจในวารสาร และหวงัวา่จะไดร้บับทความ การศกึษาวจิยั 

และเรือ่งราวอืน่ๆ ทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่สมาชกิและวงการแพทยต์อ่ไป คำาแนะนำา คำาชีแ้นะตา่งๆ เรายนิดอียา่งยิง่ทีจ่ะ

นำามาพัฒนาวารสารให้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณครับ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

บรรณาธิการ



คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์ในการส่งบทความทางวิชาการ
เพื่อรับการพิจารณาลงในวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

(Thai Journal of Neurology)

 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย หรือ 

Thai Journal of Neurology เป็นวารสารที่จัดทำาขึ้น 

เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาทและความรู้

ทางประสาทวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น  

การเรยีนรู ้พฤตกิรรม สารสนเทศ ความปวด จติเวชศาสตร ์

และอื่นๆ ต่อสมาชิกสมาคมฯ แพทย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

นักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจด้านประสาทวิทยาศาสตร์  

เปน็สือ่กลางระหวา่งสมาชกิสมาคมฯ และผูส้นใจ เผยแพร ่

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ 

แพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ต่อยอดด้านประสาทวิทยา 

นักศึกษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ และเพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้ ใหม่  ส่ง เสริมการศึกษาต่อเนื่อง โดย 

กองบรรณาธกิารสงวนสทิธิใ์นการตรวจทางแกไ้ขตน้ฉบบั

และพิจารณาตีพิมพ์ตามความเหมาะสม บทความ 

ทุกประเภท จะได้รับการพิจารณาถึงความถูกต้อง  

ความนา่เชือ่ถอื ความนา่สนใจ ตลอดจนความเหมาะสมของ 

เนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุจิากในหรอืนอกกองบรรณาธกิาร 

วารสารมีหลักเกณฑ์และคำาแนะนำาทั่วไป ดังต่อไปนี้

 1. ประเภทของบทความ บทความที่จะได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารอาจเป็นบทความประเภทใดประเภทหนึ่ง

ดังต่อไปนี้

  1.1 บทบรรณาธิการ (Editorial) เป็นบทความ

สั้น ๆ ที่บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการ

เห็นสมควร เขียนแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ  

เกีย่วกบับทความในวารสารหรอืเรือ่งทีบ่คุคลนัน้เชีย่วชาญ

  1.2 บทความทั่วไป (General article) เป็น

บทความวิชาการด้านประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1.3 บทความปริทัศน์ (Review article) เป็น

บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้ในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งทางประสาทวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ และ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้เขียนได้จากการอ่านและ

วิเคราะห์จากวารสารต่าง ๆ ควรเป็นบทความที่รวบรวม

ความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจที่ผู้อ่านสามารถนำาไปประยุกต์

ได้ โดยอาจมีบทสรุปหรือข้อคิดเห็นของผู้เขียนด้วยก็ได้

  1.4 นพินธต์น้ฉบบั (Original article) เปน็เรือ่ง

รายงานผลการศกึษาวจิยัทางประสาทวทิยาและประสาท

วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้เขียนเอง 

ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทนำา วัสดุและวิธีการ ผลการ

ศึกษา สรุปแบะวิจารณ์ผลการศึกษา และเอกสารอ้างอิง

  1.5 ยอ่วารสาร (Journal reading) เปน็เรือ่งยอ่

ของบทความที่น่าสนใจทางประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1.6 วิทยาการก้าวหน้า (Recent advance) 

เป็นบทความสั้น ๆ ที่น่าสนใจแสดงถึงความรู้ ความ

ก้าวหน้าทางวิชาการด้านประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1.7 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the 

editor) อาจเป็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพ์ไป

แลว้ในวารสารและกองบรรณาธกิารไดพ้จิารณาเหน็วา่จะ

เปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้า่นทา่นอืน่ หรอือาจเปน็ผลการศกึษา

การค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ที่สั้นและสมบูรณ์ในตัว

  1.8 กรณีศึกษาน่าสนใจ (Interesting case) 

เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจหรือผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยที่

พบไม่่บ่อยผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างผู้ป่วย

  1.9 บทความอื่น ๆ ที่กองบรรณาธิการเห็น

สมควรเผยแพร่

 2. การเตรียมต้นฉบับ

  2.1 ให้พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษขาวขนาด A4 

(8.5 x 11 นิ้ว) โดยพิมพ์หน้าเดียวเว้นระยะห่างระหว่าง

บรรทัด 2 ช่วง (double space) เหลือขอบกระดาษแต่ละ

ด้านไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และใส่เลขหน้ากำากับไว้ทุกหน้า

  2.2 หน้าแรกประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน

และสถานที่ทำางานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ

ระบุชื่อผู้เขียนที่รับผิดชอบในการติดต่อ (corresponding  



author) ไว้ให้ชัดเจน ชื่อเรื่องควรสั้นและได้ใจความตรง

ตามเนื้อเรื่อง

  2.3 เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา เนื้อเรื่องอาจเป็น

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นภาษาไทยให้ยึดหลัก

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานและควรใชภ้าษาไทย

ใหม้ากทีส่ดุ ยกเวน้คำาภาษาองักฤษทีแ่ปลแลว้ไดใ้จความ

ไม่ชัดเจน

  2.4 รูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหาก 

หนา้ละ 1 รายการ โดยมคีำาอธบิายรปูภาพเขยีนแยกไวต้า่ง

หาก รปูภาพทีใ่ชถ้า้เปน็รปูจรงิใหใ้ชร้ปูถา่ยขาว-ดำา ขนาด 

3” x 5” ถ้าเป็นภาพเขียนให้เขียนด้วยหมึกดำาบนกระดาษ

มนัสขีาวหรอืเตรยีมในรปูแบบ digital file ทีม่คีวามคมชดั

สูง

  2.5 นิพนธ์ต้นฉบับให้เรียงลำาดับเนื้อหาดังนี้

   บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอ้ม

คำาสำาคัญ (keyword) ไม่เกิน 5 คำา บทนำา (introduction) 

วัสดุและวิธีการ (material and methods) ผลการศึกษา 

(results) สรปุและวจิารณผ์ลการศกึษา (conclusion and 

discussion) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) 

และเอกสารอ้างอิง (references)

  2.6 เอกสารอ้างอิงใช้ตามระบบ Vancouver’s  

International Committee of Medical Journal โดยใส่

หมายเลขเรียงลำาดับที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง (superscript)  

โดยบทความที่มีผู้เขียนจำานวน 3 คน หรือน้อยกว่าให้ใส่

ชื่อผู้เขียนทุกคน ถ้ามากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อเฉพาะ 3 คน

แรก ตามด้วยอักษร et al ดังตัวอย่าง 

 วารสารภาษาอังกฤษ 

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

Antibody reactivity profiles following immunisation 

with diverse peptides of the PERB11 (MIC) family. 

Clin Exp Immunol 1996;106:568-76.

 วารสารที่มีบรรณาธิการ

 Solberg He. Establishment and use of reference 

values with an introduction to statistical technique. 

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

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

 3. การส่งต้นฉบับ 

 สง่ตน้ฉบบั 1 ชดุ ของบทความทกุประเภทในรปูแบบ

ไฟล์เอกสารไปที่ อีเมลล์ของ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  

somtia@kku.ac.th พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

โปรแกรมทีใ่ช ้และชือ่ไฟลเ์อกสารของบทความใหล้ะเอยีด

และชัดเจน

 4. เงื่อนไขในการพิมพ์

  4.1 เรื่องที่ส่งมาลงพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือ

กำาลงัรอตพีมิพใ์นวารสารอืน่ หากเคยนำาเสนอในทีป่ระชมุ

วิชาการใดให้ระบุเป็นเชิงอรรถ (foot note) ไว้ในหน้าแรก

ของบทความ ลิขสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ของบทความที่

ได้รับการตีพิมพ์เป็นของวารสาร

  4.2 ขอ้ความหรอืขอ้คดิเหน็ตา่ง ๆ  เปน็ของผูเ้ขยีน

บทความนั้น ๆ ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือ

ของวารสาร และไมใ่ชค่วามเหน็ของสมาคมประสาทวทิยา

แห่งประเทศไทย

  4.3 สมาคมฯจะมอบวารสาร 5 เลม่ ใหก้บัผูเ้ขยีน

ที่รับผิดชอบในการติดต่อเป็นอภินันทนาการ
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สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 Brain	radiation	necrosis	เปน็ผลขา้งเคยีงทีส่ำาคญั

ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีเพื่อการรักษา

เนื้องอกในสมอง	และเนื้องอกบริเวณ	head	and	neck	

เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 และมีอายุยืนยาวมากขึ้น	 ผู้ป่วย

เหล่านี้จะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวมากขึ้นตามไปด้วย	แม้จะมีความก้าวหน้าทาง

รงัสวีนิจิฉยัและการรกัษาใหม่ๆ 	แตก่ย็งัมปีญัหาเกีย่วกบั

การวินิจฉัย	และการรักษาภาวะนี้อยู่มาก

ผลข้างเคียงของการฉายรังสีรักษาต่อ
สมอง

	 การฉายรังสีทำาให้เกิดผลข้างเคียงต่อสมองได้

หลายรูปแบบ	 โดยสามารถเกิดพยาธิสภาพทั่วไป	หรือ

เกิดเฉพาะที่	 และสามารถเกิดขึ้นในช่วงแรก	 หรือเมื่อ

เวลาผ่านไปเป็นเวลาหลายปีได้	 ในที่นี้	brain	 radiation	

necrosis	จัดว่าเป็นพยาธิสภาพเฉพาะที่

	 ภาวะ	brain	 radiation	necrosis	จำาเป็นต้องแยก

จาก	 radiation	 injury	 เฉพาะที่ชนิดอื่นๆ	 โดยเฉพาะ	

pseudoprogression	ซึง่โดยทัว่ไปแลว้	มกัเกดิในบรเิวณ

ที่มีเนื้องอกอยู่เดิม	 โดยดูคล้ายกับว่าเนื้องอกนั้นมีขนาด

โตขึ้น	มี	 contrast	 enhancement	และมีลักษณะบวม

มากขึ้น	 การตรวจทางพยาธิมักพบ	 demyelination		

เป็นหลักแต่อาจพบ	 tissue	necrosisได้บ้าง	ภาวะนี้มัก

เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์จนถึงไม่กี่เดือนแรกหลังได้

รับรังสี	 ข้อสำาคัญ	คือ	ภาวะ	pseudoprogression	นั้น	

ดีขึ้นได้เอง	โดยผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา	หรืออาจจำาเป็น

ต้องได้	 corticosteroids	 เพื่อบรรเทาอาการเท่านั้น		

สว่นภาวะ	radiation	necrosis	นัน้	มพียาธสิภาพหลกัเปน็		

necrosis	ซึง่อาจเกดิขึน้ในบรเิวณทีม่เีนือ้งอกหรอืในเนือ้

สมองปกตกิไ็ด	้มกัเกดิขึน้หลงัการฉายรงัสเีปน็เวลานาน1	

ซึ่งอาจเป็นได้ตั้งแต่หลายเดือนจนกระทั่งนานมากกว่า	

10	 ปีไปแล้ว	 ภาวะนี้มักจะรักษาได้ยาก	 แม้ว่าผู้ป่วย	

ส่วนหนึ่งจะตอบสนองต่อ	 corticosteroids	 แต่ก็มัก

มีปัญหาการกลับเป็นซำ้าหลังหยุดยา	 แม้ผู้ป่วยบาง

รายจำาเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัด	 แต่ก็ยังอาจมีการ	

ADVANCE IN 
MANAGEMENT OF 
BRAIN RADIATION 

NECROSIS

ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล
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กลับเป็นซำ้าได้อีก	 ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้มีการพบว่า	

bevacizumab	 ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม	 anti-VEGF-A		

(anti-angiogenesis)	ทีใ่ชใ้นการรกัษาโรคมะเรง็ทางกาย	

หลายชนิด	 รวมทั้งมะเร็งสมอง	 malignant	 glioma		

สามารถรกัษา	radiation	necrosisไดด้ดีงัจะไดก้ลา่วตอ่ไป

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิด radiation 
necrosis

	 ปจัจยัเสีย่งทางเทคนคิและปรมิาณของรงัสนีัน้มผีล

โดยตรงตอ่ความเสีย่งในการเกดิ	radiation	necrosis	ใน

ขณะทีป่จัจยัเสีย่งทางผูป้ว่ยเองบางอยา่งนัน้	ไมส่ามารถ

คาดเดาได้	 ดังจะเห็นว่ามีผู้ป่วยบางรายที่ได้รับรังสี	

ไม่มาก	หรือแม้แต่	whole	brain	radiation	แต่ก็สามารถ

เกิดภาวะนี้ได้

ตารางที่ 1	 แสดงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดผลข้างเคียงจากการฉายรังสี2

ปัจจัยเสี่ยงทางด้านชนิดและเทคนิคการฉายรังสี ปัจจัยเสี่ยงทางผู้ป่วย

ชนิดของรังสี	(radiation	energy) อายุ

ขนาดรวมของรังสีที่ได้	(total	dose) เพศ

ขนาดของรังสีในแต่ละครั้ง	(dose	per	fraction) ความไวต่อรังสี

ตำาแหน่งและปริมาตรของบริเวณที่ได้รับรังสี การมีรอยโรคในระบบประสาทอยู่เดิม

ยากลุ่ม	radio-sensitizer	หรือ	radio-protector

พยาธิสภาพและพยาธิกำาเนิด

	 พยาธสิภาพของ	radiation	necrosis	ประกอบดว้ย	

coagulation	และ	liquefaction	necrosis	ในเนื้อสมอง

สว่น	white	matter	และพบความผดิปกตขิองหลอดเลอืด	

capillary	 โดยมีผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงชนิด	hyalinization1

	 กลไกการเกดิภาวะนี	้เดมิเชือ่วา่โครงสรา้งของระบบ

ประสาททีถ่กูทำาลายไปกอ่นนัน้	เปน็เซลลช์นดิ	glia	ในสมอง		

แต่จาก	 rodent	 radiation	 necrosis	model	 เชื่อว่า	

เกิดการทำาลายหลอดเลือด	capillary	ก่อน	หลังจากนั้น

จึงเกิดเนื้อสมองตายตามมา	 เมื่อเนื้อสมองเกิดการขาด

ออกซิเจนเรื้อรัง	ต่อมาจึงมีการสร้าง	hypoxia	inducible	

factor-1	alpha	(HIF-1	α)	จากเนือ้เยือ่รอบๆ		โดย	HIF-1	
α	นั้นจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนขึ้นอีกหลายชนิด	
โดยชนดิทีส่ำาคญัทีส่ดุ	คอื	vascular	endothelial	growth	

factor	(VEGF)	ซึ่งจะทำาให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่

ทีม่คีวามผดิปกต	ิเปราะบาง	และมกีารรัว่ของสารนำา้ออก

จากหลอดเลือดทำาให้เกิดการบวมขึ้นรอบๆ	 ทำาให้เกิด

การขาดเลือดและออกซิเจนมากขึ้น	วนเป็นวงจรที่ทำาให้	

รอยโรคขยายขนาดออกไปเรื่อยๆ	นอกจากนี้ยังพบว่ามี

กลไกการอักเสบซึ่งหนึ่งในโปรตีนหลายชนิดที่สำาคัญคือ	

tumor	 necrotic	 factor-alpha	 (TNF-α)	 โดยโมเลกุล
เหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งโมเลกุล	 downstream	

อีกหลายชนิด	กลไกการอักเสบนี้ยังคอยเสริมให้เกิดการ

รั่วของ	blood	brain	barrier	และทำาให้เกิดการเสื่อมของ

ผนังหลอดเลือดอีกด้วย

การวินิจฉัยภาวะ radiation necrosis

	 ปัญหาสำาคัญของการวินิจฉัยอยู่ที่การพยายาม

แยกภาวะ	 radiation	 necrosis	 ออกจาก	 true	 tumor	

progression	 โดย	gold	 standard	 ในการวินิจฉัย	 คือ		

การผ่าตัด	 (resection	หรือ	 biopsy)	 และทำาการตรวจ

ชิ้นเนื้อยืนยัน	 อย่างไรก็ตามการทำาผ่าตัดอาจไม่เหมาะ

กับผู้ป่วยทุกราย	 เนื่องจากรอยโรคอาจอยู่ในบริเวณที่

ไม่สามารถทำา	 biopsy	 ได้	 รวมถึงการมีความเสี่ยงจาก

การผ่าตัด	 การตรวจภาพรังสีจึงเป็นการตรวจยืนยัน
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ที่มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยและตัดสินใจให้การ

รักษา	MRI	อาจพบลักษณะที่ช่วยสนับสนุน	เช่น	Swiss	

cheese,	 soap	bubble	หรือ	 spreading	wave	 front	

pattern	อย่างไรก็ตาม	การตรวจ	conventional	MRI	นั้น

มีความไวและความจำาเพาะในการแยกภาวะ	radiation	

necrosis	 จาก	 tumor	progression	ตำ่า3	 เมื่อเทียบกับ

การตรวจ	advance	 imaging	modality	อื่นๆ	 เช่น	MR	

spectroscopy,	MRI	perfusion,	PET,	SPECT	เป็นต้น	

แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการตรวจภาพรังสีใดที่สามารถให้

ผลแม่นยำามากเพียงพอ	การตรวจ	 advance	 imaging	

modality	หลายๆ	อย่างพร้อมกันเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะ

ช่วยแยกภาวะทั้งสองอย่างได้แม่นยำามากขึ้น4

ตารางที่ 2	 แสดงการใช้การตรวจภาพรังสีชนิดต่างๆ	เพื่อช่วยในการวินิจฉัย	radiation	necrosis4

ชนิดของการตรวจ Tumor	progression Radiation	necrosis

DWI/DTI

High	fractional	anisotropy Lower	fractional	anisotropy

Diffusion	restriction No	diffusion	restriction

	ADC	values 	ADC	values
DCE-MRI	perfusion Elevated	CBV	>	2.0	ml/100g Decreased	CBV	<	2.0	ml/100g

MRS 		Chi/Cr	and	Cho/NAA 		Lactate/Cr	and		Cho/Cr
Lesion	quotient	(LQ)* >	0.6 <	0.3

PET/SPECT 		metabolic	activity No	metabolic	activity

*Lesion	quotient	หมายถึงการวัดสัดส่วนของบริเวณ	hypointense	nodule	ในภาพ	T2	weighted	หารด้วยบริเวณ

