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มาอย่างสมํ่าเสมอ	วารสารฉบับนี้ยังคงมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากมายทั้งในส่วนของ	original	article,	recent	advance,	

interesting	case	ทีห่ลากหลาย	ซึง่ทกุบทความนัน้นา่สนใจอยา่งยิง่ครบั	ทีม่าของบทความกม็าจากหลากหลายสถาบนั

ในทมีสหสาขาวชิาชพี	ทัง้แพทย	์ทนัตแพทย	์เภสชักร	และพยาบาล	ซึง่ทกุสาขาวชิาชพีนัน้มสีว่นสาํคญัอยา่งยิง่ในการ

มีส่วนร่วมในการดูแลบริบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท	ทุกสาขาวิชาชีพมีส่วนสําคัญในการพัฒนาวิธีการ

รักษาใหม่ๆ	ได้เสมอ	เพื่อเป้าหมายเดียวกัน	คือ	คนไทยมีระบบสุขภาพที่ดี	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	

	 เนื่องด้วยวารสารฉบับนี้ตรงกับช่วงเวลาสําคัญของสมาคมฯ	 คือ	 ประชุมวิชาการประจําปี	 มีการนําเสนอ	

ผลงานวิจัยของแพทย์ประจําบ้านประสาทวิทยาจึงนําบทคัดย่อผลงานวิจัยดีๆ	มาเผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ด้วย

	 ผมในฐานะกองบรรณาธกิารตอ้งขอขอบคณุสมาชกิทกุทา่น	ผูอ้า่นและผูส้นใจทีส่ง่บทความด	ีๆ 	มารว่มเผยแพร	่

ในวารสารสมาคม	 เรายังต้องการบทความดีๆ	 ในทุกๆ	ด้าน	ที่มีประโยชน์	 มาเผยแพร่ต่อสมาชิกและผู้สนใจต่อไป		

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

ขอบคุณครับ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

บรรณาธิการ



คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์ในการส่งบทความทางวิชาการ
เพื่อรับการพิจารณาลงในวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

(Thai Journal of Neurology)

	 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 หรือ	

Thai	 Journal	 of	 Neurology	 เป็นวารสารที่จัดทําขึ้น	

เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาทและความรู้

ทางประสาทวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง	 เช่น		

การเรยีนรู	้พฤตกิรรม	สารสนเทศ	ความปวด	จติเวชศาสตร	์

และอื่นๆ	ต่อสมาชิกสมาคมฯ	แพทย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง		

นักวิทยาศาสตร์	 ผู้สนใจด้านประสาทวิทยาศาสตร์ 		

เปน็สือ่กลางระหวา่งสมาชกิสมาคมฯ	และผูส้นใจ	เผยแพร	่

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ	

แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ต่อยอดด้านประสาทวิทยา	

นักศึกษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร์	 และเพื่อพัฒนา	

องค์ความรู้ ใหม่ 	 ส่ง เสริมการศึกษาต่อเนื่อง 	 โดย	

กองบรรณาธกิารสงวนสทิธิใ์นการตรวจทางแกไ้ขตน้ฉบบั

และพิจารณาตีพิมพ์ตามความเหมาะสม	 บทความ	

ทุกประเภท	 จะได้รับการพิจารณาถึงความถูกต้อง		

ความนา่เชือ่ถอื	ความนา่สนใจ	ตลอดจนความเหมาะสมของ	

เนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุจิากในหรอืนอกกองบรรณาธกิาร	

วารสารมีหลักเกณฑ์และคําแนะนําทั่วไป	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	 ที่น่าสนใจที่ผู้อ่านสามารถนําไปประยุกต์

ได้	โดยอาจมีบทสรุปหรือข้อคิดเห็นของผู้เขียนด้วยก็ได้

  1.4 นพินธต์น้ฉบบั (Original article) เปน็เรือ่ง

รายงานผลการศกึษาวจิยัทางประสาทวทิยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	 และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้เขียนเอง	