ของ	contrast-enhanced	T1	weighted

การรักษาภาวะ radiation necrosis

 การรักษาดั้งเดิม

	 การรักษาภาวะ	 radiation	 necrosis	 เดิม	 มีทาง

เลอืกไมม่ากนกั	หากผูป้ว่ยมอีาการทีเ่กดิจาก	increased	

intracranial	 pressure	 มาก	 หรือไม่ตอบสนองต่อยา

ที่ใช้	 และรอยโรคอยู่ในบริเวณที่สามารถทำาผ่าตัดได้		

การผ่าตัด	 resection	 เป็นการรักษาที่ได้ผลดี	 แต่ก็มี	

ข้อจำากัดในผู้ป่วยที่มีรอยโรคอยู่ลึก	 หรือมีความเสี่ยงใน

การผ่าตัดสูง	การใช้ยา	 corticosteroids	 ในขนาดต่างๆ	

โดยหวังลด	 inflammation	 และลดการรั่วของ	 blood	

brain	barrier	ทำาใหร้อยโรคมคีวามบวมลดลง	นอกจากนี้

ยงัมคีวามพยายามในการรกัษาพยาธสิภาพใน	capillary	

โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด	 anticoagulant	 หรือ		

antiplatelet	นอกจากนี้ยังมีการใช้	hyperbaric	oxygen		

ในการพยายามลด	 tissue	 hypoxia	 อย่างไรก็ตาม	

การรกัษาเหลา่นีไ้มม่หีลกัฐานยนืยนัชนดิ	controlled	trial	

แต่มีเพียงรายงานผู้ป่วยที่ได้ผลในบางรายเท่านั้น

 การรักษาโดยใช้ยา bevacizumab

	 ในปี	 ค.ศ.	 2007	Gonzalez	 et	 al.	 ได้รายงาน	

ผู้ป่วย	8	 ราย	ที่เป็นเนื้องอกในสมอง	 ได้รับการฉายรังสี

รักษา	 และได้รับการรักษาด้วย	 bevacizumab	 ขนาด	

5	mg/kg	ทุก	2	สัปดาห์	หรือ	7.5	mg/kg	ทุก	3	สัปดาห์		

สำาหรับภาวะ	radiation	necrosis	พบว่าผู้ป่วยทุกรายมี

อาการและการตรวจภาพรังสีดีขึ้น	 ร่วมกับสามารถลด

ขนาดยา	corticosteroids	ได้5	 	ในปี	ค.ศ.	2011	Levin	

et	al.	ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย		randomized	double-blind	

placebo-controlled	trial6	โดยมผีูป้ว่ย	14	ราย	ไดร้บัการ

แบ่งกลุ่มแบบสุ่ม	โดยได้รับ	bevacizumab	7.5	mg/kg		

ทกุ	3	สปัดาห์	หรอื	placebo	ทกุ	3	สปัดาห์	ไปในชว่งแรก	

2	 cycle	 หลังจากนั้นจะมีการประเมินอาการและภาพ

รังสี	หากมีอาการและภาพรังสีดีขึ้น	ก็จะให้การรักษาใน

แบบเดิมต่ออีก	2	cycle	หากแย่ลงจะมีการ	crossover		

ไปยังอีกกลุ่มหนึ่ ง 	 พบว่าผู้ป่วยทุกรายที่ ได้รับยา		
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bevacizumab	มีอาการและภาพรังสีดีขึ้น	 ส่วนผู้ป่วยที่

ได้รับ	placebo	5	ใน	7	ราย	มีอาการแย่ลง	และทุกราย	

มีภาพรังสีแย่ลง	 หลังจาก	 crossover	 แล้ว	 พบว่า	

ทกุรายมอีาการดขีึน้	สำาหรบัผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั	bevacizumab		

ครบทั้ง	 4	 cycle	 เมื่อติดตามไปอีก	 10	 เดือน	 มีเพียง		

2	 รายที่มีการกลับเป็นซำ้า	 แม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับยาเพียง	

2	 -	4	cycle	แต่มีผู้ป่วย	3	รายที่เกิดผลข้างเคียงรุนแรง	

(serious	 adverse	 event)	 ประกอบด้วย	 aspiration	

pneumonia,	 pulmonary	 embolism	 ซึ่งเป็นผลจาก	

deep	venous	thrombosis	และ	superior	sagittal	sinus	

thrombosis	หลงัการศกึษานี	้กย็งัมรีายงานจากศนูยก์าร

แพทย์ใหญ่หลายแห่งทั่วโลกถึงผลการรักษาภาวะนี้ที่ดี

ด้วยยา	bevacizumab

สรุป

	 การวินิจฉัยภาวะ	 radiation	 necrosis	 ยังเป็น

ปญัหาสำาคญัในปจัจบุนั	การตรวจภาพรงัสแีตล่ะชนดิยงั

ไม่มีความแม่นยำามากนัก	การตรวจด้วย	multimodality	

imaging	 จะช่วยยืนยันความถูกต้องได้มากขึ้น		

การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก	อาจให้การรักษาด้วย		

corticosteroids	 หรือยาละลายลิ่มเลือด	 หากผู้ป่วย	

ไมต่อบสนองตอ่การรกัษาเทา่ทีค่วร	หรอืมภีาวะ	steroids	

dependent	การรกัษาดว้ย	bevacizumab	นา่จะเปน็การ

รักษาที่ได้ผลดี	 โดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้แนะนำาให้

ใช้เป็นยาหลักสำาหรับการรักษา	 radiation	 necrosis	

อย่างไรก็ตาม	 ยายังมีราคาแพง	และมีโอกาสที่จะเกิด

ผลข้างเคียงรุนแรงได้	 โดยเฉพาะ	 venous	 occlusion,		

hemorrhage	และ	GI	perforation	แพทย์ผู้ใช้ยาจะต้อง

คุยกับผู้ป่วยถึงผลดีผลเสียของการใช้ยาโดยละเอียด

เอกสารอ้างอิง
1.	 Miyatake	S,	Nonoguchi	N,	Furuse	M,	Yoritsune	E,	Miyata	T,	

Kawabata	S,	et	al.	Pathophysiology,	diagnosis,	and	treat-

ment	of	 radiation	necrosis	 in	 the	brain.	Neurol	Med	Chir	

(Tokyo)	2015;55:50-9.

2.	 DeAngelis	LM,	Posner	JB.	Side	effects	of	radiation	therapy.		

Neurologic	complications	of	cancer.	2nd	ed.	Oxford	;	New	

York:	Oxford	University	Press;	2009.	p.	xv,	634	p.

3.	 Shah	AH,	Snelling	B,	Bregy	A,	Patel	PR,	Tememe	D,	Bhatia	

R,	et	al.	Discriminating	radiation	necrosis	from	tumor	pro-

gression	in	gliomas:	a	systematic	review	what	is	the	best	

imaging	modality?	J	Neurooncol	2013;112:141-52.

4.	 Parvez	K,	Parvez	A,	Zadeh	G.	The	diagnosis	and	treatment	

of	pseudoprogression,	radiation	necrosis	and	brain	tumor	

recurrence.	Int	J	Mol	Sci	2014;15:11832-46.

5.	 Gonzalez	J,	Kumar	AJ,	Conrad	CA,	Levin	VA.	Effect	of	be-

vacizumab	on	radiation	necrosis	of	the	brain.	Int	J	Radiat	

Oncol	Biol	Phys	2007	;67:323-6.

6.	 Levin	VA,	Bidaut	L,	Hou	P,	Kumar	AJ,	Wefel	JS,	Bekele	

BN,	 et	 al.	 Randomized	double-blind	placebo-controlled	

trial	of	bevacizumab	therapy	for	radiation	necrosis	of	the	

central	nervous	system.	Int	J	Radiat	Oncol	Biol	Phys	2011;	

79:1487-95.



Vol.31 • NO.4 • 2015 Thai  • Journal • of • Neurology 5

ผู้รับผิดชอบบทความ : นายแพทย์ พรพงศ์ จิตต์ประทุม

สาขาประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 8600 โทรศัพท์ 077-503-672

Email: pornpong31@gmial.com

การวเิคราะหร์ะยะเวลาตัง้แตเ่กดิ
อาการจนถึงได้รับการรักษา
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองขาดเลือดเฉียบพลัน

พรพงศ์ จิตต์ประทุม และ 
อุมาพร แซ่กอ 

บทคัดย่อ

	 ภูมิหลัง	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เฉยีบพลนั	ควรไดร้บัการรกัษาอยา่งรวดเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ

เป็นไปได้	 การศึกษานี้เพื่อค้นหาช่วงเวลาที่ทำาให้	 ผู้ป่วย

เสยีเวลามากทีส่ดุในการเดนิทางมารกัษายงัโรงพยาบาล

แม่ข่ายเพื่อจะหาทางแก้ไขต่อไป

	 วิธีวิจัย	 เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ขาดเลือดเฉียบพลันที่มารับการรักษา	 โดยใช้เจ้าหน้าที่

สอบถามตามแบบสอบถาม	ซึ่งแบ่งระยะเวลาเป็นช่วง	

7	ช่วง	ตั้งแต่เริ่มเกิดอาการ	จนกระทั่งมาถึงยังหอผู้ป่วย

ของโรงพยาบาลแม่ข่าย	 ผลลัพธ์หลักคือ	 ช่วงเวลาที่ใช้

เวลายาวนานที่สุด

	 ผลลัพธ์	 เก็บข้อมูลผู้ป่วยได้	 65	 ราย	พบว่าช่วง

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง	 จากโรงพยาบาลลูกข่ายถึง	

โรงพยาบาลแมข่า่ย	ใชเ้วลายาวนานทีส่ดุ	เปน็เวลาเฉลีย่	

63.8	 นาที	 ซึ่งเป็นผลลัพธ์หลัก	 ส่วนผลลัพธ์รองพบว่า		

วิธีการเดินทางมายังโรงพยาบาลด้วยรถยนต์ส่วน

บุคคล	 เป็นที่นิยมมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	84.6,	ความ

ตระหนักรู้ว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นอาการของโรค

หลอดเลือดสมองเท่ากับร้อยละ	12.3	และร้อยละ	36.9	

ทราบวา่อาการผดิปกตนิีค้วรไดร้บัการรกัษาอยา่งฉกุเฉนิ		

โดยชว่งเวลาทีท่ำาใหผู้ป้ว่ยหรอืญาตริูส้กึกงัวลใจมากทีส่ดุคอื		

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่	 ทราบว่าผิดปกติจนถึงตัดสินใจมา

โรงพยาบาล	คิดเป็นร้อยละ	46.2	

	 บทสรปุ	ชว่งเวลาทีใ่ชเ้วลานานทีส่ดุ	ในการเดนิทาง

มารับการรักษายังโรงพยาบาลแม่ข่ายของผู้ป่วย	

โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน	ก็คือช่วงเวลา

ที่ใช้ไประหว่างการส่งตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูกข่าย

ถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย	 ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาแก้ไข		

ให้รวดเร็วขึ้นกว่าปัจจุบัน

บทนำา

	 โรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉยีบพลนั	เปน็โรคที่

ทำาใหเ้กดิความพกิาร	และการเสยีชวีติ	อนัดบัที	่2	รองจาก

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ1	 โดยพบว่าเป็นความผิดปกติ

ถึงร้อยละ	80	ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด	ส่วนอีก
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ร้อยละ	20	ที่เหลือเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก2	แม้ว่า

อตัราการเกดิโรคในแตล่ะประเทศ	มคีวามแตกตา่งกนับา้ง		

แต่โดยรวมพบว่าปัญหาของโรคหลอดเลือดสมองขาด

เลือด	มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น	อันเนื่องมา

จากอัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุมีค่าสูงขึ้น	

	 การทีเ่นือ้สมองขาดเลอืดอยา่งเฉยีบพลนันัน้	นำาไป

สู่การขาดพลังงาน	ทำาให้เกิดความผิดปกติระดับเซลล์	

ตอ่เนือ่งหลายอยา่งประกอบกนัเชน่	an	excess	extracellular		

excitatory	amino	acids,	free-radical	formation	และ	

inflammation3	ทนัทหีลงัจากหลอดเลอืดสมองตบี	สมอง

ส่วนที่ขาดเลือดมาก	(central	core)	จะเกิดการเสียหาย

อย่างไม่กลับคืน	ส่วนเนื้อสมองส่วนรอบข้างที่ขาดเลือด

นอ้ยกวา่	(penumbra)	แมก้ารทำางานจะเสยีไป	แตอ่วยัวะ

ภายในเซลลป์ระสาทยงัไมเ่สยี	ซึง่ถา้หากสามารถใหก้าร

รักษา	 เปิดหลอดเลือดสมองให้เลือดกลับมาเลี้ยงได้ทัน	

ก็จะสามารถกู้เนื้อสมองส่วนนี้ให้กลับมาทำางานปกติได้

	 ปัจจุบันในจังหวัดชุมพร	 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา	

(พ.ศ.	2555	ถงึ	พ.ศ.	2557)	มผีูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง

ขาดเลือดเฉียบพลันปีละ	355	ถึง	385	ราย	ซึ่งมีแนวโน้ม

สงูขึน้เรือ่ยๆ	และไดม้กีารเริม่ใหก้ารรกัษาดว้ยยาละลาย

ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำาภายในเวลา	 4.5	 ชั่วโมง4	

มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	โดยมีการปรับปรุงการดูแลรักษา

อยา่งตอ่เนือ่ง	ลา่สดุในป	ีพ.ศ.	2557	มอีตัราการไดร้บัยา	

อยู่ที่ร้อยละ	6.05,	door	 to	 needle	 time	 เท่ากับ	 42.5	

นาท,ี	door	to	CT	initiation	เทา่กบั	15	นาท	ีและ	door	to	

lab	result	เทา่กบั	25	นาท	ีแมว้า่คา่ทีเ่ปน็มาตรฐานในการ

ดูแลผู้ป่วยดังกล่าว	จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ	แต่พบว่า

ยงัมผีูป้ว่ยอกีจำานวนมากทีไ่มส่ามารถมารบัการรกัษาได้

ทนัใน	golden	period		จงึนำามาสูก่ารศกึษา	เพือ่วเิคราะห์

ถึงเวลาที่เสียไปก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย		

เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขพัฒนาต่อไป

วิธีการศึกษา

	 การศึกษานี้ทำาในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	

ซึง่เปน็โรงพยาบาลแมข่า่ย	ขนาด	509	เตยีง	รบัผูป้ว่ยโรค

หลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลประจำาอำาเภอ	ซึ่งเป็น

ลูกข่ายจากทั้งจังหวัดชุมพร	และบางอำาเภอของจังหวัด

ขา้งเคยีง	โดยเปน็โรงพยาบาลเดยีวในเครอืขา่ยทีม่เีครือ่ง

เอก็ซเ์รยค์อมพวิเตอรส์มอง	และมศีกัยภาพในการใหก้าร	

รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำา		

การศึกษานี้ไม่ได้รับทุนสนับสนุนใด	 ใช้ทุนส่วนตัวของ	

ผูว้จิยัเอง	และไดร้บัการอนญุาตจากคณะกรรมการจรยิธรรม	

การวิจัยในคนของ	 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	รหัสโครงการ	MTU-EC-OO-0-041/57

	 Inclusion	 criteria:	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ขาดเลอืดเฉยีบพลนั	ทีเ่ขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาล

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ทุกคน	ที่อายุมากกว่า	 18	ปี	 โดย

สอบถามจากผู้ป่วยหรือญาติที่รู้ เหตุการณ์อย่างใด	

อย่างหนึ่ง

	 Exclusion	 criteria:	ญาติหรือผู้ป่วยไม่สมัครใจที่

จะให้การตอบคำาถาม	หรือ	ไม่มีญาติและผู้ป่วยไม่อยู่ใน

สภาพที่จะสามารถตอบคำาถามได้

	 วิธีการศึกษาเป็นลักษณะ	prospective	 design	

โดยให้ผู้ป่วยหรือญาติที่ทราบเหตุการณ์ตอบข้อซักถาม

ของผู้สอบถาม	โดยผู้สอบถามเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม	

การศึกษานี้ใช้ผู้สอบถามคนเดียว	ตลอดงานวิจัย	

	 การวเิคราะหท์างสถติ	ิใชส้ถติพิรรณนา	(descriptive		

statistics)	 ซึ่งผลลัพธ์หลัก	 (primary	 outcome)	 คือ	

ช่วงเวลาที่ใช้เวลานานที่สุด	 โดยแบ่งช่วงเวลาเป็น		

7	 ช่วงตาม	 รูปภาพที่	 1	และ	ผลลัพธ์รอง	 (secondary	

outcome)	 ได้แก่	 วิธีการเดินทางมายังโรงพยาบาล	

ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด,	 ร้อยละของผู้ป่วยหรือญาติที่

ทราบว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นอาการของโรคหลอด

เลอืดสมอง,	รอ้ยละของผูป้ว่ยหรอืญาตทิีท่ราบวา่อาการ	

ผิดปกตินี้สมควรได้รับการรักษาอย่างฉุกเฉิน	 และช่วง

เวลาการรอคอยช่วงใดที่ทำาให้ผู้ป่วยหรือญาติรู้สึกกังวล

ใจมากที่สุด	

ผลการศึกษา

	 พื้นฐานลักษณะของผู้ป่วย

	 การศึกษาเริ่มตั้งแต่	 1	 สิงหาคม	 2557	 ถึง	 1	

กุมภาพันธ์	2558	เป็นเวลา	6	เดือนได้เก็บรวมรวมข้อมูล	

โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมวิจัยรวมทั้งสิ้น	65	ราย	เป็นผู้ป่วย

เพศชาย	37	ราย	คิดเป็นร้อยละ	56.9	ของผู้ป่วยทั้งหมด	
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อายเุฉลีย่	69.2	ป	ี	(คา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั	13.02)	

ลกัษณะอาการนำาของผูป้ว่ยไดแ้สดงในตารางที	่1	พบวา่

ผู้ป่วยมาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงมากที่สุดถึงร้อยละ	

95.4	นอกจากนี้ยังได้แสดงข้อมูลแบ่งตามอำาเภอที่เกิด

อาการและระยะหา่งจากโรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์	

ดังแสดงใน	ตารางที่	2	

	 ระยะทางเฉลี่ยจากสถานที่	 ที่เกิดอาการผิดปกติ

ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเท่ากับ	 20.82	 กิโลเมตร		

(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 16.02)	 	 ส่วนระยะทาง

เฉลีย่จากสถานที	่ทีเ่กดิอาการผดิปกตมิายงัโรงพยาบาล

แม่ข่ายเท่ากับ	47.62	กิโลเมตร	 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ	 29.98)	 มีผู้ป่วย	 36	 รายจากผู้ป่วยทั้งหมด		

65	 ราย	 ที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลลูกข่ายก่อนแล้ว	

ถูกส่งตัวมารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลแม่ข่ายโดย

คิดเป็นร้อยละ	55.3		 ภาพที่ 1
หมายเหตุ: โรงพยาบาลลูกข่ายคือโรงพยาบาลชุมชนประจำาอำาเภอ

โรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ตารางที่ 1	 อาการนำาของผู้ป่วย

อาการนำา จำานวนผู้ป่วย ร้อยละ

แขนขาอ่อนแรง 62 95.4

พูดไม่ชัด 29 44.6

หน้าเบี้ยว 8 12.3

ซึม	หรือ	หมดสติ 12 18.5

กลืนลำาบาก 1 1.5

ชา 1 1.5

ชัก 1 1.5

ปวดศีรษะ 1 1.5
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ตารางที่ 2	 จำานวนผู้ป่วยแบ่งตามอำาเภอที่ผู้ป่วยมีอาการและระยะห่างจากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

อำาเภอที่ผู้ป่วยเกิดอาการ

ผิดปกติ

ตัวอำาเภอถึง

โรงพยาบาลจังหวัด 

(กิโลเมตร)

จำานวนผู้

ป่วย

 (ราย)

ร้อยละของจำานวนผู้ป่วย

ที่มารับการรักษา

(ร้อยละ)

อำาเภอเมือง 0 22 33.8

ปากนำ้าชุมพร 14 1 1.5

ท่าแซะ 27.5 11 16.9

ปะทิว 32.2 6 9.2

สวี 38.7 9 13.8

ทุ่งตะโก 49.8 2 3.1

หลังสวน 64.9 10 15.4

ละแม 91 1 1.5

พะโต๊ะ 109 1 1.5

กระบุรี	(ระนอง)* 63.7 2 3.1

รวมผู้ป่วย --- 65 100

*	รับผู้ป่วยจากนอกจังหวัด

	 ผลลัพธ์หลัก

	 ช่วงเวลาที่ใช้เวลานานที่สุด	 คือระยะเวลาที่ใช้ใน

การส่งตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูกข่ายถึงโรงพยาบาล

แม่ข่ายกินเวลา	63.8	นาที	และช่วงเวลาตั้งแต่ทราบว่า

ผิดปกติจนถึงตัดสินใจมารับการรักษาที่โรงพยาบาลกิน

เวลา	58.3	นาที	มีค่ามากเป็นอันดับที่	2	ดังตารางที่	3

 ผลลัพธ์รอง	

	 วิธีการเดินทางมายังโรงพยาบาลที่เป็นที่นิยมมาก

ที่สุดเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว	คิดเป็นร้อยละ	84.6	

ดังในตารางที่	4,	ผู้ป่วยหรือญาติ	ที่ตระหนักว่าความผิด

ปกตทิีเ่กดิขึน้	เปน็อาการของโรคหลอดเลอืดสมองเทา่กบั

ร้อยละ	12.3,	 ร้อยละ	36.9	ของผู้ป่วยหรือญาติที่ทราบ

ว่าอาการผิดปกตินี้สมควรได้รับการรักษาอย่างฉุกเฉิน	

และช่วงเวลาการรอคอยที่ทำาให้ผู้ป่วยหรือญาติรู้สึก

กงัวลใจมากทีส่ดุคอืชว่งเวลาตัง้แตท่ราบวา่ผดิปกตจินถงึ

ตดัสนิใจมาโรงพยาบาลคดิเปน็รอ้ยละ	46.2	ดงัแสดงใน		

ตารางที่	5
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ตารางที่ 3	 ช่วงเวลาที่เสียไปตั้งแต่เกิดอาการจนถึงได้รับการรักษาในหอผู้ป่วย	

ช่วงเวลา นาที

ระยะเวลาตั้งแต่ทราบว่าผิดปกติจนถึงตัดสินใจมาโรงพยาบาล 58.3

ระยะเวลาตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะมายังโรงพยาบาลถึงยานพาหนะมาถึง 19.8

ระยะเวลาตั้งแต่ยานพาหนะมาถึง	จนถึงยังโรงพยาบาลลูกข่าย 29.2

ระยะเวลาตั้งแต่ถึงโรงพยาบาลลูกข่ายจนได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์โรงพยาบาลลูกข่าย* 23.8*

ระยะเวลาส่งตัวจากโรงพยาบาลลูกข่ายถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย* 63.8*

ระยะเวลาตั้งแต่ถึงโรงพยาบาลแม่ข่ายจนได้ตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉิน 24.8

ระยะเวลาตั้งแต่แพทย์ตรวจได้รับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินจนถึงหอผู้ป่วย 35.4

รวมตั้งแต่ทราบว่าผิดปกติจนถึงหอผู้ป่วย 215.8

	 *คิดจากค่าเฉลี่ยของจำานวนผู้ป่วยที่ผ่านโรงพยาบาลลูกข่ายจำานวน	36	 รายเท่านั้น	แต่เวลาที่แสดงในหัวข้ออื่นคิด

จากค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เก็บได้ทุกรายรวม	65	ราย

ตารางที่ 4	 วิธีการเดินทางมายังโรงพยาบาล	

ยานพาหนะ จำานวน ร้อยละ

รถยนต์ส่วนตัว				 55 84.6

รถโรงพยาบาล 10 15.4

รถโดยสารประจำาทาง			 0 0

รถหน่วยกู้ภัย-ร่วมกตัญญู				 0 0

รถคนข้างบ้าน-รับจ้าง			 0 0

เรือ 0 0

ตารางที่ 5 ช่วงเวลาที่กังวลใจมากที่สุดของผู้ป่วยหรือญาติ

ช่วงเวลาที่กังวลใจมากที่สุด ร้อยละ

ระยะเวลาตั้งแต่ทราบว่าผิดปกติจนถึงตัดสินใจมาโรงพยาบาล 46.2

ระยะเวลาตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะมายังโรงพยาบาลถึงยานพาหนะมาถึง 6.2

ระยะเวลาตั้งแต่ยานพาหนะมาถึง	จนถึงยังโรงพยาบาลลูกข่าย 6.2

ระยะเวลาตั้งแต่ถึงโรงพยาบาลลูกข่ายจนได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์โรงพยาบาลลูกข่าย 0

ระยะเวลาส่งตัวจากโรงพยาบาลลูกข่ายถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย 10.8

ระยะเวลาตั้งแต่ถึงโรงพยาบาลแม่ข่ายจนได้ตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉิน 10.8

ระยะเวลาตั้งแต่แพทย์ตรวจได้รับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินจนถึงหอผู้ป่วย 20.0

รวม 100
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การวิเคราะห์กลุ่มย่อย

	 เนื่องด้วยช่วงเวลาที่นานที่สุดคือ	 ช่วงเวลาที่

ใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูกข่ายไปยัง	

โรงพยาบาลแม่ข่าย	 จึงได้วิเคราะห์ต่อเพื่อพยายาม	

หาคำาตอบเพิ่มเติมว่า	 ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิลำาเนา

นอกอำาเภอเมือง	 ซึ่งผู้ป่วยอยู่ใกล้โรงพยาบาลลูกข่าย

มากกวา่	เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่ง	การมารบัการรกัษายงั	

โรงพยาบาลแม่ข่ายโดยตรง	 กับการที่ไปโรงพยาบาล	

ลูกข่ายใกล้บ้านก่อน	อย่างไหนจะใช้เวลาสั้นกว่า	พบว่า	

ผูป้ว่ยทีเ่ดนิทางมายงัโรงพยาบาลแมข่า่ยโดยตรง	ใชเ้วลา

เฉลี่ย	223	นาที	(จำานวนผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น	10	ราย)	

ใช้เวลาสั้นกว่า	 ผู้ป่วยที่ผ่านโรงพยาบาลลูกข่ายแล้วจึง

สง่ตอ่มายงัโรงพยาบาลแมข่า่ย	ทีใ่ชเ้วลาเฉลีย่	248	นาท	ี

(จำานวนผูป้ว่ยในกลุม่นีม้ี	36	ราย)	ดงัแสดงใน	ตารางที	่6	

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบระยะเวลารวมตั้งแต่ทราบว่าผิดปกติจนถึงหอผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มประชากร

กลุ่มประชากร เวลา (นาที)

กลุ่มไม่ผ่านรพ.ลูกข่าย	(29	ราย)

	 -	 กลุ่มไม่ผ่านลูกข่ายใน	อ.เมือง	(19	ราย)

	 -	 กลุ่มไม่ผ่านลูกข่ายนอก	อ.เมือง	(10	ราย)

175.9

151.2

223.0

กลุ่มผ่านลูกข่าย	(36	ราย)* 248.0

เวลาเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมด (65 ราย) 215.8

*กลุม่ทีผ่า่นโรงพยาบาลลกูขา่ยเปน็ผูป้ว่ยทีอ่ยูน่อกอำาเภอเมอืงทัง้หมด	ผูป้ว่ยจงึไปรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลลกูขา่ย

ที่ใกล้ที่สุดก่อน

อภิปรายผล

	 การวิเคราะห์ระยะเวลาตั้งแต่เกิดอาการ	 จนถึงได้

รับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เฉยีบพลนัแสดงใหเ้หน็วา่	ระยะเวลาทีผู่ป้ว่ยสญูเสยีทำาให้

เกิดความล่าช้ามากที่สุดก็คือ	 ช่วงเวลาที่ใช้ส่งตัวผู้ป่วย

จากโรงพยาบาลลูกข่ายไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย	 จาก	

ข้อมูลผลลัพธ์หลักนี้	 ทางผู้ทำาวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล	

เพิ่มเติมใน	 การวิเคราะห์กลุ่มย่อยพบว่า	 ในกลุ่มที่เกิด

อาการอยู่นอกอำาเภอเมืองและมารักษายังโรงพยาบาล

แม่ข่ายโดยตรง	 ใช้เวลาในการเดินทางโดยรวมทั้งหมด

นอ้ยกวา่	กลุม่ทีไ่ปผา่นโรงพยาบาลลกูขา่ยกอ่น	(223	นาท	ี	

เทียบกับ	 248	 นาที)	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ

ประเทศฟนิแลนดใ์นป	ีค.ศ.	1992	พบวา่ความลา่ชา้สว่น

ใหญ่เป็นจากจัดการส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อยังศูนย์กลางมี

ความล่าช้า5	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำาไปสู่การแก้ไขและ

พัฒนาให้รวดเร็วมากขึ้นต่อไป	 โดยอาจจะทำาได้หลาย	

รูปแบบ	 เช่น	 ตรวจดูขั้นตอนการส่งต่อว่ามีความซำ้าซ้อน

ลา่ชา้เพราะเหตใุด	หรอื	อาจรณรงคใ์หผู้ป้ว่ยโรคหลอดเลอืด

สมองรีบมารับการรักษายังโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยตรง	

โดยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลลูกข่ายเป็นต้น

	 สำาหรับผลลัพธ์รอง	 พบว่าการเดินทางมารับการ

รักษายังใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก	 ส่วนที่เหลือ

เปน็การใชบ้รกิารการแพทยฉ์กุเฉนิ	อกีทัง้ปรากฏวา่เพยีง

ร้อยละ	12.3	 เท่านั้นตระหนักว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น

เป็นอาการโรคหลอดเลือดสมอง	และร้อยละ	36.9	ทราบ

ว่าความผิดปกตินี้ต้องได้รับการรักษาอย่างฉุกเฉิน	 โดย

ข้อมูลนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ	 Feldmann	

ซึ่งพบว่าผู้ป่วยมีความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือด

สมองมาก่อนเข้ามารักษามีเพียงแค่ร้อยละ	 8	 เท่านั้น6		

โดยถ้าผู้ป่วยหรือญาติมีความตระหนักรู้เรื่องนี้มากขึ้น

น่าจะทำาให้สามารถลดช่วงเวลา	ตั้งแต่เกิดอาการจนถึง

ตัดสินใจมารับการรักษา	 (58.3	นาที	 ซึ่งมากเป็นอันดับ	

2	 รองจากเวลาที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูกข่าย

ไปสู่โรงพยาบาลแม่ข่าย)	ให้สั้นลงได้
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	 นอกจากนั้นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ เข้าร่วมวิจัย	

(ร้อยละ	 46.2)	 กังวลเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยมาก

ที่สุดในช่วงเวลาตั้งแต่เกิดอาการจนถึงตัดสินใจมารับ	

การรักษา	 จากการซักถามในขณะทำาแบบสอบถาม	

ผู้วิจัยพบว่าส่วนมากกังวลจากความไม่รู้	 ว่าอาการ	

ผิดปกติเกิดขึ้นจากอะไร	และไม่ทราบว่าจะทำาการรักษา

เบื้องตันอย่างไรดี

	 โดยสรุปจากการศึกษานี้เราพบว่าช่วงเวลาส่งตัว

จากโรงพยาบาลลูกข่ายถึงโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นส่วน

ที่ใช้เวลานานที่สุด	 อีกทั้งพบว่าความตระหนักรู้ในเรื่อง

โรคหลอดเลือดสมองยังตำ่า	 ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมารับการรักษาได้ช้า		

การปรับปรุงพัฒนาการรักษาคงต้องเริ่มจากการแก้ไข
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Abstract 

	 Background:	Genetic	mutations	in	associated	

with	cognitive	impairment	in	patients	with	Parkinson’s	

disease	 (PD)	 have	 not	 been	 investigated	 in		

Thailand.	This	data	may	be	useful	 for	 improving	

management	of	PD.

	 Objective:	We	aimed	to	screen	for	cognitive	

impairment	in	Thai	patients	with	PD	having	various	

genetic	 mutations	 including	 GBA,	 parkin	 and	

LRRK2	genes.

	 Methods :  This was a cross-sectional, 

case-control study conducted in the Ramathibodi 

Hospital. All PD patients who came to follow up  

during May 2014-November 2014 were recruited. 

The patients’ demographic data were recorded. 

Cognitive function was evaluated by using the 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

	 Results: 57 patients were enrolled to the 

study. Mean age at onset and age at exam was 

57.61 and 65.21 years respectively. 25 patients 

(43.9%) carried genetic mutations. Mean MoCA 

score was 23. Although the study did not identify the 

relationship between any genetic mutations and 

the occurrence of cognitive impairment (p=0.60), 

the cognitive impairment was strikingly more  

frequent in both parkin (75.0%) and GBA (66.7%) 

groups than no-mutation group (46.9%). Multivariate  

logistic regression analysis showed that the level of  

education (P =0.02), female sex (P =0.021), family 

history of PD (P =0.02) and SE-ADL score (P =0.48) 

were the independent risk factors significantly  

associated with cognitive impairment.

	 Conclusions: Despite the study did not find 

any associations between the genetic mutations 

and cognitive impairment, over half of the PD  

patients carrying GBA, parkin and LRRK2 variants 
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had significant cognitive impairment. A longitudinal 

follow-up study would be helpful to determine these 

associated findings.

Introduction

 Dementia is one of the most devastating  

non-motor features of Parkinson disease (PD) causing  

severe decline in quality of life, greater caregiver 

burden and increased mortality 1–3. To date, there 

has been several evidence supporting that dementia  

commonly occurs in association with PD. Prevalence  

of dementia in PD ranges between 24-80%, which 

is accounted for over 3-4% of all demented cases 

in general population4-6. Another example is that 

an incidence of Parkinson disease dementia (PDD) 

was estimated of about 100 per 1,000 patient-years 

in United Kingdom. This rate was more than 5 

times of the incidence of the age-matched British  

population7.Therefore, recognition of cognitive 

disorders in PD is generally important especially 

for giving an optimal management against this  

disable condition. The Montreal Cognitive  

Assessment (MoCA) is an easy bedside evaluation 

of cognitive function. It can be used in out-patient 

clinic in which time is so constrained particularly in 

Thailand. The MoCA is also sensitive for detecting 

mild cognitive impairment (MCI) and dementia8.

 Although mechanisms of neurodegeneration  

of PD are likely to be complex, and largely  

unknown, both certain genetic and environmental 

factors have been recognized to play a role on the  

pathogenesis of PD. Genetic variants in several 

genes such as glucocerebrosidase (GBA), parkin 

and leucine-rich kinase 2 (LRRK2) gene mutations. 

A study on Ashkenazi cohort showing that common 

GBA mutations were significantly more frequent in  

PD patients than patients having Alzheimer’s  

disease and healthy subjects9. Furthermore, 

previous studies founded that PD patients  

carrying GBA mutations was more likely to develop 

early-onset PD accompanied with dementia and 

psychosis10-16. In addition, patients having dementia 

with Lewy body, as well as Parkinson’s disease with 

dementia, had also increased incidence of GBA 

mutations7-12. PD associated with heterozygous GBA 

mutations is generally characterized by Lewy body 

disease neuropathologic changes17. Heterozygous 

GBA mutations may result in an increased cortical 

alpha-synuclein and Lewy body deposition leading  

to dementia3-10. Overall, mutations in the GBA 

gene occur in 7% of PD patients, thus they are a  

well-established susceptible risk factor for  

developing PD. In Thailand, prevalence of GBA 

mutations in PD is about 5%, in which they are more 

common in early-onset PD than patients having age 

at onset after 50 years (13% and 2.7%)18.

 Since there has been increasing evidence 

supporting the important role of GBA mutations 

on the development of cognitive impairments in 

PD patients. Recognition of genetic mutations in 

association with cognitive impairments related to 

PD may have an implication on PD management in 

the future. This approach will also allow us to give 

a very early diagnosis of diagnose dementia in PD 

cases, or even in presymptomatic stage of disease. 

To our knowledge, genetic mutations associated 

with cognitive impairments in PD patients have not 

been described in Thai population. This is prompted 

us to carry out the study in order to investigate the 

role of genetic mutations including GBA, parkin 

and LRRK2 genes on the occurrence of cognitive 

impairments in Thai patients with PD. 
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Materials and methods

Patients

 All consecutive PD cases were recruited from 

our previous Parkinson database in the Neurology 

Clinic at the Ramathibodi Hospital. The patients who 

came to follow up in the clinic during May 2014- 

November 2014 were enrolled to the study. All  

participants provided both verbal and written 

informed consent prior to the enrollments. The 

patients were obtained clinical information and 

cognitive function. The research protocol was  

approved by the ethics committees of the  

Ramathibodi Hospital, Mahidol University (ID 06-57-07). 