ประกอบด้วยบทคัดย่อ	 บทนํา	 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	และใส่เลขหน้ากํากับไว้ทุกหน้า

	 	 2.2	 หน้าแรกประกอบด้วย	 ชื่อเรื่อง	 ชื่อผู้เขียน

และสถานที่ทํางานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และ

ระบุชื่อผู้เขียนที่รับผิดชอบในการติดต่อ	(corresponding		



author)	 ไว้ให้ชัดเจน	ชื่อเรื่องควรสั้นและได้ใจความตรง

ตามเนื้อเรื่อง

	 	 2.3	 เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา	เนื้อเรื่องอาจเป็น

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ถ้าเป็นภาษาไทยให้ยึดหลัก

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานและควรใชภ้าษาไทย

ใหม้ากทีส่ดุ	ยกเวน้คาํภาษาองักฤษทีแ่ปลแลว้ไดใ้จความ

ไม่ชัดเจน

	 	 2.4	 รูปภาพและตาราง	 ให้พิมพ์แยกต่างหาก	

หนา้ละ	1	รายการ	โดยมคีาํอธบิายรปูภาพเขยีนแยกไวต้า่ง

หาก	รปูภาพทีใ่ชถ้า้เปน็รปูจรงิใหใ้ชร้ปูถา่ยขาว-ดาํ	ขนาด	

3”	x	5”	ถ้าเป็นภาพเขียนให้เขียนด้วยหมึกดําบนกระดาษ

มนัสขีาวหรอืเตรยีมในรปูแบบ	digital	file	ทีม่คีวามคมชดั

สูง

	 	 2.5	 นิพนธ์ต้นฉบับให้เรียงลําดับเนื้อหาดังนี้

	 	 	 บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอ้ม

คําสําคัญ	(keyword)	ไม่เกิน	5	คํา	บทนํา	(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

หมายเลขเรียงลําดับที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง	 (superscript)		

โดยบทความที่มีผู้เขียนจํานวน	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

กาํลงัรอตพีมิพใ์นวารสารอืน่	หากเคยนาํเสนอในทีป่ระชมุ

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



สารบัญ

RECENT ADVANCE
THE USE OF  BOTULINUM TOXIN FOR THE MANAGEMENT  OF TRIGEMINAL  NEURALGIA

1
ORIGINAL ARTICLE

ภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันที่เข้ารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก 
7

THE COMPARATIVE STUDY OF COGNITIVE PROFILES USING THE MONTREAL COGNITIVE 
ASSESSMENT (MOCA) IN THAI PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND ELDERLY

SUBJECTS WITH AND WITHOUT DEMENTIA
18

TOPIC REVIEW
THE NEUROLOGY OF SOLID ORGAN TRANSPLANTATION

28
บทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก

33
INTERESTING CASE

ACUTE DYSARTHRIA WITH HEADACHE
39

MULTIORGAN  HEMORRHAGES IN YOUNG WOMAN
44

ภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน จากการได้รับยา Valproic acid
49

JOURNAL READING
FEASIBILITY AND ACCEPTABILITY OF SMARTPHONE APPLICATIONS FOR SEIZURE 

SELF-MANAGEMENT IN CHINA: QUESTIONNAIRE STUDY AMONG  PEOPLE WITH EPILEPSY
55
FAQ

SUBARACHNOID HEMORRHAGE VS TRAUMATIC LUMBAR PUNCTURE
59

นานาสาระ

การใช้ยา aspirin ชนิดผง ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด
61