 PD was diagnosed by using UK Parkinson’s  

disease Brain Bank Criteria except allowed  

patients to have family history of PD19. Early onset 

Parkinson’s disease (EOPD) was defined as  

patients with age at onset <50 years20. The patients 

were categorized as PD group and PD with genetic 

mutation group. Clinical information obtained from 

the patients included age at onset, age at the time 

of clinical assessment, sex, ethnic, family history, 

active smoking, clinical signs, medications, motor 

complications, Unified Parkinson’s Disease Rating 

Scale (UPDRS)  motor score, modified Hoehn and 

Yahr staging, and Schwab-England activities of 

daily living (SE-ADL) score.

Assessment of cognitive function

 All patients were evaluated cognitive domains 

by using the Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA). Due to clinical limitations of the Mini-Mental 

State Examination (MMSE), MoCA was initially 

established as a brief screening test for diagnoses 

of MCI and mild Alzheimer disease (AD)21. MoCA 

is more sensitive than MMSE for the detection of 

MCI and mild AD in the general population, which 

an optimal cut-off point for a diagnosis of cognitive 

impairment was 258,22. MoCA is comprised of 7 

subscores: visuospatial/executive (5 points); naming  

(3 points); memory (5 points for delayed recall);  

attention (6 points); language (3 points); abstraction  

(2 points); and orientation (6 points). One point 

will be added if the subject has less than 6 years 

of education [21]. Regarding the study, cognitive 

impairment was therefore defined by using the  

cut-off value of 2522.

Statistical analysis

 Data was described by means, standard  

deviations (SD), and frequencies (%) for continuous 

and categorical data, respectively. Characteristic 

features of the participants between PD group and 

PD with gene mutation group and impaired cognitive  

function were compared using analysis of variances 

and chi-square tests for continuous and categorical 

data, respectively. A multivariate logistic regression 

model was applied to assess association of risk 

factors that having trend to relate to the cognitive 

decline in PD. Odds ratio (OR) along with 95% 

confidence interval (95% CI) for each factor was 

then estimated by exponential of coefficient. All 

analyses were performed using STATA version 

13. P value <0.05 was considered as statistically 

significant.

Results

 Demographic data of the PD patient are shown 

in table 1. Mean age at onset was 57.61 ± 13.85 

years, the average disease duration from onset was 

7.6 ± 4.47 years, and mean age at exam was 65.21 

± 13.17 years. Male (59.7%) was more common 

than female. The majority of the patients are Thai 
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and Chinese (57.9% and 15.8%).

 32 patients (56.1%) did not carried genetic 

mutation in the gene studied, whilst 25 patients 

(43.9%) did. There were four patients having  

heterozygous parkin mutations (7.0%), nine having 

heterozygous R1628P LRRK2 variant (15.8%), and 

twelve patients having heterozygous GBA mutations  

(21.1%). Overall mean MoCA score was 23 (range 

= 4-30).

Table	1: Baseline characteristics of the PD patients

Variables N	(%)	(total	=	57)

Age at onset in years (mean, SD)

Duration in years (mean, SD)

Age at exam in years (mean, SD)

57.61 (13.85) 

7.6 (4.47)

65.21 (13.17)

Sex

     Male

     Female

Ethnics

     Thai

     Chinese

     Mixed

Family	history	of	Parkinson	

     Yes

     No

Smoking	history

     Yes

     No

34 (59.7)

23 (46.4)

33 (57.9)

9 (15.8)

15 (26.3)

13 (22.8)

44 (77.2)

13 (22.8)

44 (77.2)

Education

<6 year

>6 year

Complication	of	L-Dopa	Wearing	off

     No

     Yes

Levodopa-induced	dyskinesia

     No

     Yes

18 (31.6)

39 (68.4)

29 (50.9)

28 (49.1)

40 (70.2)

17 (29.8)
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Variables N	(%)	(total	=	57)

Staging	of	Parkinson	diseases

UPDRS scale (median, min-max)

Hoehn and Yahr Scale

     0

     1

     1.5

     2

     2.5

     3

     4

     5

Schwab and England activities daily living scale (SE-ADL)

     0                                                                                     

     10                                                             

     20

     30

     40

     50

     60

     70

     80

     90

     100

MoCA	scores	(mean,	range)

Genetic	mutation						                                                                                            

     Parkin                                                                                     

     LRRK

     GBA

     No identified mutation

23 (6-51)

0

2 (3.5)

0

17 (29.8)

11 (19.3)

23 (40.4)

3 (5.3)

1 (1.8)

0

0

1 (1.8)

0

1 (1.8)

1 (1.8)

3 (5.3)

11 (19.3)

17 (29.8)

19 (33.3)

4 (7.0)

23 (4-30)

4 (7.0)

9 (15.8)

12 (21.1)

32 (56.1)

 Under univariate analysis, several factors  

appeared to influence the risk of developing cognitive  

impairment in the PD patients studied including 

female sex, positive family history of PD, age at 

exam >=60, education <6 years (table 2). Although 

genetic mutations did not show relationship with 

the occurrence of cognitive impairment (p=0.60), 

PD patients in parkin (75.0%) and GBA (66.7%) 

groups had strikingly more cognitive impairment 

than in no-mutation group (46.9%).  
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Table	2:	 Univariate analyses between factors and outcomes

Risk	Factors Cognitive	impair	

(MoCA<25),	N(%)	

No	Cognitive	impair	

(MoCA>=25),	N(%)

Odds	ratio	

(95	%CI)

p-values

Sex    

Male

Female

Family	history	of	PD

Yes

No

Age	onset

< 50 yrs. (early)

>= 50 yrs. (late)

Age	at	exam

>= 60 yrs.

< 60 yrs.

Education

< 6 year

>= 6 year

Hoehn	and	Yahr	Scale

>3

<=3

SE-ADL	score

>70

<= 70

Genetic	mutations	(1)

Parkin

LRRK

GBA

No mutation

Genetic	mutations	(2)

Mutations in all 3 genes

No mutation

15 (44.1)

16 (69.6)

11 (84.6)

20 (45.5)

6 (37.5)

25 (61.0)

23 (65.7)

8 (36.4)

15 (83.3)

16 (41.0)

3 (75.0)

28 (52.8)

19 (47.5) 

12 (70.6)

3 (75.0)

5 (55.6)

8 (66.7)

15 (46.9)

15 (46.9)

9 (36.0)

19 (55.9) 

7 (30.4)

2 (15.4)

24 (54.6)

10 (62.5)

16 (39.0)

12 (34.3)

14 (63.6)

3 (16.7)

23 (59.0)

1 (25)

25 (47.2)

21 (52.5) 

5 (29.4)  

1 (25.0)

4 (44.4)

4 (33.3)

17 (53.1)

17 (53.0)

9 (36.0)

0.35 (0.108-1.106)

1

6.60 (1.169-37.249)

1

0.384 (0.112-1.313)

1

3.35 (1.037-10.846)

1

7.19 (1.555-33.225)

1

2.68 (0.758-28.441)

1

2.652 (0.758-9.288)

1

3.400 (0.297-38.980) 

1.417 (0.313-6.408)

2.267 (0.545-9.424)

1

2.01 (0.672-6.038)

1

0.058

0.013

0.110

0.03

0.003

0.391

0.109

0.595*

0.284*

*Fisher exact test
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Multivariate logistic regression analysis 

 Multivariate logistic regression analysis was 

performed on risk factors having trend to relate to 

the development of cognitive decline in PD (p ≤ 0.1 

by univariate analysis). Independent risk factors 

significantly associated with cognitive impairment 

in the PD patients were shown in table 3. These 

factors were a level of education, female sex and 

family history of PD and SE-ADL score.

Table	3:	 Multiple logistic regression analysis among risk factors associated with cognitive impair in 

parkinson disease. 

Risk	Factors Odds	ratio 95	%	CI p-values

Education < 6 year

Positive family history of PD

Female sex

SE-ADL score

25.281

34.376

7.768

6.633

3.413 - 187.273

1.16 - 4.27

1.363 - 44.247

1.0147 - 43.359

0.002

0.002

0.021

0.048

Discussion

 This is the first study investigating the role of 

genetic mutations on risk of developing dementia  

in PD patients in Thailand. In this PD cohort,  

independent risk factors including a level of education,  

female sex, family history of PD and SE-ADL score 

were associated with cognitive impairment. 

 The study did not identify the association 

between the underlying genetic mutations and  

dementia, however there was a trend supporting 

the association as follow: (1) Cognitive impairment 

was common in the GBA group despite most of 

them were early-onset PD and currently aged less 

than 65 years old. (2) Patients with family history 

were significantly more likely to develop cognitive  

impairment. This finding may reflect that some  

underlying genetic variants are probably influence  

on other neuronal degeneration further than  

extrapyramidal system. 

 According to the previous clinical studies, 

PD patients carrying parkin and LRRK2 mutations 

were rarely develop the cognitive impairment and 

dementia1, 23-25. In contrast to our finding, PD patients 

in the parkin group seemed to develop cognitive  

impairment more common than in control group. 

The possible explanations for the discrepancy 

should be due to the minority of these patient 

groups. We collected only 4 patients in the parkin 

group and 9 patients in the LRRK2 group. Other 

possible reasons might be according to some  

different environmental factors such as age at exam, 

education level and baseline cognitive function in 

these patient groups. 

 There were also evidence indicating that 

dementia and psychotic features were relatively 

common in PD patients carrying GBA mutations 
10-16. Similar to our study, we demonstrated that 

over half of PD patients in GBA mutation group 

had developed symptoms of cognitive decline. 

Hence, it seems that we should emphasize the 

role of GBA mutations and cognitive impairment, 

although this did not reach statistical significance. 

Besides cognitive dysfunction, psychotic features 

also appeared to be more prevalent in association  

w i t h  he te rozygous  GBA  mu ta t i ons 10-16. 
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We observed a 50-years-old patient with GBA mutation 

suffered from PD for 10 years. After under medications  

for over 7 years, he has currently developed severe 

levodopa-induced dyskinesia, and visual and  

auditory hallucination for a few years, while the daily 

dose of levodopa was 600 milligrams. The high 

prevalence of dementia and psychotic features 

in this group of patients may indirectly reflect that 

there is increased in cortical alpha-synuclein and 

Lewy body deposition3, 10-16.  Overall these data 

support the idea that a high prevalence of cognitive  

impairment in PD patients with GBA mutations.

 MoCA seem to be an effective and easy test 

to perform in OPD. It has adequate psychometric  

properties as a screening instrument for the  

detection of mild cognitive impairment or dementia 

in PD and less time consuming8, 22. Accurate record 

and organized database will help researchers to 

study non-motor features of PD, which are equally 

needed of early and proper management.

 The study had some limitations. Firstly, the 

numbers of patients with genetic mutations were 

still rather small. This cohort might not be large 

enough to have a power to demonstrate some  

clinical correlations. Secondly, it was not  

age-matched case-control study. So some identified  

disease-associated factors including sex and  

ethnic origins may have incorrectly shown significant 

correlations resulting from selection bias (table 1).  

Thirdly, we were unable to perform a ful l  

neuropsychological examination in many cases, 

because of severe dementia. On the other hand, 

some patients without dementia may have ultimately 

had dementia diagnosed on more intensive testing  

especially in a low educated group. Fourthly, some 

factors such as baseline cognitive reserve, history  

of prior severe head injury, non parkinsonian 

medication use, and family history of dementia, 

baseline cognitive function, non-motor features (eg. 

autonomic dysfunction, rapid eye movement sleep 

behavior disorder, mild cognitive impairment and 

gait dysfunction) are also predictors of dementia  

were not analyzed in this study26. Fifthly, the 

evidence of MoCA test cut off point and sensitive 

used in detecting MCI and dementia in Thais was 

few. Sixthly this is not a blinded study, it is possible 

to have selection bias. Finally, we did not follow up 

cognitive test to reevaluate patient. It is presumed 

that findings would differ with continued follow-up,  

at which time more patients would develop 

dementia. These may be of interest in future studies. 

This issue merits a further study in a larger sample 

size , long follow up time, in addition to collected 

more predictive factors. Nevertheless, this is the 

first study assessed in cognitive impairments and 

genetic risk factors in Thai PD patient that included 

full cognitive examination and a comprehensive 

evaluation of motor features. The results therefore 

provide information on data that could be used in 

future studies.

 In conclusion, the study demonstrated that 

over half of PD patients carrying GBA, parkin, and 

LRRK2 variants had significant cognitive impairment.  

Despite, the study did not find any associations 

between the genetic mutations and dementia, 

these findings raised an important issue of a high 

prevalence of cognitive impairment in PD patients 

with certain genetic mutations. This knowledge will 

allow us to provide an early management for this 

important non-motor feature in the specific group 

of PD patients. A longitudinal follow-up study is 

required to confirm these associated findings.
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ผู้รับผิดชอบบทความ : ชูศักดิ์ ลิโมทัย 

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 โรคหลอดเลอืดสมองเปน็สาเหตทุีส่ำาคญัสาเหตหุนึง่

ของอาการชกั	(seizure)	โรคลมชกั	(epilepsy)	หรอืภาวะ

ชกัตอ่เนือ่ง	(status	epilepticus)	โดยเฉพาะในผูส้งูอายุ1,2		

ในขณะเดียวกันภาวะชักที่เกิดภายหลังโรคหลอดเลือด

สมองจัดเป็นภาวะที่พบได้บ่อย	 และมีความสำาคัญ	

ในเวชปฏบิตัซิึง่สามารถจำาแนกไดเ้ปน็	2	ประเภทคอื	early		

post	 stroke	 seizure	และ	 late	post	 stroke	 seizure	

โดยเชือ่วา่ทัง้สองภาวะมกีลไกของการเกดิอาการชกัและ

การดำาเนินโรคโดยที่แตกต่างกันโดยระยะเวาล่ที่ใช้เป็น

เกณฑก์ารการคดัผูป้ว่ยเขา้กลุม่	early	post	stroke	seizure		

จะอยู่ในช่วงภายในระยะเวลาประมาณ	 1-2	 สัปดาห์		

ภายหลงัเกดิโรคหลอดเลอืดสมองโดยมากจะเกดิภายใน	

24	ถึง	72	ชั่วโมงแรก3,4

	 รายงานการศึกษาเกี่ยวกับอาการชักที่เกิดภาย

หลังโรคหลอดเลือดสมอง	 ปัจจุบันพบว่าในผู้ป่วยที่มี

ภาวะ	intracerebral	hemorrhage	หรือ	subarachnoid		

hemorrhage	มีโอกาสเกิดอาการชักทางคลินิกในภาย

หลังได้สูงถึงประมาณร้อยละ	 5	 ถึงร้อยละ	 34	 ซึ่งใน	

ผูป้ว่ยกลุม่นีก้ารศกึษาดว้ย	continuous	EEG	monitoring		

ด้วย	standard	10-20	EEG	monitoring	พบว่ามีโอกาส

เกิดภาวะชักในระยะ	acute	 ได้ประมาณร้อยละ	30	ซึ่ง

ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีเฉพาะ	 electrographic	

seizure	 โดยพบว่ามีความสัมพันธ์กับพยากรณ์โรคทาง

ระบบประสาทที่ไม่ดี	 หรือ	 การมีเลือดออกในเนื้อสมอง

ในปริมาณมากและภาวะสมองบวม4,5

	 สำาหรับในกลุ้มผู้ป่วย	 ischemic	 stroke	 จาการ

ศึกษาทางคลินอกพบบว่าผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีโอกาส	

เกิด	 acute	 seizure	 ได้ประมาณร้อยละ	2.3	ถึงร้อยละ	

10.866-17	อย่างไรก็ตามการศึกษาในปัจจุบันมีการตรวจ

คลื่นไฟฟ้าสมองด้วยระยะเวลาเพียง	 30	นาที	 หรือการ

ติดขั้วไฟฟ้าไม่ครบตามวิธีมาตรฐาน	 standard	 10-20	

EEG	 system	ซึ่งทำาให้การตรวจพบอาการชักหรือคลื่น

ชักในผู้ป่วยกลุ่มนีได้สูงสุดเพียงประมาณร้อยละ	6		โดย

ไมพ่บวา่มคีวามสมัพนัธก์บัพยากรณโ์รคทีไ่มด่	ีหรอือตัรา

ตายที่เพิ่มขึ้น4,18,19

	 จากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าว	 ในปัจจุบัน

สมาคมเวชบำาบัดวิกฤตหลายแห่งจึงได้ให้คำาแนะนำา

ภาวะชักไร้เกร็งกระตุกที่ เกิด
ภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง
อุดตันในระยะเฉียบพลัน และ
บทบาทของการตรวจติดตาม
คลื่นไฟฟ้าสมองอย่างต่อเนื่อง

โชติวุฒิ ตันศิริสิทธิกุล, ชูศักดิ์ ลิโมทัย 
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ว่าในผู้ป่วยที่มีภาวะ	 intracerebral	 hemorrhage	หรือ	

subarachnoid	 hemorrhage	 ที่มีอาการทาง	 คลินิก	

แย่ลงโดยไม่ทราบสาเหตุถือว่ามีข้อบ่งชี้ในการตรวจ

ติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองอย่างต่อเนื่อง	 แต่ในผู้ป่วย		

ที่มีภาวะ	 acute	 ischemic	 stroke	 ในปัจจุบันยังไม่มี	

คำาแนะนำาหรอืขอ้บง่ชีใ้หต้รวจตดิตามคลืน่ไฟฟา้อยา่งตอ่

เนือ่ง	เพือ่ตรวจหาภาวะชกัไรเ้กรง็กระตกุภายหลงัการเกดิ

โรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลัน	 (Acute	

Post-Ischemic	 Stroke	 Non-Convulsive	 Seizure:		

AIS-NCS)		ที่ชัดเจน20,21	ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1	 แสดงระดับคำาแนะนำาของข้อบ่งชี้สำาหรับการตรวจ	continuous	EEG	monitoring,	ESICM:	European	

Society	of	Intensive	Care	Medicine	(ESICM)

ESICM 2013 recommedation for cEEG monitoring

Ischemic stroke Hemorrhagic stroke (ICH, SAH)

Weak recommendation,	 very	 low	 quality	 of	 evi-

dence-grade	2D

Strong recommendation,	 low	quality	of	evidence-

grade	1C

Suggest EEG	EEG	to	rule	out	NCSz	in	all	AIS	pa-

tients	with	unexplained	and/or	persistently	altered	

consciousness

Recommend EEG	 to	 rule	 out	 NCSZ	 in	 all	 SAH	

patients	with	 unexplained	and	persistent	 altered	

consciousness

Neurocritial care guideline 2012 for evaluation and management of status epilepticus