บทคัดย่อผลงานวิจัยแพทย์ประจำาบ้าน และแพทย์ต่อยอด  สาขาประสาทวิทยา
65



Vol.32 • NO.1 • 2016 Thai  • Journal • of • Neurology 1

	 โรคปวดประสาทไทรเจมินัล 	 (Tr igemina l		

neuralgia)	 เป็นโรคที่มีอาการปวดอย่างรุนแรงของ

ใบหน้าครึ่งซีกแบบเฉียบพลัน	 ตามบริเวณใบหน้าและ

ชอ่งปากทีถ่กูเลีย้งดว้ยแขนงของเสน้ประสาทไทรเจมนิลั		

ซึง่อาจเกดิจากการมปีจัจยักระตุน้เพยีงเลก็นอ้ย	เชน่	การ

ล้างหน้า	 การได้รับแรงสั่นสะเทือนบริเวณใบหน้าและ

การแปรงฟัน	 เป็นต้น	 โรคนี้สามารถพบได้ในเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย		เกิดในช่วงอายุ	50-70	ปีเป็นส่วนใหญ่	

แม้ว่าพยาธิกำาเนิดของโรคยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด	 แต่

เชื่อว่าเกิดจากการได้รับบาดเจ็บเป็นบริเวณเล็กๆ	 ของ

เส้นประสาทปฐมภูมิชนิดรับความรู้สึกของเส้นประสาท

สมองคู่ที่	 5	 	 หรือ	 เส้นประสาทไทรเจมินัล	ทำาให้ปลอก	

ประสาทไมอลีนิบางลงและถกูทำาลาย		เกดิการเปลีย่นแปลง	

กลไกของการรบัความเจบ็ปวดและกระตุน้ใหเ้กดิอาการ

ปวดได้	 โดยทั่วไปพบที่บริเวณทางเข้าของรากประสาท	

(root	entry	zone)	นำาไปสู่การเกิดจุดสัมผัสระหว่างเส้น

ประสาทชนดิรบัความรูส้กึเจบ็ปวดและเสน้ประสาทชนดิ

รบัความรูส้กึสมัผสั	(ephaptic	cross	talk	transmission)	

ทำาให้การสัมผัสบริเวณกระตุ้นที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาท

ไทรเจมินัล	(trigger	areas)	สามารถก่อให้เกิดความเจ็บ

ปวดได้

	 การวินิจฉัยโรคนี้ใช้เกณฑ์ของสมาคมปวดศีรษะ

นานาชาติ	 (International	Headache	Classification)	

ซึ่งประกอบไปด้วย		

	 1.	อาการกำาเริบเป็นระยะเวลาไม่เกิน	2	นาที	ซึ่งจะ

เกิดบริเวณที่ถูกเลี้ยงโดยแขนงของเส้นประสาทตั้งแต	่ 1	

แขนงขึ้นไป		และอาการเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ	2.	และ	3.

	 2.	 ลักษณะของอาการปวด	มีดังนี้

	 	 2.1	 ปวดแปลบ๊	ปวดคลา้ยถกูของแหลมทิม่แทง

อย่างรุนแรง	

	 	 2.2	 สามารถเกิดอาการได้ทันทีทันใดหลังจาก

การกระตุน้บรเิวณ	trigger	areas	หรอืสามารถเกดิอาการ

ปวดขึ้นได้เองโดยไม่มีสิ่งกระตุ้น

	 3.	 อาการปวดจะเกิดลักษณะเฉพาะในแต่ละ

บุคคล

	 4.	 ไม่พบความผิดปกติของระบบประสาทในการ
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	 5.	 ไม่มี ลั กษณะของความผิดปกติ ชนิดอื่ น	