Indiaction for cEEG in SE Incidence of NCS/NCSE

Recent	clinical	sz	or	SE	without	return	to	baseline 18-50%

Coma,	including	post-arrest 20-60%

Epileptiform	activity	of	Periodic	discharges 40-60%

Intracranial hemorrhage (TBI, SAH, ICH) 20-35%

Suspected	NCS	in	pt	with	altered	mental	status 10-30%

Unclear indication for cEEG in ischemic Stroke***

	 ในบทความนี้ผู้นิพนธ์จึงได้ทำาการรวบรวมผล

การศึกษาที่ศึกษาภาวะชักด้วยกรตรวจคลื่นไฟฟ้า

สมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลัน

จนถึงปัจจุบัน4,18,19,22	 และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	(KCMH	study)	รวมทั้งหมด	5	

การศึกษาดังแสดงในตารางที่	2
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ประชากรที่นำามาใช้ในการศึกษา

	 การศึกษาจากข้อมูลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ได้ทำาการศึกษาในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ	

ที่สุดต่อการเกิดภาวะชัก	 คือ	 ตำาแหน่งของการเกิด	

หลอดเลอืดสมองอดุตนัทีบ่รเิวณ	cortex	และทำาการตรวจ

ได้ในระยะภายใน	72	ชั่วโมง	สำาหรับรายงานการศึกษา

อืน่ๆ	ไมไ่ดค้ดัเลอืกผูป้ว่ยทีม่ตีำาแหนง่ของโรคหลอดเลอืด	

อุดตันบริเวณ	 cortex	 ดังกล่าว	 แต่โดยเฉลี่ยผู้ป่วย

ประมาณ	ร้อยละ	70-90	ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

ภายใน	72	ชั่วโมงแรกภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

อุดตัน4,18,19,22

วิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองที่ใช้ ในการ
ศึกษา

	 2	การศึกษาแรกโดย	Vespa4		และ	Carrela	18	นั้น

ใชก้ารตรวจคลืน่สมองเพยีงบางตำาแหนง่	ซึง่ทำาใหโ้อกาส

ในการตรวจพบคลื่นชักตำ่ากว่าความเป็นจริง	 มีเพียง	 3	

รายงานเท่านั้นที่มีการใช้	standard	10-20	continuous	

EEG	monitoring	คอื	Mecarelli19,	Belcastro22	และ	ขอ้มลู

ของโรงพยาบาลจุฬาลกรณ์	 ซึ่งมีระยะเวลาการบันทึก

คลื่นไฟฟ้าสมองเฉลี่ยที่	30	นาที,	9	ชั่วโมง	22	นาที	และ		

21	ชั่วโมง	48	นาที	ตามลำาดับ	ซึ่งที่ระยะเวลาการบันทึก

คลื่นไฟฟ้าสมองดังกล่าวจากรายงานของ	Classen23	

จะมีความไวในการตรวจพบคลื่นชักได้เพียงร้อยละ	15,	

ร้อยละ	82	และ	ร้อยละ	88	ตามลำาดับ

ข้อมูลการตรวจพบจาก continuous EEG 
monitoring

 จากรายงานการศกึษาทัง้หมดจะแบง่การตรวจพบ

ความผดิปกตทิางไฟฟา้ไดเ้ปน็	3		รปูแบบหลกัๆ	กลา่วคอื	

คลืน่ชกั,	Periodic	Lateralized	Epileptiform	Discharges		

(PLEDs)	 และ	 Interictal	 Epileptiform	Discharges	

(IEDs)	ดังแสดงสรุปไว้ในแผนภูมิที่	1

แผนภูมิที่ 1: สรุปข้อมูลการตรวจพบคลื่นไฟฟ้าผิดปกติในรูปแบบของคลื่นชัก, PLEDs  และ IEDs ในแต่ละการศึกษา

 1. การตรวจพบคลื่นชัก

	 จากรายงานการศึกษาทั้งหมดสามารถตรวจพบ

คลื่นชักได้ตั้งแต่ร้อยละ	2	ถึงร้อยละ	6.5	 โดยเป็นภาวะ	

AIS-NCS	ซึ่งไม่มีอาการชักทางคลินิกให้เห็นเลย	ตั้งแต่

ร้อยละ	14.3	ถึงร้อยละ	1004,18,19,22	ยกเว้นรายงานข้อมูล

การศกึษาจากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณท์ีต่รวจไมพ่บคลืน่

ชกัเลย	โดยตรวจพบแตอ่าการชกัเทา่นัน้ในผูป้ว่ยรอ้ยละ	

6.7	ดงันัน้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาทัง้หมด	จงึบง่ชีว้า่การ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยภาวะ

ชักชนิดไร้เกร็งกระตุกเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากลักษณะ

อาการทางคลินิกอาจไม่มีประโยชน์มากนักเนื่องจาก	

พบภาวะ	AIS-NCS	ได้น้อย
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	 2. การตรวจพบคลืน่ไฟฟา้สมองผดิปกตใินรปู

แบบ Periodic Lateralized Epileptiform Discharges 

(PLEDs)

	 	 มี	 3	 การศึกษาที่แสดงการตรวจพบความคลื่น

ไฟฟ้าสมองผิดปกติในรูปแบบ	 PLEDs	 คือข้อมูลของ	

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,	Carrela18	 และ	Mecarelli19	

ซึ่งพบคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติในรูปแบบ	 PLEDs	 ใน	

ผูป้ว่ยได	้รอ้ยละ	1.7,	รอ้ยละ	2.2	และ	รอ้ยละ	6	ตามลำาดบั

	 3. การตรวจพบคลืน่ไฟฟา้สมองผดิปกตใินรปู

แบบ Interictal Epileptiform Discharges (IEDs)

	 	 มี	 3	 การศึกษาที่แสดงการตรวจพบความคลื่น

ไฟฟ้าสมองผิดปกติในรูปแบบ	 IEDs	 คือข้อมูลของ	

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ,์	Carrela18	และ	Mecarelli19		ซึง่พบ

คลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติในรูปแบบ	PLEDs	ในผู้ป่วยได้	

ร้อยละ	21.7,	ร้อยละ	15.4	และ	ร้อยละ	10	ตามลำาดับ	

ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติในแง่การตรวจพบคลื่นไฟฟ้า

ผิดปกติชนิดต่างๆ	ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ	ดังนี้

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตรวจพบคลื่นไฟฟ้า
สมองผิดปกติในรูปแบบต่างๆ

	 จากการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติพิบวา่การตรวจพบ

ภาวะสมองบวมเบียดดันเนื้อสมองฝั่งตรงข้าม(midline	

shift)	 มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบคลื่นชักจาก

การศึกษาของ	 Vespa4	 และ	 IEDs	 จากการข้อมูลของ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	และการตรวจพบตำาแหน่งของ

เนือ้สมองขาดเลอืดมากกวา่	1	เสน้มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตรวจพบ	 	IEDs	จากข้อมูลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์

ไมพ่บปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตรวจพบคลืน่ไฟฟา้

ผิดปกติรูปแบบ	PLEDs

พยากรณ์โรคทางระบบประสาทในผู้ป่วย
ที่ตรวจพบคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ ใน 
รูปแบบต่างๆ 

	 ไม่พบความแตกต่างในแง่พยากรณ์โรคทางระบบ

ประสาทเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะชัก	

ไร้เกร็งกระตุก22	 หรือตรวจพบคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ

ชนิด	PLEDs19

	 อยา่งไรกต็ามจากขอ้มลูของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ	์

พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจพบ	 IEDs	 มีความสัมพันธ์

กับค่าความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองจากแบบ

ประเมิน	 NIHSS	 เมื่อจำาหน่ายจากโรงพยาบาล	 และ

ความพิการทางระบบประสาทจากแบบประเมิน	MRS	

เมื่อประเมินที่ระยะเวลา	1,	4	และ	12	สัปดาห์ภายหลัง

เกดิโรคหลอดเลอืดสมอง	สงูกวา่กลุม่ทีต่รวจไมพ่บ	IEDs	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต	ิ รวมไปถึงแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะ

มีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานกว่ากลุ่มที่ตรวจ	

ไม่พบ	 IEDs	 นอกจากนี้การวิเคราะห์ด้วย	 multiple		

binary	logistic	regression	เพือ่หาปจัจยัทีช่ว่ยพยากรณ์

ความพิการภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน	

พบว่าการตรวจพบ	 IEDs	 บ่งชี้ถึงพยากรณ์โรคที่ 	

ไมด่ทีีร่ะยะเวลา	12	สปัดาห	์ภายหลงัเกดิโรคหลอดเลอืด

สมอง	ข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจพบ	IEDs		

สัมพันธ์กับพยากรณ์โรคทางระบบประสาทที่ไม่ดี 	

ภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน	

	 ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สอดคล้องจากหลักฐานการศึกษา	

ถงึผลกระทบจากการตรวจพบ	IEDs	ทัง้จากในสตัวท์ดลอง	

และในมนุษย์	 โดยการศึกษาในสัตว์ทดลองที่ทำาโดย	

Kleen	 และคณะ	 ในปีค.ศ.	 201024	 มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่า

เมือ่กระตุน้ใหม้	ีIEDs	เกดิขึน้ที	่hippocampus	ในหนทูดลอง		

พบวา่หนจูะมผีลการทดสอบความจำา	และความไวในการ

ตอบสนองของหนูต่อการทดสอบ	ที่ลดลงอย่างมากและ	

มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 สำาหรับการศึกษาในมนุษย์	 Bittar		

และคณะในป	ีค.ศ.	1999	โดยไดท้ำาการศกึษาดว้ย		positron	

emission	tomography	(PET)	scans	ในผูป้ว่ยโรคลมชกั

ชนิดดื้อยา	พบว่าการตรวจพบ	IEDs	มีความสัมพันธ์กับ

การที่เนื้อสมองมีเมตาโบลิสมของกลูโคสที่เพิ่มขึ้น	 และ

ความต้องการเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่พบ	 IEDs	 เพิ่มขึ้น	

มากกว่าปกติ25	 ซึ่งน่าจะอธิบายผลการศึกษาที่พบ

แสดงถงึพยากรณโ์รคทีไ่มด่หีลงัเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง	

อดุตนั	โดยอาจทำาใหเ้นือ้สมองทีข่าดเลอืดโดยเฉพาะบรเิวณ		

penumbra	area	มีเนื้อสมองตายเพิ่มขึ้นได้	
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สรุป

	 ภาวะชกัไรเ้กรง็กระตกุภายหลงัการเกดิโรคหลอดเลอืด	

สมองอุดตันในระยะเฉียบพลัน	 (Acute	Post-Ischemic	

Stroke	Non-Convulsive	 Seizure:	 AIS-NCS)	พบได้

น้อยในผู้ป่วยที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะ

เฉียบพลันแม้จะได้รับการตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าสมอง

อยา่งตอ่เนือ่งดว้ยวธิกีารทีเ่ปน็มาตรฐาน	และบนัทกึการ

ตรวจเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม	อย่างไรก็ตามลักษณะ

ความผดิปกตทิางคลืน่ไฟฟา้สมองบางรปูแบบเชน่	IEDs	

	 พบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะสมองบวมเบียดดัน

เนื้อสมองฝั่งตรงข้าม	 (midline	 shift)	 และการตรวจพบ

ตำาแหน่งของเนื้อสมองขาดเลือดมากกว่า	1	เส้น	รวมไป

ถึงพยากรณ์โรคทางระบบประสาทที่ไม่ดีภายหลังการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน	 โดยมีความสัมพันธ์กับ

ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองจากแบบประเมิน	

NIHSS	 เมื่อจำาหน่ายจากโรงพยาบาล	และความพิการ

ทางระบบประสาทจากแบบประเมิน	MRS	 เมื่อติดตาม

ผู้ป่วยในระยะเวลา	 12	 สัปดาห์ภายหลังจากการเกิด	

โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
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อาการปวดพยาธิประสาทบน
ใบหน้าร่วมกับนํ้ามูกไหลใน

ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

พัฒน์ ก่อรัตนคุณ, 
พรชัย สถิรปัญญา

ผู้รับผิดชอบบทความ : รศ.นพ. พรชัย สถิรปัญญา

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อำาเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 

บทคัดย่อ 

	 ผูป้ว่ยชายอาย	ุ75	ป	ีไมม่ปีระวตัเิจบ็ปว่ยกอ่นหนา้นี	้	

มาด้วยอาการปวดชาขากรรไกรล่างซ้ายรุนแรงมาก

ขึ้นเรื่อยๆ	 ร่วมกับมีนํ้ามูกไหลออกจากรูจมูกข้างซ้าย	

ภาพถ่ายรังสีวิทยาของปอดเบื้องต้นแสดงให้เห็นก้อน

เนื้อมะเร็งปอด	 ผลทางพยาธิวิทยาเป็นมะเร็งปอด

ชนิดเซลล์ตัวเล็ก	 ลักษณะอาการปวดที่ไม่เป็นไปตาม	

แบบฉบับของอาการปวดเส้นประสาทสมองคู่ที่	5	ที่ไม่มี

สาเหตรุว่มกบัความเจบ็ปว่ยตามระบบ	ทาํใหพ้จิารณาวา่		

มีโรคในอวัยวะนอกช่องกะโหลกศีรษะเป็นปฐมเหตุแล้ว

จึงกระจายเข้ามารุกลํ้าแขนงต่างๆ	 ของเส้นประสาท

สมองคู่ที่	5

Abstract

	 A	 75-year-old	male	 with	 no	 past	medical		

illness	presented	with	progressive	left	mandibular	

neuropathic	pain	 associated	with	 rhinorrhea	per	

left	nostril.	An	initial	chest	radiography	revealed	a		

neoplastic	pulmonary	mass	which	its	tissue	pathology		

revealed	small	cell	lung	cancer.	The	characteristics	

of	the	facial	neuropathic	pain	which	is	atypical	for	

idiopathic	 Trigeminal	 neuralgia	 plus	 associated	

systemic	illness	were	suggestive	of	an	extracranial	

disorder	 as	 a	primary	pathology	with	 secondary	

intracranial	involvement	of	Trigeminal	distributions.	

บทนํา

	 อาการปวดพยาธิประสาทบนใบหน้ามีทั้งกลุ่มที่

ไม่มีสาเหตุ	 และกลุ่มที่ปรากฏเหตุภายในช่องกะโหลก

ศีรษะโดยตรง	หรือโรคทางระบบแล้วส่งผลต่อโครงสร้าง

ภายในช่องกะโหลกศีรษะอีกทอดหนึ่ง	หรือ	การวินิจฉัย

แยกแยะทัง้สองกลุม่ออกจากกนัดว้ยอาการ	อาการแสดง	

และการดําเนินโรค	 เป็นสิ่งที่แพทย์ต้องให้ความสนใจ	

ทัง้นีเ้นือ่งจากแนวทางการรกัษาทีแ่ตกตา่งกนัโดยสิน้เชงิ	

รายงานนีน้าํเสนอผูป้ว่ยหนึง่รานทีเ่ปน็มะเรง็ปอดและถกู

นํามาด้วยอาการปวดพยาธิประสาทบนใบหน้า
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รายงานผู้ป่วย

	 ข้อมูลผู้ป่วย :	 ชายไทยคู่ 	 อายุ	 75	 ปี	 อาชีพ	

ข้าราชการบํานาญ	ภูมิลําเนา	อ.เมือง	จ.สงขลา

	 อาการสำาคัญ:	 ปวดขากรรไกรล่างซ้าย	 2	 เดือน	

ก่อนมา	โรงพยาบาล

	 ประวตัปิจัจบุนั:		2	เดอืนกอ่นมารพ.	ผูป้ว่ยเริม่ปวด

ขากรรไกรลา่งซา้ย	เริม่จากคางซา้ย	รา้วไปโหนกแกม้ซา้ย	

ลักษณะปวดตื้อๆ	 ไม่มีแสบร้อน	 ไม่มีลักษณะปวดแบบ

ไฟฟ้าช๊อต	อาการปวดเป็นๆ	หายๆ	ปวดครั้งละประมาณ	

30	นาที	ถึง	2	ชั่วโมง	ปวดขึ้นมาเองโดยไม่มีอาการเตือน

หรือปัจจัยกระตุ้น	 ช่วงที่หายก็หายสนิท	 ไปพบแพทย์		

ได้	Gabapentin	มากินแล้วไม่ดีขึ้น

	 2	สัปดาห์ก่อนมา	รพ.	อาการปวดเป็นถี่และรุนแรง

มากขึน้	ญาตสิงัเกตวา่	เวลาปวดมากๆ	หนา้ขา้งซา้ยดซูดีลง		

มีนํ้ามูกใสๆจํานวนมากไหลออกจากรูจมูกซ้าย	 ช่วงที่

ป่วยมานี้สังเกตได้ว่านํ้าหนักลดลง	5	กิโลกรัม	และเบื่อ

อาหาร		แต่ไม่มีไข้

	 ประวัติอดีต:		COPD	และ	adrenal	insufficiency		

อาการดีขึ้นหลังได้รับการรักษา

	 ตรวจร่างกายทั่วไป:		

V/S:	BT	37	C,	BP120/80	mmHg,	P90/min,	RR	18/min

GA:	mild	pallor,	no	icterus

HEENT:	 pale	 conjunctiva,	 no	 palpable	 cervical	

lymph	 nodes	 normal	 nasal	mucosa	 and	

no	discharge

Heart:	 PMI	was	at	 5th	 ICS	mid	clavicular	 line,	 no	

heave,	 no	 thrill,	 normal	S
1
S
2
,	 no	murmur,	

regular	and	symmetry	of	peripheral		pulses	

all	four	extremities

Lung:	 normal	 chest	 expansion,	 equal	 vocal		

resonance	and	percussion,	normal	breath	

sound

Abdomen:	 soft,	 not	 tender,	 liver&	 spleen-not	

palpable

Lymph	nodes:	were	not	palpable

	 ตรวจร่างกายทางระบบประสาท:

Consciousness:	 intact	 both	 level	 and	 content		

Cranial	nerve	 	 	 	 	 	

	 CN	II:	pupil	3	mm	BRTL

	 CN	III,	IV,	VI:	no	ptosis,	full	EOM

	 CN	 V:	 normal	 pinprick	 and	 light	 touch		

	 sensat ion	 of 	 V
1
	 V

2
V
3
	 areas, 	 corneal	

	 reflex-normal	 both,	muscles	 of	mastication-	

	 normal	power

	 CN	VII:	no	facial	palsy

	 CN	 VIII:	 Rinne-AC>BC	 both,	 Weber-no		

	 lateralization

	 CN	IX,	X:	normal	gag	reflex,	uvula	at	midline

	 CN	XI:	normal	power	sternocleidomastoid	and		

	 trapezius	muscles

	 CN	XII:	no	tongue	deviation,	no	tongue	atrophy

Motor	system:	normal	tone,	motor	power	Gr.	V	all

Sensory:	intact	pinprick	and	vibratory	sensation

DTR:	2+	all	 	

BBK:	plantar	response	both	

Clonus:		absent	both		 	 				

Cerebellar	sign:		

	 No	gaze-	evoked	nystagmus

	 Finger	 to	 nose,	 heel	 to	 knee,	 to	 shin	 and		

	 diadokokinesia-normal

		 Tandem	gait-no	ataxia

During	 the	 pain	 attack:	 large	 amount	 of	 slightly	

clear	mucoid	nasal	discharge	from	left	nostril	was	

observed.

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

CBC:	WBC5500,	PMN	74%,	L11%,	Eo3%,	

Plt370,000,	 Hb10.9,	 Hct30.8,	MCV81.5,	

MCH28.8,	MCHC35.4,	RDW14.7

Blood	smear:	RBC-normochromic	normocytic,	few	

polychromasia,	 no	myelopthisis	 picture	

WBC-normal	WBC,	PMN	predominate,	no	
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abnormal	WBC	Plt-	adequate,	no	clumping

ESR	23	(0-15	mm/hr)

BUN10.4,Cr0.81,	Na124.6,	K4.08,Cl88,	CO2	23,	

Calcium8.9,	Phos3.5,	Magnesium	14.3

LFT:	DB0.32,	TB0.60,	SGOT17,	SGPT17,	ALP212,	

TP5.6,	Alb3.1

CT	brain:	

	 1.	 Normal	brain	parenchymal	study

	 2.	 No	leptomeningeal	enhancement

	 3.	 Normal	paranasal	structure	

MRI	brain	for	cavernous	sinus	with	Gd	injection:

	 1.	 Asymmetrical	meningeal	thickening	at	right	

cavernous	sinus

	 2.	 No	cavernous	sinus	thrombosis

	 3.	 Nodular	 enhancement	 3.6x6.5	 mm	 at	

anterior	to	left	petrous	apex

	 4.	 Mild	rim	enhancement	along	CN	V	at	both	

foramen	ovalae

	 5.	 Bilateral	mucoperiosteal	thickening	in	both	

ethmoid	sinus

	 6.	 Evidence	of	small	vessel	disease	at	both	

periventricular	and	subcortical	white	matter

	 7.	 Paransal	sinus	was	within	normal	limits.	No	

muco-periosteal	thickening

	 DDx.	 Metastasis,	 lymphoma,	 chronic		

granulomatous	infection

CXR:	widening	medisatinum

CT	chest:	Multiple	 enlarged	mediastinal	 and	 left	

hilar	 node	with	 borderline	 size	 liver	 and	

spleen.

DDx	primary	CA	lung,	Lymphoma

CT	 guided	 biopsy	 at	 right	 anterior	mediastinal	

node	was	done.	 Pathological	 diagnosis:	

Small	 cell	 carcinoma	 [CD56+,	 CMG-,		

Synaptophysin	 weakly	 positive,	 NSE+,	

CD3-,	CD20-]	

Final	diagnosis:	metastatic	small	cell	cancer	of	lung

Discussion

	 ผูป้ว่ยชาย	อาย7ุ5	ป	ีขอ้มลูการเจบ็ปว่ยสาํคญัไดแ้ก	่

paroxysm	atypical	 left	 facial	 pain	with	 unilateral	

rhinorrhea	 during	 attack	 ทําให้คิดถึงพยาธิสภาพที่		

irritation	of	V
1
	branch	of		trigeminal	pathway	จงึทาํให้

เกิด	 rhinnorhea	 ร่วมกับ	 	V
2
	V

3
	branch	จึงทําให้ปวด

บริเวณใบหน้า		

	 Localization	 ตําแหน่งพยาธิสภาพที่เป็นไปได้

ดังนี้	

	 1.	 Cavernous	 sinus	มีข้อสนับสนุนคือ	ตรวจไม่

พบ	intra-axial	sign	ร่วมกับมีประวัติ	unilateral	rhinor-

rhea	ตาม	V
1
	branch	และปวดบริเวณใบหน้าตาม	V

2	

branch	แม้ว่าจะมีอาการไม่ครบ	 classis	 cavernous	

sinus	 syndrome	 ก็ตาม	 ผู้ป่วยนี้มีข้อควรระวังคือ	 V
3	

branch	 ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของ	cavernous	 sinus	

โดยตรง	แต่เป็นส่วนที่อยู่ด้าน	posterior	ต่อ	cavernous	

sinus	 แสดงว่าตําแหน่งพยาธิสภาพควรจะอยู่บริเวณ	

postero-inferior	part	of	left	cavernous	sinus

	 2.	 Cerebellopontine	 angle	มีข้อสนับสนุน	คือ	

ตรวจไม่พบ	intra-axial	sign	และมี	involvement	of	V
1
	

V
2
	V

3
	branch	ได	้แตก่ม็ขีอ้คา้น	คอื	ไมพ่บ	CNVII,	CNVIII	

involvement

	 3.	 Brainstem	at	lateral	part	of	mid	pons	มีข้อ

สนับสนุน	คือ	สามารถเกิดอาการของ	V
2
	V

3
	area	ได้	แต่

มขีอ้คา้นคอื	ไมม่	ีintra-axial	sign	เชน่	hemiparesthesia	

of	body,	hemispheric	cerebellar	sign	 	

	 สรุป	ตําแหน่งพยาธิสภาพที่เป็นไปได้คือ	postero-

inferior	 part	 of	 left	 cavernous	 sinus	สาเหตุ	 แม้ว่า

ลักษณะอาการปวดใบหน้าเป็น	 paroxysmal	 attack		

โดยมนีํา้มกูไหลรว่มดว้ย	ซึง่คลา้ย	Trigeminal	autonomic		

cephalalgia	 (TACs)	 แต่มีข้อควรระวังคือตําแหน่งที่

ปวดเป็น	facial	pain	ไม่ใช่	cephalalgia1	ในผู้ป่วยราย

นี้มี	 signs	 หลายอย่างที่บ่งบอกความเป็น	 systemic	

symptoms	 เช่น	 	 significant	weight	 loss,	 anemia,	

alkaline	 phosphatase	 rising	 ประกอบกับ	 MRI		

cavernous	 sinus	 พบ	meningeal	 enhancement	
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at	 both	 cavernous	 sinus	 จึงวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่ม	

chronic	focal	meningitis			 	 	 	

	 1.	 Carcinomatous	meningitis	เช่น	solid	tumor	

metastasis	หรือ	hematologic	malignancy	

	 2.	 Chronic	 infection	 เช่น	 Tuberculosis,		

Cryptococcal	meningitis

	 จากการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม	 พบ	mediastinal	

node	 ซึ่งได้	 biopsy	 และได้ผล	 tissue	 pathological	

study	 เป็น	 small	 cell	 lung	cancer	จึงมีความเป็นไป

ได้ว่า	 postero-inferior	part	 of	 left	 cavernous	 sinus	

lesion	จะเปน็	carcinomatous	meningitis	ในผูป้ว่ยราย

นี้มีประเด็นที่น่าสงสัย	คือ

	 1.	 ถ้าพยาธิสภาพของ	V
2	
V
3
	branch	อธิบายจาก

การถูกกดเบียดโดย	carcinomatous	meningitis	ก็ควร

จะแสดงอาการของ	nerve	compression	เชน่	ชาใบหนา้	

อ่อนแรง	muscle	 of	mastication	แต่ทําไมผู้ป่วยถึงมี

อาการเป็น	positive	symptoms

	 2.	 ถ้าพยาธิสภาพของ	V
2
	V

3	
branch	อธิบายจาก	

perineural	invasion	by	tumor	cell	กค็วรจะแสดงอาการ	

intractable	pain	ไม่น่าจะเป็น	paroxysmal	attack

	 Eross	EJ	และคณะ2	รายงานกลไกการเกดิ	atypical	

facial	pain	ในผู้ป่วย	non	metastatic	lung	cancer	ว่า	

lung	mass	ที่อยู่ติดหรือแทรกซึม	 vagus	nerve	จะส่ง

ผ่าน	afferent	signal	ไป	2	ทาง	ได้แก่

	 1.	 ผ่านทาง	 general	 visceral	 afferent	 (GVA)	

ไปที่	 nodose	 ganglion	 ของ	 nucleus	 solitaries	 ใน		

medulla	

	 2.	 ผา่นทาง	general	somatic	afferent	(GSA)	ไปที	่

jugular	ganglion	และสง่ตอ่ไปที	่descending	nucleus	

of	trigeminal	system	

	 นอกจากนี้	 Sarlani	 E	 และคณะ3	 รายงานกลไก

การเกิด	cluster-like	headache	with	unilateral	nasal		

congestion	and	rhinorrhea	ในผู้ป่วย	non	metastatic		

lung	 cancer	 ว่าอาจจะอธิบายจาก	 circulating		

humoral	 factors	 ซึ่งสร้างโดย	malignant	 cell	 โดย

เฉพาะ	calcitonin	gene-related	peptide	(CGRP)	และ		

vasoactive	 intestinal	peptide(VIP)	ซึ่งสามารถพบได้

ใน	cluster	headache

	 ในผู้ป่วยรายนี้มีพยาธิสภาพที่เป็น	 primary	 site	

at	mediastinum	และ	มี	metastatic	site	ที่	cavernous	

sinus	 จึงอาจจะมีหลายกลไกที่ทําให้แสดงอาการ	

ดังกล่าว	

สรุป	

	 ผู้ป่วย	lung	cancer	สามารถมา	presentation	ได้

ด้วย	 atypical	 facial	 pain	 ซึ่งอาจจะอธิบายจากกลไก	

direct	invasion	to	trigeminal	nerve	branch	หรือ	การ	

กระตุน้	descending	trigeminal	pathway	ผา่นทาง	GVA	

GSA	หรือ	 การกระตุ้นผ่านทาง	 circulating	 humoral		

factors	
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Case Presentation: 

	 A	58-year-old	man	presented	with	droopy	lid	

of	the	right	eye	after	awakening	3	days	prior	to	the		

admission.		He	also	complained	of	left-sided	weakness		

and	difficulty	 swallowing.	 	He	 felt	 sleepy	during	

daytime.	 	Past	history	 included	diabetes	mellitus,	

hypertension,	and	an	ischemic	stroke	2	years	ago.	

	On	examinations,	he	was	slightly	drowsy	but	well	

cooperative.	 Bilateral	 ptosis	 was	 found,	 being	

complete	and	mildly	affected	 in	 the	right	and	 left	

eyes	respectively.		Levator	palpebrae	function	was	

absent	in	the	right	eye	and	mildly	impaired	in	the	left	

eye.		Right	exotropia	was	detected.		Limitation	of		

adduction,	upgaze	and	downgaze	was	demonstrated		

in	the	right	eye.		Limitation	of	upgaze,	particularly	

the	superior	 rectus,	was	demonstrated	 in	 the	 left	

eye	(Figure	1).		

Figure	1

Primary	position

Primary	position;	the	lids	were	lifted	up.	

							

Left	gaze					
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Right	gaze

Upgaze	to	the	right

Upgaze	at	the	middle

Upgaze	to	the	left

Downgaze	at	the	middle

Downgaze	to	the	right

	 Gaze-evoked	 nystagmus	was	 observed	 on	

both	 horizontal	 and	 vertical	 planes.	 	 Right	 pupil	

was	 larger	 than	 the	 left;	 and	not	 reactive	 to	 light	

and	 accommodation.	 There	 was	 right	 relative		

afferent	 pupillary	defect.	Corrected	 visual	 acuity	

was	counting	fingers	in	the	right	eye	and	20/400	in	

the	left	eye.	Anterior	segments	were	unremarkable	

bilaterally.	 Fundus	 examinations	 revealed	 total		

retinal	detachment	with	vitreous	hemorrhage	in	the	

right	eye	and	non-proliferative	diabetes	retinopathy	

in	the	left	eye.		Left	facial	palsy	(upper	motor	neuron	

lesion)	was	identified.		There	was	no	tongue	deviation.	

Left	hemiparesis	was	demonstrated.	Deep	tendon	

reflexes	were	 absent	 throughout	 and	Babinski’s	

sign	was	up	going	bilaterally.		Finger-to-nose	was	

markedly	 impaired	on	 the	 right	 but	 could	 not	be	

evaluated	on	the	left	because	of	the	weakness.		

	 Magnetic	 resonance	 images	 of	 the	 brain		

revealed	restrictive	diffusion	on	the	right	paramedian	

part	of	the	midbain	and	thalamus,	indicating	acute	

infarction.	 An	 old	 left	 paramedian	 infarction	 of	

midbrain	with	atrophic	left	cerebral	peduncle	was	

exhibited.

Discussion:

	 The	abnormal	 eye	movement	 is	 essential	 in	

localizing	lesion	in	this	case.	The	patient’s	abnormal	

eye	movement	was	a	characteristic	of	oculomotor	

nucleus	damage.		Its	clinical	manifestations	include	

ipsilateral	 complete	 oculomotor	 nerve	palsy	with	

contralateral	ptosis	and	superior	rectus	paresis.1-3	

Damages	 of	 the	 oculomotor	 nerve	 produce		

underaction	of	ipsilateral	levator	superioris,	superior		

rectus,	medial	rectus,	inferior	rectus,	inferior	oblique.3	

Both	levator	superioris	muscles	are	innervated	by	a	

single	caudal	subnucleus	of	the	oculomotor	nerve	

nuclear	 complex.2	An	 injury	 to	 this	 area	 leads	 to	

bilateral	 ptosis.	 The	 superior	 rectus	 subnucleus	

sends	fibres	through	contralateral	superior	rectus	

subnucleus	without	making	 any	 synapses	 and	

innervates	 contralateral	 superior	 rectus	muscle.	

Fibres	 originating	 from	 other	 subnuclei	 do	 not	

cross.		In	addition	to	the	abnormal	eye	movement,	

ipsilateral	pupillary	involvement	was	also	identified.		

It	might	be	due	 to	 ipsilateral	 oculomotor	 fascicle	

lesion	as	Edinger-Westphal	nuclear	lesion	usually	

causes	 bilateral	 involvement.3	 There	 have	 been	

reports	of	pupillary	involvement	in	oculomotor	nerve	

palsy	from	midbrain	infarction.4	Pupillary	fibres	run	

in	the	most	rostral	and	central	part	of	the	fascicles.4	
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Gaze-evoke	 nystagmus	 is	 one	 of	 the	 cerebellar	

signs.		The	abnormal	eye	movement	together	with	

pyramidal	and	cerebellar	signs	supports	a	midbrain	

lesion.		However,	it	does	not	precisely	fit	to	Weber	

or	Claude	syndrome.2,5It	is	an	uncommon	condition.
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INTRAVASCULAR 
LYMPHOMA

พิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์,
นาราพร ประยูรวิวัฒน์

 ผู้รับผิดชอบบทความ : รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่  อายุ 78 ปี 

	 Chief	complaint:	ไข้	อ่อนเพลีย	2	สัปดาห์

	 2	 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล	 มีอาการไข้ตํ่าๆ	

ออ่นเพลยี	รว่มกบัเหนือ่ยมากขึน้	โดยเฉพาะเวลาออกแรง	

ไมม่เีจบ็หนา้อก	นอนราบได	้ไอมเีสมหะปนเลอืดเลก็นอ้ย	

และมี เลือดกําเดาไหล	 ตรวจร่างกายแรกรับพบ		

crepitation	both	lungs

	 Chest	X-ray:	pulmonary	congestion,	diagnosis:	

pneumonia		with	congestive	heart	failure	ใหก้ารรกัษา

ด้วย	levofloxacin	iv,	furosemide	iv

	 1	สัปดาห์หลังรับไว้ในโรงพยาบาลผู้ป่วยค่อยๆ	ซึม

ลงปลุกตื่นยาก	 ไม่ค่อยตอบคําถาม	 ไม่มีชักเกร็งกระตุก	

แขนขา	2	ข้างขยับได้เท่ากัน	

	 Underlying	diseases:	

	 1.	 Hypertension

	 2.	 Persistent	atrial	fibrillation

	 Echocardiogram	2553:	left	ventricular	ejection	

fraction	68%,	no	regional	wall	motion	abnormality,	

left	atrial	dilatation

	 3.	 Post-I131	ablation	hypothyroidism

	 Current	 medication: warfarin	 18	 mg/wk,	

amlodipine	5	mg/d,	simvastatin	20	mg/d,	digoxin	

0.625	mg/d,	metoprolol	100	mg/d,	thyroxin	25	mcg/d

Physical examination

Vital	 signs:	 T	 36.5	 ºC,	 P	 89/min,	 RR	 24/min,		

BP	117/69	mmHg

General	appearance:	 	An	elderly	 female,	sthenic	

build,	mild	dyspnea,	not	pale,	no	jaundice,	

no	edema	

HEENT:	no	malar	rash,	no	oral	thrush,	no	oral	ulcer

CVS:	JVP	6	cm	above	sternal	angle,	PMI	at	5th	ICS	

left	mid	clavicular	line,	no	heaving,	no	thrill,	

irregular	heart	rate,	normal	S
1
S
2
,	no	murmur

RS:	 normal	 breath	 sounds,	 fine	 crepitation	 both	

lower	lungs
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Abdomen:	soft,	not	tender,	no	distension,	liver	and	

spleen	not	palpable

Lymphatic	system:	no	superficial	lymphadenopathy

Nervous	system:	stuporous

Cranial	nerves

CN	 II:	 fundi	 no	 papilledema,	 pupils	 2	mm	both		

reactive	to	light

CN	 III,	 IV,	 VI:	 roving	eye	movement,	 EOM	cross	

midline	 by	 vestibulo-occular	 reflex,	 no		

dysconjugate	eye	movement

CN	V:		corneal	reflex	positive	bilaterally

CN	VII:	no	facial	asymmetry

Muscle	tone:	generalized	hypotonia

Motor	power:	at	least	grade	2/5	all	(with	pain	stimuli)