นอกเหนือจากข้อที่กล่าวมาข้างต้น

	 วิธีในการรักษาโรคปวดประสาทไทรเจมินัล	 มีได้

หลายแนวทาง	 โดยทางเลือกหลักแรก	 คือ	 การรักษา

ด้วยกลุ่มยากันชัก	 เช่น ยา	Carbamazepine	หรือยา	

Oxcarbazepine ซึ่งจะออกฤทธิ์ลดการนำาเข้าโซเดียม

และโปแทสเซียมไอออนของเส้นประสาทชนิดรับความ

รู้สึก	 ทำาให้เยื่อหุ้มประสาทมีความคงตัวและลดความ

สามารถในการถูกกระตุ้น	 โดยขนาดเริ่มแรกของยา		

Carbamazepine	 ชนิดเม็ดจะให้ครั้งละ	 100-200	

มิลลิกรัม	 วันละ	 2	 ครั้ง	 จากนั้นค่อยๆ	ปรับเพิ่มขึ้นอีก	

200	มิลลิกรัมต่อวัน	 เพื่อให้เพียงพอในการลดปวด	 	ซึ่ง

ขนาดยาโดยทั่วไปที่สามารถควบคุมอาการปวดได้	 คือ	

600-800	มิลลิกรัมต่อวัน		นอกจากนี้ขนาดยาสูงสุดที่ให้

ได้จะต้องไม่เกิน	1800	มิลลิกรัมต่อวัน

	 ผลไม่พึงประสงค์ของยา	 Carbamazepine	 คือ	

ทำาใหง้ว่งนอน	มนึงง	คลืน่ไสอ้าเจยีน	ซึง่อาจลดผลเหลา่นี	้

ได้ด้วยการปรับเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆ นอกจากนี้ยัง

เหนี่ยวนำาให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวตำ่า	 (leukopenia)	

ซึ่งพบได้ไม่บ่อย	 และสามารถเกิดภาวะโลหิตจาง	

จากไขกระดกูฝอ่	(aplastic	anemia)	ได	้และกอ่นเริม่การ	

รกัษาดว้ยยา	Carbamazepine	ในผูป้ว่ยทีเ่ปน็ชาวเอเชยี

หรือมีบรรพบุรุษเป็นชาวเอเชีย	ควรมีการตรวจหาอัลลีล

ควบคุมแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ชนิด	 B	

(Human	Leukocyte	Antigen-B*1502	,HLA-B*1502)	

ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมในคนเอเชียที่เพิ่มความ

เสี่ยงในการเกิด	 Stevens-Johnson	 syndrome	 (SJS)	