DTR:		1+	all

Babinski	sign:	present	both	sides

No	stiffness	of	neck,	Kernig’s	sign	negative	

Investigations 

	 -	 CBC	Hb	12.7	g/dL,	Hct	38%	,	MCV	93	fL,	

WBC	8,010	/uL	(PMN	48%,	L	24%,	M	24%)	platelet	

305,000	/µL

	 -	 BUN	14	mg/dL,	Cr	0.8	mg/dL	,	Na	127	,	K	

3.8	,	Cl	89,	HCO3	20	mEq/L

	 -	 LFT	 TB	 1.3	mg/dL,	DB	 0.5	mg/dL,	 AST	

136	U/L,	ALT	17	U/L,	ALP	58	U/L,	albumin	3.7	g/L,	

globulin	4	g/L

	 -	 Anti-HIV:	non-reactive

	 -	 Chest	X-ray:	bilateral	 interstitial	 infiltration	

at	both	lungs

Problem list 

	 1.		Alteration	of	consciousness	for	1	week	

	 2.		Progressive	dyspnea	on	exertion	and	low	

grade	fever	for	2	weeks

	 3.		Underlying	disease:	HT,	AF,	post-I131	ablation	

hypothyroidism

	 4.		Abnormal	physical	examination:	

	 	 -	 mild	dyspnea

	 	 -	 fine	crepitation	both	lower	lungs

	 	 -	 stuporous

	 	 -	 generalized	hypotonia

	 	 -	 Babinski	sign	present	bilaterally

Discussion

	 หญิงอายุ	78	ปี	มาด้วย	ไข้ตํ่าๆ	อ่อนเพลีย	เหนื่อย

มากขึ้น	โดยเฉพาะเวลาออกแรงมา	2	สัปดาห์	หลังจาก

รับไว้ในโรงพยาบาลผู้ป่วยซึมมากขึ้น	 ตรวจร่างกายพบ	

stuporous,	 intact	 brain	 stem	 signs,	 generalized	

hypotonia	และ	bilaterally	Babinski	sign

	 Local izat ion	 ในผู้ป่วยรายนี้คิดถึง 	 upper		

motor	neuron	lesion	โดย	involve	bilateral	cerebral		

hemisphere

	 Etiology:	Encephalopathy

	 1.	 Infection	เช่น	viral	encephalitis	(HSV,	VZV,	

EBV,	CMV)	 เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการไข้ตํ่าๆ	อ่อนเพลีย

นํามาก่อน	 หลังจากนั้นค่อยมีอาการ	 alteration	 of	

consciousness	 หรืออาจเป็น	 TB	meningitis	 with		

complication	เชน่	obstructive	hydrocephalus	ซึง่ตรวจ

ร่างกายอาจไม่พบ	meningeal	irritation	sign	ได้

	 2.	 Mal ignancy	 related	 เข่น	 lymphoma		

อาจเปน็	diffuse	white	matter	lesion	หรอื	leptomeningeal		

involvement	ทาํใหม้	ีalteration	of	consciousness	รว่ม

กับมี	ไข้	เหนื่อย	จากการที่มี	multi-organ	involvement	

เช่น	pulmonary	and	CNS	involvement	

	 3.	 Autoimmune	เช่น	

	 	 -	 SLE	with	CNS	vasculitis	มาดว้ยไข้	เหนือ่ย	

สบัสนได	้แตข่อ้คา้น	คอื	ผูป้ว่ยอายมุาก		และจากประวตัิ

และการตรวจรา่งกายไมพ่บมอีาการหรอือาการแสดงอืน่

ที่บ่งขี้ถึงโรค	SLE	เช่น	ปวดตามข้อ	หรือผื่นที่ผิวหนัง

	 	 -	 Steroid	 Responsive	 Encephalopathy	

Associated	with	Thyroiditis	(Hashimoto	encephalitis)	

มาด้วยไข้	 สับสนดังเช่นในผู้ป่วยรายนี้ได้	 แต่ไม่อธิบาย

เรื่องอาการเหนื่อย
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	 	 -	 Paraneoplastic	 encephalitis	 (antiHu,	

others)	อาจมาดว้ยสบัสนได	้แตไ่มอ่ธบิายอาการไขแ้ละ

เหนื่อย

	 4.	 Acute	 disseminated	 encephalomyelitis	

(ADEM)	 เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการไข้	 หายใจเหนื่อยนํา

มาก่อนซึ่งอาจเป็น	pulmonary	infection	แล้วทําให้เกิด	

ADEM	จึงทําให้มีอาการalteration	of	 consciousness	

ตามมาภายหลัง	แต่ข้อค้านคือส่วนใหญ่	ADEM	มักพบ

ในคนอายุน้อย	

Investigation

Brain	CT

:	hypodensity	 lesion	at	bilateral	 subcortical	white	

matter	 at	 frontoparietotemporooccipital	

area,	without	 contrast	 enhancement,	 no	

leptomeningeal	 enhancement,	 patent		

venous	system	Lumbar	puncture:	opening		

pressure	 10	 cmH
2
0,	 closing	 pressure	 8	

cmH
2
O,	clear	and	colorless,	WBC	1	cell/

cumm,	 RBC	 21	 cell/cumm,	 protein	 141	

mg/dl,	sugar	107	mg/dl,	(CSF/serum	ratio	

0.68)	 Grams	 stain:	 no	 organism	was	

seen,	HSV	DNA	negative

Culture	for	bacteria:	no	growth

AFB:	negative;	PCR	for	mycobacterium:	negative		

Serum	lactate	dehydrogenase	(LDH)	4,088	

U/L				

Serum	autoimmune	encephalitis	and	anti-neuronal	

antibody:	negative	

Chest	CT:	ground	glass	appearance	both	lungs	and	

emphysematous	change

Bronchoscopy:	

Bronchoalveolar	 lavage:	 cell	 250/cumm,	N	 1%,	

L	 5%,	macrophage	 94%,	 no	 organism,		

AFB,	modified	 	AFB,	 fungus,	CMV	 isola-

tion,	 respiratory	 viruses	Ag,	Giemsa,	 IFA	

for	 pneumocystis	 all	 negative,	 cytology	

negative	for	malignancy

Pathology:	 chronic	 interstitial	 inflammation	 and	

fibrosis

ANA negative

	 ผู้ป่วยอาการไม่คงตัวจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายไป

ทํา	brain	MRI	ได้

	 ผู้ป่วยได้รับการรักษา	 hospital 	 acquired		

pneumonia	 ด้วย	 antibiotic	 (meropenem	 และ		

levofloxacin)	อาการไมด่ขีึน้	ตอ่มามภีาวะ	septic	shock	

ผล	 sputum	culture	 เป็น	 	Acinetobacter baumanii	

ผู้ป่วย	cardiac	arrest	และเสียชีวิต	

	 ผลการตรวจศพพบ	 intravascular	 large	B-cell	

lymphoma	 involving	 heart,	 lung,	 brain,	 thyroid,	

GI	tract,	liver,	spleen,	pancreas,	kidneys,	adrenal	

glands,	urinary	bladder,	uterus,	ovary

	 การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายเป็น	 intravascular	 large	

B-cell	lymphoma	with	multi-organ	involvement

Intravascular lymphoma 

	 Intravascular	lymphoma	คอืมะเรง็ตอ่มนํา้เหลอืง

ที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในหลอดเลือด	สามารถพบได้ในทุก

อวยัวะของรา่งกาย	อบุตักิารณน์อ้ยมาก	(รอ้ยละ	1.1	ของ	

ผู้ป่วย	 non-Hodgkin	 lymphoma)	มักพบในผู้ป่วยสูง

อายุ	โดยค่าเฉลี่ยของอายุที่พบคือ	67	ปี	(พิสัย	34-84	ปี)		

อาการที่พบสามารถแบ่งออกได้เป็น	 2	 ลักษณะคือ	

Asian	form	และ	Western	form	โดย	Asian	form	จะพบ		

multi-organ	 involvement	 และ	 hemophagocytic		
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syndrome	 ได้บ่อย	 ส่วน	 Western	 form	 มักพบ		

neurologic	และ	cutaneous	involvement	เปน็สว่นใหญ	่

และอาการนําที่มักจะพบในทั้งสองกลุ่มคือไข้ที่ไม่ทราบ

สาเหตุ	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	 อาการแสดงแรกที่พบในผู้ป่วย	Intravascular	large	B	cell	lymphoma	(ดัดแปลงมาจาก	1)

อาการ Asian cohort (n=106), n(%) European cohort (n=38), n(%)

ไข้ 78(74) 17(45)

อาการทางระบบประสาท 26(25) 13(34)

อ่อนเพลีย 28(26) 6(16)

อาการทางระบบทางเดินอาหาร 21(20) 2(5)

เหนื่อย 21(20) 1(3)

บวม 11(10) 2(5)

ผื่นผิวหนัง 6(6) 15(39)

	 หากจําแนกอาการออกเป็นกลุ่มหลัก	สามารถแบ่ง

ได้เป็น

 1. อาการทางระบบประสาทสว่นกลาง:	อาการ

และอาการแสดงสามารถพบไดห้ลากหลายรปูแบบอาท	ิ

เชน่	อาการออ่นแรง	ชา	ระดบัการรูส้ตลิดลง	ชกั	ซึง่อาการ

ต่างๆ	 เหล่านี้เกิดจากการที่	 lymphoma	cell	 ไปอุดตัน

หลอดเลอืด	ลกัษณะทางภาพคลืน่แมเ่หลก็สมองสามารถ

พบได้หลายแบบ	สามารถจําแนกออกได้เป็น

	 	 -	 รอยโรคแบบเนือ้สมองขาดเลอืด	(infarct-like	

lesion)

	 	 -	 รอยโรคใน	white	matter	 ชนิดไม่จําเพาะ	

(nonspecific	white	matter	lesion)

	 	 -	 รอยโรคที่ เยื่ อหุ้มสมอง 	 (meningeal	

enhancement)

	 	 -	 ก้อนในสมอง	(mass-like	lesion)

	 	 -	 รอยโรคที	่pons	(hyperintense	lesion	in	the	

pons)

 2. รอยโรคทิ่ผิวหนัง:	 มักพบรอยโรยที่บริเวณ

ต้นขาและต้นแขน	หน้าท้องช่วงล่าง	และใต้ราวนม	โดย

รอยโรคอาจพบเปน็	maculopapular	eruption,	nodule,	

patch,	plaque,	 ulcer,	 infiltrative	 “peau	d’orange”,	

vasculitis	เปน็ตน้	และลกัษณะอืน่ๆของรอยโรคทีผ่วิหนงั

ดังตารางที่	2

ตารางที่ 2	 อาการทางผิวหนังที่พบในผู้ป่วย	 Intravas-

cular	lymphoma	(ดัดแปลงมาจาก	5)

Skin lesion Total(n=81), n(%)

ตําแหน่ง

			ต้นขา 33(41)

			ขา 28(35)

			ลําตัว 25(31)

			แขน 12(15)

			สะโพก 6(7.5)

			อื่นๆ 6(7.5)

ชนิด

			Nodules/plaques 39(49)

			Macules	 18(22.5)

			Telangiectasia	 16(20)

			Induration	 22(27.5)

สี

			แดง 25(31)

			ฟ้า 15(19)

			เทาหรือนํ้าตาล 7(9)

บวม 22(27.5)

ปวด 19(24)

Lesion	waxing&waning 13(16)
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 3. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ:	เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด

โดยเฉพาะในแถบเอเชียพบได้สูงถึง	74%

 4. Hemophagocytic syndrome:	มกัพบใน		Asian	

form	มากกว่า	Western	form

	 การวนิจิฉยัโรค	intravascular	lymphoma	นัน้จาํเปน็	

ต้องตรวจชิ้นเนื้อจากอวัยวะที่สงสัยว่ามีการเกี่ยวข้อง	

อาทิเช่น	 จากผิวหนัง	 ไขกระดูก	 เนื้อสมอง	 เนื้อปอด		

ซึ่งจะพบเซลล์มะเร็งอยู่ภายในหลอดเลือดขนาดเล็ก	

และย้อมพิเศษเพื่อแยกว่าเป็นเซลล์ชนิด	 B	 cel l		

phenotype	 (พบเป็นส่วนใหญ่ถึง	 91%)	 หรือ	 T	 cell	

phenotype	 (พบ	 9%)	 หากผู้ป่วยมีอาการไข้เรื้อรัง

โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ	 และตรวจไม่พบอวัยวะที่ผิดปกติ		

อาจพิจารณาทํา	 random	skin	biopsy	ที่บริเวณต้นขา	

ต้นแขน	หรือหน้าท้องช่วงล่าง	ส่วนผลเลือดที่ช่วยในการ

วินิจฉัยโรคคือ	การตรวจพบ	LDH	สูง	แต่อย่างไรก็ตาม

ไม่จําเพาะกับโรคนี้	

	 การรักษาโดยการให้ยาเคมีบําบัด	 เช่น	 rituximab		

cyclophosphamide	 doxorubicin	 vincristine	

prednisolone	หรือร่วมกับการปลูกถ่ายไขกระดูก

	 การพยากรณ์ โรคในผู้ป่ วย	 in t ravascular	

lymphomaไม่ดี	 เนื่องจากในอดีตส่วนใหญ่มักจะได้รับ

การวินิจฉัยจากผลการตรวจศพ	แต่ในปัจจุบันสามารถ

วินิจฉัยโรคได้เร็วมากกว่าเมื่อก่อน	 แต่อย่างไรก็ตาม	

การพยากรณ์โรคยังไม่ดีนักขึ้นอยู่กับอวัยวะที่มีการ

เกี่ยวข้อง	และการตอบสนองต่อการรักษา	โดยพบว่าถ้า

มอีาการทางผวิหนงัจะพบมกีารพยากรณโ์รคดกีวา่การที่

ไม่มี	 สาเหตุอาจเนื่องมาจากการที่มีรอยโรคทางผิวหนัง

จะนาํไปสูก่ารวนิจิฉยัโดยการทาํ	skin	biopsy	และไดร้บั

การรักษาด้วยยาเคมีบําบัดในเวลาต่อมา
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ตา่งๆ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีม่ปีระชากรมากกวา่  

20 ล้านคน การศึกษาแบบ prospective study 

โดยการศกึษาวา่มผีูป้ว่ยทีม่ารบัการรกัษากบัประสาทแพทย ์

ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น 

6,137 ครั้ง คิดเป็น 681 ครั้งต่อเดือน 

 ผูป้ว่ยทัง้สิน้ 2,834 ราย ผูป้ว่ยเกา่จำานวน 2,317 ราย  

และผู้ป่วยรายใหม่ 517 ราย ระยะเวลาที่แพทย์ใช้ใน

การดูแลรักษาผู้ป่วยต่อรายเฉลี่ยเท่ากับ 6.34 นาที ราย

ละเอียดของผู้ป่วยดังภาพที่ 1 และ 2 ที่น่าสนใจคือ 

ผูป้ว่ยรายใหม ่337 ราย คดิเปน็รอ้ยละ 65 ของผูป้ว่ยใหม ่

ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนที่จะพบประสาทแพทย์ 

เมื่อพิจารณาโรคทางระบบประสาทที่แพทย์ผู้ให้การ

รักษาเบื้องต้นให้การวินิจฉัยและส่งตัวมาปรึกษา

ประสาทแพทย์ พบว่าโรคทางระบบประสาทที่พบว่ามี

ปญัหาในการวนิจิฉยัผดิพลาดหรอืไมส่ามารถวนิจิฉยัได ้

คือ myelopathy  and  radiculopathy,  syncope,  a  

spinal  cord  disorder,  hydrocephalus,  motor neuron   

disease,  delirium,  sleep  disorder, polyneuropathy,  

tumors  in  the  CNS,  vertigo, neurodegenerative 

disease,  neuropsychiatric disorder, peripheral  

nerve disorder, CNS infection, cranial nerve  

neuropathy และ muscle disease 
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วิจารณ์

 ถึงแม้การศึกษานี้ดูเหมือนจะไม่ได้เพิ่มความรู้ใหม่

ให้กับผู้อ่านโดยเฉพาะประสาทแพทย์ แต่การศึกษานี้

สะท้อนให้เห็นปัญหาที่ยังเป็นปัญหาตั้งแต่ในอดีตจน

กระทัง่ถงึทกุวนันี ้คอื การดแูลผูป้ว่ยโดยแพทยเ์วชปฏบิตัิ

ทัว่ไปหรอือายรุแพทยย์งัไมส่ามารถใหก้ารวนิจิฉยัปญัหา

ทีพ่บบอ่ยในโรคทางระบบประสาทได ้ประกอบกบัผูป้ว่ย

เองกย็งัมคีวามตอ้งการรกัษากบัประสาทแพทย ์เพราะมี

ความมั่นใจมากกว่าที่จะรักษากับแพทย์ในโรงพยาบาล

ใกล้บ้าน จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าโรคทางระบบ

ประสาทที่พบบ่อย คือ โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถ

รับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านกับอายุรแพทย์ได้  

แต่ก็ยังมารับการรักษาที่โรงเรียนแพทย์เป็นจำานวนมาก  

เชน่เดยีวกบัโรคลมชกั ในมมุมองของผม ประสาทแพทย ์

ตอ้งพฒันาระบบในการดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคระบบประสาท 

ให้กับอายุรแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่าย ให้สามารถ

รักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี และพัฒนาระบบการส่งต่อที่

มปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเกดิความมัน่ใจในการรกัษา

ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านกับอายุรแพทย์ 

 ในมุมมองของการฝึกอบรมอายุรแพทย์ก็ต้อง

พยายามเพิม่ศกัยภาพของอายรุแพทยใ์หม้คีวามสามารถ

ในการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยๆ และโรคที่เป็นปัญหาในการ

วนิจิฉยั อยา่งไรกต็ามเรากต็อ้งพยายามพฒันาระบบการ

ให้คำาปรึกษาต่ออายุรแพทย์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง การวินิจฉัยที่รวดเร็วขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง ประหยัดเวลาของผู้ป่วย ก็ย่อมเป็นการ

ทำาให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางระบบประสาท 

ไดร้บัการรกัษาทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ และรวดเรว็ขึน้ โอกาส

ที่จะหายจากโรคก็น่าจะมีโอกาสสูงขึ้น

 โดยส่วนตัวแล้วถ้าการศึกษาแบบนี้เกิดขึ้นใน

หลายๆ โรงพยาบาลที่มีประสาทแพทย์ และสามารถนำา

ขอ้มลูมารวมกนัได ้กจ็ะเปน็ขอ้มลูทีด่ใีนการวางแผนการ

พฒันาระบบบรกิาร ระบบการฝกึอบรม และระบบการสง่

ต่อที่ดีในอนาคตด้วย
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เปน็โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแหง่เดยีวในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ ที่ต้องให้บริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่

มีความจำาเป็นต้องได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาล

ตา่งๆ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีม่ปีระชากรมากกวา่  

20 ล้านคน การศึกษาแบบ prospective study 

โดยการศกึษาวา่มผีูป้ว่ยทีม่ารบัการรกัษากบัประสาทแพทย ์

ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น 

6,137 ครั้ง คิดเป็น 681 ครั้งต่อเดือน 

 ผูป้ว่ยทัง้สิน้ 2,834 ราย ผูป้ว่ยเกา่จำานวน 2,317 ราย  

และผู้ป่วยรายใหม่ 517 ราย ระยะเวลาที่แพทย์ใช้ใน

การดูแลรักษาผู้ป่วยต่อรายเฉลี่ยเท่ากับ 6.34 นาที ราย

ละเอียดของผู้ป่วยดังภาพที่ 1 และ 2 ที่น่าสนใจคือ 

ผูป้ว่ยรายใหม ่337 ราย คดิเปน็รอ้ยละ 65 ของผูป้ว่ยใหม ่

ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนที่จะพบประสาทแพทย์ 

เมื่อพิจารณาโรคทางระบบประสาทที่แพทย์ผู้ให้การ

รักษาเบื้องต้นให้การวินิจฉัยและส่งตัวมาปรึกษา

ประสาทแพทย์ พบว่าโรคทางระบบประสาทที่พบว่ามี

ปญัหาในการวนิจิฉยัผดิพลาดหรอืไมส่ามารถวนิจิฉยัได ้

คือ myelopathy  and  radiculopathy,  syncope,  a  

spinal  cord  disorder,  hydrocephalus,  motor neuron   

disease,  delirium,  sleep  disorder, polyneuropathy,  

tumors  in  the  CNS,  vertigo, neurodegenerative 

disease,  neuropsychiatric disorder, peripheral  

nerve disorder, CNS infection, cranial nerve  

neuropathy และ muscle disease 



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.31 • NO.4 • 201542



Vol.31 • NO.4 • 2015 Thai  • Journal • of • Neurology 43

วิจารณ์

 ถึงแม้การศึกษานี้ดูเหมือนจะไม่ได้เพิ่มความรู้ใหม่
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สะท้อนให้เห็นปัญหาที่ยังเป็นปัญหาตั้งแต่ในอดีตจน

กระทัง่ถงึทกุวนันี ้คอื การดแูลผูป้ว่ยโดยแพทยเ์วชปฏบิตัิ

ทัว่ไปหรอือายรุแพทยย์งัไมส่ามารถใหก้ารวนิจิฉยัปญัหา

ทีพ่บบอ่ยในโรคทางระบบประสาทได ้ประกอบกบัผูป้ว่ย

เองกย็งัมคีวามตอ้งการรกัษากบัประสาทแพทย ์เพราะมี

ความมั่นใจมากกว่าที่จะรักษากับแพทย์ในโรงพยาบาล

ใกล้บ้าน จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าโรคทางระบบ

ประสาทที่พบบ่อย คือ โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถ

รับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านกับอายุรแพทย์ได้  

แต่ก็ยังมารับการรักษาที่โรงเรียนแพทย์เป็นจำานวนมาก  

เชน่เดยีวกบัโรคลมชกั ในมมุมองของผม ประสาทแพทย ์

ตอ้งพฒันาระบบในการดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคระบบประสาท 

ให้กับอายุรแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่าย ให้สามารถ

รักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี และพัฒนาระบบการส่งต่อที่

มปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเกดิความมัน่ใจในการรกัษา

ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านกับอายุรแพทย์ 

 ในมุมมองของการฝึกอบรมอายุรแพทย์ก็ต้อง

พยายามเพิม่ศกัยภาพของอายรุแพทยใ์หม้คีวามสามารถ

ในการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยๆ และโรคที่เป็นปัญหาในการ

วนิจิฉยั อยา่งไรกต็ามเรากต็อ้งพยายามพฒันาระบบการ

ให้คำาปรึกษาต่ออายุรแพทย์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง การวินิจฉัยที่รวดเร็วขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง ประหยัดเวลาของผู้ป่วย ก็ย่อมเป็นการ

ทำาให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางระบบประสาท 

ไดร้บัการรกัษาทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ และรวดเรว็ขึน้ โอกาส

ที่จะหายจากโรคก็น่าจะมีโอกาสสูงขึ้น

 โดยส่วนตัวแล้วถ้าการศึกษาแบบนี้เกิดขึ้นใน

หลายๆ โรงพยาบาลที่มีประสาทแพทย์ และสามารถนำา

ขอ้มลูมารวมกนัได ้กจ็ะเปน็ขอ้มลูทีด่ใีนการวางแผนการ

พฒันาระบบบรกิาร ระบบการฝกึอบรม และระบบการสง่

ต่อที่ดีในอนาคตด้วย
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สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ในสงัคมปจัจบุนัพบวา่คนไทยสว่นใหญใ่ชเ้วลากบั

สมาร์ทโฟนนานหลายชั่วโมง	 โดยการดูข้อมูลที่มีสาระ

และไม่มีสาระ	 แต่ใช้เพื่อสุขภาพน้อยมาก	 วันนี้ผมขอ	

นำาเสนอ	application	ชว่ยชวีติ	STROKE	KKU	เปน็อยา่งไร		

มีประโยชน์ต่อท่านอย่างไร	

	 ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง	 Stroke	 หรือ	

โรคอมัพาตเปน็โรคทีพ่บบอ่ย	ม	ี2	ชนดิ	คอื	โรคหลอดเลอืด	

สมองชนดิขาดเลอืด	และหลอดเลอืดสมองแตก		พบเปน็

สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประเทศไทย	ทั้งผู้หญิง

และผู้ชาย	 จาการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรอายุตั้งแต่	

45	ปี	 ขึ้นไป	พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	1,880	คน		

ต่อประชากรแสนคน	 โดยร้อยละ	 80	 เป็นโรคหลอดเลือด

สมองชนิดขาดเลือด	 เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของความพิการ

อนัดบัหนึง่ของคนทัว่โลก	ปจัจบุนัการรกัษาโรคหลอดเลอืด	

สมองขาดเลือดที่ดีที่สุด	 คือ	 การให้ยาละลายลิ่มเลือด	

เข้าทางหลอดเลือดดำา	 (intravenous	 thrombolysis)		

แต่มีข้อจำากัดที่ผู้ป่วยต้องรีบมาพบแพทย์ให้เร็ว	ภายใน	

270	นาท	ีหรอืเพยีง	4	ชัว่โมงครึง่เทา่นัน้	ดว้ยเหตทุีค่นไทย

มคีวามรูแ้ละการปฏบิตัติอ่โรคหลอดเลอืดสมองทีถ่กูตอ้ง

ไม่มาก	จากการศึกษาพบว่ามีเพียงร้อยละ	30	เท่านั้นที่

ทราบว่าโรคหลอดเลือดสมองคืออะไร	และการรักษาที่ดี

ทีส่ดุ	คอื	การใชบ้รกิารทางดว่นโรคหลอดเลอืดสมองหรอื	

stroke	 fast	 track	หรือ	ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง	

กรณีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด	 ไม่มี	

ข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด	 การได้รับการรักษา

ดว้ยยาละลายลิม่เลอืดจะทำาใหม้โีอกาสหายเปน็ปกตสิงูถงึ	

ร้อยละ	50	ที่ระยะเวลา	3	 เดือนหลังการได้รับยา	แต่มี

คนไทยเข้าถึงระบบการรักษา	ทางด่วนโรคหลอดเลือด

สมอง	เพยีงรอ้ยละ	12	และไดร้บัยาละลายลิม่เลอืดเพยีง	

ร้อยละ	3.8	เท่านั้น	ส่งผลให้คนไทยยังมีความพิการจาก

โรคหลอดเลอืดสมองเปน็จำานวนมาก	กอ่ใหเ้กดิผลกระทบ	

ด้านสังคม	เศรษฐกิจอย่างมาก

	 การนำาสมาร์ทโฟนที่เป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวเรามาใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ	 โดยการนำาความรู้ที่คนไทย	

ทกุคนจำาเปน็ตอ้งรู	้และการเขา้ถงึระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ	

1669	มาลงในสมารท์โฟน	เพือ่ใหง้า่ยตอ่การใชไ้ดต้ลอด

เวลา	ผมขอแนะนำา	Application	ช่วยชีวิต	STROKE

นานาสาระ
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คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

หน้าแรกของ	Application	Stroke	Fast	Track

Application	Stroke	Fast	Track

สามารถใช้งานได้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

บนระบบปฏิบัติการ	iOS	และ	Android
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คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

เมนูหลัก

เมนูบทความ

คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

เมนูเข้าอ่านบทความเกี่ยวกับ

โรคหลอดเลือดในสมอง

เมนูเรียกรถพยาบาล

เมนูค้นหาโรงพยาบาล

หน่วยงานและองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง

แตะอ่านบทความ

เมื่อเข้ามายังเมนูบทความ

จะพบกับรายการหนังสือและบทความ

ต่างๆที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปอ่านได้	โดย

แตะที่ชื่อหนังสือหรือบทความที่สนใจ

คำาแนะนำา

เกี่ยวกับการใช้แอพ

เมนูทำาแบบทดสอบ

เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยง

ต่อการเป็นอัมพาต

ในหน้าเมนูหลักประกอบด้วย	6	เมนู

-เมนูบทความ

-เมนูคัดกรอง

-เมนูฉุกเฉิน

-เมนูค้นหา

-เมนูคำาแนะนำาผู้ใช้

-เมนูเกี่ยวกับ

ในหน้าเมนูหลักประกอบด้วย	6	เมนู

-เมนูบทความ

-เมนูคัดกรอง

-เมนูฉุกเฉิน

-เมนูค้นหา

-เมนูคำาแนะนำาผู้ใช้

-เมนูเกี่ยวกับ



Vol.31 • NO.4 • 2015 Thai  • Journal • of • Neurology 47

คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

เมนูคัดกรอง	ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยง

เมนูคัดกรอง	หน้าผลการประเมินความเสี่ยง

เมนูคัดกรอง	หน้ากรอกข้อมุลเพื่อรับรหัสฉุกเฉิน

หน้าทำาแบบทดสอบ

ความเสี่ยงโรคอัมพาต

หน้าแสดงผล

การทำาแบบทดสอบ

แตะเพื่อเริ่ม

ทำาแบบทดสอบอีกรอบ

หน้ากรอกข้อมูลส่วนตัว

เพื่อขอรับรหัสฉุกเฉิน

แตะไปยังหน้า

กรอกข้อมูลส่วนตัว

เพื่อขอรับรหัสฉุกเฉิน

แบบประเมินหน้าคัดกรองประกอบไป

ด้วย	8	ข้อ	โดยผู้ใช้ต้องตอบคำาถามให้

ครบถ้วน	และเมื่อตอบคำาถามครบถ้วน

จะแสดงผลการประเมิน	พร้อม

คำาแนะนำา
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คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

เมนูค้นหา	หน้าแสดงรายชื่อโรงพยาบาล

เมนูฉุกเฉิน	หน้านับเวลาถอยหลัง

เมนูฉุกเฉิน	หน้ากดเรียกรถพยาบาล

ข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วย

แตะเพื่อเรียกรถพยาบาล

รถพยาบาลจะมารับผู้ป่วย

ภายในเวลา	15	นาที

แตะเพื่อดูแผนที่รวมตำาแหน่ง

โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง

แตะค้นหาโรงพยาบาล

แตะเพื่อเลือกแสดง

เฉพาะโรงพยาบาล

ที่มียาละลายลิ่มเลือด

แตะเพื่อดูข้อมูลโรงพยาบาล

เลือกกรองข้อมูลโรงพยาบาล

270	นาทีชีวิต

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลลงทะเบียน

หรือ	กรอกรหัส	(ที่ได้จากเจ้าหน้าที่)

แล้ว	จะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานเมื่อถึง

หน้านี้สามารถกดเรียกรถพยาบาลได้

หลังจากกดเรียกรถพยาบาลจะแสดง

เวลานับถอยหลังหากภายใน	15	นาที

ไม่มีเจ้าหน้าที่มารับเรื่อง	จะมีการแจ้ง

เตือนให้โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
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คุณสมบัติของ	Application	Stroke	Fast	Track

หน้าแสดงรายละเอียดโรงพยาบาล

เมนูค้นหา	หน้าแสดงข้อมุลโรงพยาบาล

คุณสมบัติของ	Web	Service

หน้า	รับเรื่อง

ข้อมูลโรงพยาบาล ประกอบด้วย

-แผนที่แสดงตำาแหน่งโรงพยาบาลและ

ตำาแหน่งที่ผู้ใช้อยู่ปัจจุบัน

-ที่อยู่โรงพยาบาล

-เบอร์โทรศัพท์	(สามารถกดโทรออกได้)

-ข้อมูลมี/ไม่มียาละลายลิ่มเลือด

-ระยะห่างของโรงพยาบาลและจุดที่ผู้ใช้อยู่

มีหน่วยเป็น	กม.

ข้อมูล

รับเรื่อง

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบแล้ว	จะแสดงรายการ

เหตุฉุกเฉิน	ในพื้นที่และนอกพื้นที่ซึ่งจะแสดง

แผนที่ตำาแหน่งที่ผู้ใช้อยู่และตำาแหน่ง

โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

เมนูค้นหา	หน้าค้นหาโรงพยาบาล	และเลือดดูข้อมูลโรงพยาบาลแบบแบ่งตามภาค	และจังหวัด

แตะเพื่อกรองการค้นหา

โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ต้องการ

พิมพ์ชื่อโรงพยาบาล

ที่ต้องการ

แผนที่เส้นทาง

ไปโรงพยาบาล

ข้อมูลโรงพยาบาล
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Application นี้ช่วยชีวิตคุณได้อย่างไร
	 1.	 สว่นที	่1	ชว่ยใหค้ณุไดร้บัความรูท้ีถ่กูตอ้งเกีย่ว

กับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต

	 2.	 ส่วนที่	 2	 ช่วยคัดกรองสุขภาพของคุณว่ามี

โอกาสเป็นโรคอัมพาตมาก	น้อยเพียงใด	 และเมื่อคุณ	

ลงทะเบียนการใช้งาน	 คุณจะสามารถใช้ส่นที่	 3	 คือ	

การเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินในส่วนที่	3

	 3.	 ส่วนที่	 3	 สามารถใช้เรียกรถฉุกเฉิน	 1669	

ได้เวลาที่คุณเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน	ทั้งที่เป็นโรคอัมพาต

หรือโรคอื่นๆ	 ก็สามารถเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินได้ 	

ซึ่งทางศูนย์บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	 จะรู้ทันทีว่าคุณ

อยู่ตำาแหน่งใดในแผนที่	 และยังจับเวลาด้วยว่าภายใน	

15	นาท	ีรถพยาบาลฉกุเฉนิมารบัคณุหรอืยงั	ถา้ยงักจ็ะมี

การแจ้งเตือนให้ท่านแจ้งซำ้าอีกครั้ง

	 4.	 ส่วนที่	 4	 กรณีที่ท่านเดินทางไปยังสถานที่ใด	

สถานที่หนึ่งในประเทศไทย	ท่านสามารถตรวจเช็คได้ว่า	

โรงพยาบาลอยู่ห่างจากตัวท่านใกล้	 ไกลเพียงใด	 และ

สามารถโทรศพัทต์ดิตอ่ได้	เพราะเรามหีมายเลขโทรศพัท์

ใหท้า่นโทรไดเ้ลยในหนา้จอขณะทีท่า่นใช	้application	นี้

	 Application	 	 STROKE	 KKU	 นี้จะมีประโยชน์

จริง	 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทีมคิดค้นนั้น	 คือสามารถ

ช่วยชีวิตคนไทยที่เป็นโรคอัมพาตได้จริง	 สามารถเข้าถึง

ระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองได้มากขึ้น	

มกีารใชร้ะบบรถพยาบาลฉกุเฉนิ	1669	เปน็จำานวนมากขึน้		

ส่ งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้ น 	 ที่ มาของ		

application	 ช่วยชีวิตนี้	 มีองค์ประกอบที่สำาคัญที่ขาด	

ไม่ได้เลย	คือ

	 1.	 ความพร้อมของระบบบริการโรคหลอด

เลือดสมอง	 ทั้ งในส่วนของระบบบริการทางด่วน	

โรคหลอดเลอืดสมอง	ความพรอ้มของทกุโรงพยาบาลใน

ประเทศไทย	ที่เกิดจากการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงาน	

เกี่ยวข้องมากมาย	 ได้แก่	 แพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร		

นกักายภาพบำาบดั	เจา้หนา้ทีห่อ้งแลป็	เจา้หนา้ทีเ่อกซเรย	์

เวรเปล	และทุกๆ	คนในโรงพยาบาล	 	ทีมงานสนับสนุน

ระบบบรกิารตา่งๆ	ทกุคน	เพราะถา้ระบบการทำางานตา่งๆ	

ไม่พร้อม	เราคงไม่กล้าทำา	application	นี้	เพื่อรณรงค์ให้

คนไทยรู้จักโรคอัมพาต	และเข้าถึงระบบบริการให้มาก

ที่สุด	

	 2.	 ความรู้ที่เกิดจากการทำางานของทีมงานว่า

ปญัหาทีแ่ทจ้รงิของการเขา้ถงึระบบบรกิารไดต้ำา่	มสีาเหตุ

จากอะไร	 เช่น	 ความรู้	 ความตะหนักต่อโรคตำ่า	 การคัด

กรองสุขภาพมีน้อย	การใช้ระบบ	1669	น้อยมาก	และ

ถา้เปน็อมัพาตกค็งไมส่ามารถโทรศพัทแ์ละพดูได้	จงึเปน็

ที่มาของ	application	ที่ต้องมีองค์ประกอบต่าง	ๆ	จะได้

แก้ปัญหาการเข้าถึงได้

	 3.	 การสนบัสนนุทีด่จีาก	โรงพยาบาลศรนีครนิทร	์

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 สำานักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต	7	ขอนแกน่	และทมีงาน

ที่ให้คำาแนะนำาในการกำาหนดองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของ	

application	รวมทั้งทีมผลิตที่ยอดเยี่ยม

	 4.	 การสนบัสนนุอยา่งสดุยอดจากสำานกังานการ

แพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาต	ิผูด้แูลระบบบรกิาร	1669	และทมี

ผู้ให้บริการ	1669	ทั่วทั้งประเทศ

	 ดั งนั้ นที่มาขององค์ประกอบ	 appl ica t ion		

ช่วยชีวิตนั้น	ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียว	

แต่เป็นการนำาองค์ประกอบที่ดี	 ยอดเยี่ยมมารวมกัน		

โปรดชว่ยกนั	download	application	ดีๆ 	นี	้มาใชเ้ถอะครบั		

STROKE	KKU