และ/หรือ	 toxic	 epidermal	 necrolysis	 (TENS)	 ซึ่ง

ทั้ง	 2	 อย่างที่กล่าวมานั้นเป็นอาการแพ้ยาทางผิวหนัง

ชนิดรุนแรง	 และพบว่ามีความสัมพันธ์กับลักษณะทาง

พันธุกรรมดังกล่าว	 และถ้าหากมีการตรวจพบอัลลีลนี้

ในผู้ป่วยจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยา	Carbamazepine

	 สำาหรับการให้ยา	 Oxcarbazepine	 จะให้ใน

ปริมาณ	600	มิลลิกรัมต่อวัน	แบ่งให้วันละ	2	ครั้ง	จาก

นั้นจะปรับเพิ่มปริมาณยา	300	มิลลิกรัมทุก	 3	 วัน	 เพื่อ

ให้ปริมาณยาเป็น	1200-1800	มิลลิกรัมต่อวัน	ถ้าผู้ป่วย	

แพ้ยา	 Carbamazepine	 หรือยา	 Oxcarbazepine	

ผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถทนผล	

ข้างเคียงของยาได้	 สามารถพิจารณาในการเปลี่ยนยา

เปน็ตวัอืน่	เชน่	Gabapentin	เปน็ตน้	นอกจากนี	้ในผูป้ว่ย	

ไมต่อบสนองตอ่ยา	แพย้า	หรอืไมส่ามารถทนผลขา้งเคยีง	

ของยาได้	 อาจสามารถพิจารณาทำาการผ่าตัดด้วยวิธี		

microvascular	decompression	เป็นการผ่าตัดบริเวณ

ก้านสมอง	 ทางด้านหลังของกะโหลกศีรษะเข้าไปแยก

หลอดเลือดที่กดทับเส้นประสาทออก	ถือได้ว่าเป็นการ

รักษาที่ให้ประสิทธิผลในการรักษาสูง	 และผลของการ

รกัษามกัจะเกดิขึน้ทนัทหีลงัการรกัษา	แตก่ย็งัคงเปน็การ

ผา่ตดัทีร่กุลำา้	และมโีอกาสเกดิอาการแทรกซอ้นหลงัการ

ผ่าตัดได้		

	 จะเห็นได้ว่าโรคปวดประสาทไทรเจมินัลเป็นโรค

เรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดจากการรับประทานยา		

และการผ่าตัดก็มีข้อจำากัดในผู้ป่วยบางกลุ่ม	 จึงได้มี

การศึกษาถึงทางเลือกใหม่ของการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้		

โดยเฉพาะการใช้โบทูลินัม	 ท็อกซิน	 ซึ่งเป็นสารพิษ	

ต่อระบบประสาทที่ถูกผลิตจากแบคทีเรีย	Clostridium 

Botulinum ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดแกรมบวกที่มีการ

หายใจแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน	กลไกการทำางานมผีลตอ่การ

หดตัวของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณ	presynaptic	

motor	neuron	ของรอยตอ่ระหวา่งเซลลป์ระสาทกบัเซลล์

กล้ามเนื้อ	โดยเข้าไปจับกับตัวรับที่อยู่บนปลายประสาท

ชนิดสั่งการ	

	 มผีลทำาใหถ้งุเกบ็สารสือ่ประสาทไมไ่ปเชือ่มกบัเยือ่

หุม้เซลลบ์รเิวณปลายเซลลป์ระสาท	จงึเกดิการยบัยัง้การ

ปล่อยสารสื่อประสาทชนิด	Acetylcholine	 (ACh)	 เข้า

สู่	 synaptic	 cleft	 ส่งผลให้ลดการหดตัวของกล้ามเนื้อ

บริเวณนั้นและในส่วนของการลดปวด เนื่องจากยังไม่มี

ความแน่ชัดในกลไกนี้	 จึงสันนิษฐานว่าสามารถยับยั้ง

การส่งกระแสประสาทรับความรู้สึกส่วนปลายของเส้น

ประสาทชนดิรบัความรูส้กึ	โดยยบัยัง้การปลอ่ยสารนำาสง่

กระแสประสาทหลายชนิด	เช่น	Substance	P	(SP)	และ	

Glutamate3-5

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่รายงานของการ

ประยกุตใ์ชโ้บทลูนิมั	ทอ็กซนิ	ทางคลนิกิพบวา่	มกีารศกึษา

ทางคลินิกจำานวนมากที่ใช้การใช้โบทูลินัม	ท็อกซิน		เพื่อ
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รักษาอาการต่างๆ	คือ	สภาวะที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด	

เช่น	 โรคปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงตัว	 โรคปวดศีรษะ

ไมเกรน	เปน็ตน้	ภาวะทีต่อ่มตา่งๆ	มกีารหลัง่สารมากเกนิ	

เช่น	ภาวะหลั่งเหงื่อมาก	 โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้	 เป็นต้น	

การหดตวัของกลา้มเนือ้มากเกนิหรอืทำางานไมส่อดคลอ้ง

กัน	 เช่น	 การนอนกัดฟัน	 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก		

โรคตาเขม่นหรือตากระปริบ	 เป็นต้น	 และเพื่อความ

สวยงาม	แตไ่มค่วรใชใ้นผูท้ีม่อีาการแพโ้บทลูนิมั	ทอ็กซนิ	

และไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีการอักเสบหรือการติดเชื้อ		

ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ	 	 แต่ในเด็กและสตรี	

มคีรรภ	์หรอืใหน้มบตุร	ยงัไมท่ราบความปลอดภยัทีช่ดัเจน	

ผลข้างเคียงจะเกิดขึ้นจะเป็นแบบไม่ถาวร	 ซึ่งส่วนมาก

เกดิจากการแพรข่องยาไปสูก่ลา้มเนือ้หรอือวยัวะบรเิวณ

ขา้งเคยีง	ในสว่นของผลขา้งเคยีงทางระบบจะพบไดน้อ้ย	

นอกจากนีย้งัพบผูป้ว่ยจำานวนนอ้ยทีม่กีารสรา้ง	antibody	

ต่อโบทูลินัม	 ท็อกซิน	 แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถอธิบาย

กลไกการสร้าง	 antibody	 ได้	 ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหลัก	ที่

ทำาให้การรักษาไม่ประสบผลสำาเร็จ4	

	 จากการศกึษาประสทิธภิาพในการรกัษาและความ

ปลอดภัยในการใช้โบทูลินัม	ท็อกซิน	กับผู้ป่วยโรคปวด

ประสาทไทรเจมนิลัแบบการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเปน็

ระบบ	โดยได้ทำาการทบทวนทั้งหมด	6	การศึกษา	พบว่า	

ภายหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการฉีดโบทูลินัม	ท็อกซินเป็น

ระยะเวลา	 4	สัปดาห์	 ผู้ป่วยมีการตอบสนองในทางที่ดี

ขึ้นประมาณร้อยละ	70	ถึง	100	โดยมีค่าเฉลี่ยของความ

รนุแรงและความถีข่องการเกดิอาการปวดลดลงประมาณ

ร้อยละ	60	ถึง	1006

	 จากการศึกษาของ	 Wu	 แบบ	 randomized,	

double-blind,	 placebo-controlled	ทำาการศึกษาใน	

ผูป้ว่ยโรคปวดประสาทไทรเจมนิลัทีร่บัประทานยากนัชกั

เพื่อบรรเทาอาการ	และไม่ตอบสนองต่อยา	โดยการเพิ่ม

ปริมาณยาลดปวดชนิดอื่นอีกตลอดการศึกษา	 จำานวน	

42	 คน	 ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับยาจริงจำานวน	 22	 คน	

และกลุ่มที่ได้รับยาหลอกจำานวน	 20	คน	 โดยกลุ่มที่ได้

รับยาจริงเป็นการใช้โบทูลินัม	ท็อกซิน	จำานวน	75	units	

จำานวน	15	จุด	และยาหลอกจะใช้เป็น	 normal	 saline	

จำานวน	75	units	จำานวน	15	จุด	ซึ่งจะฉีดลงไปในบริเวณ

ทีผู่ป้ว่ยเคยมปีระสบการณข์องอาการปวดทัง้ในและนอก	

ชอ่งปาก	พบวา่	เปรยีบเทยีบระหวา่ง	2	กลุม่ดงักลา่ว	ผูป้ว่ย	

กว่าร้อยละ	 77.27	 ในกลุ่มที่ได้รับยาจริงมีการตอบ

สนองไปในทางที่ดี	 (p<0.01)	 และผู้ป่วยทุกคนมีความ

รุนแรงของอาการปวดลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ในสัปดาห์ที่	 2	 (p<0.05)	และมีความถี่ของอาการปวด

ลดลงอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติใินสปัดาหท์ี	่1	(p<0.05)	

ซึ่งมีการเปรียบเทียบในช่วงเวลาดังนี้	 ก่อนเข้ารับการฉีด	

โบทูลินัม	 ท็อกซิน	 1	 สัปดาห์	 และหลังฉีดทุกสัปดาห์	

จนครบ	12	สปัดาห์	นอกจากนี้	ไมพ่บผลขา้งเคยีงทีถ่าวร

แต่จะมีอาการใบหน้าไม่เท่ากัน	 2	 ด้าน	 มีอาการบวม

ชั่วคราวบริเวณที่ฉีด	 ซึ่งอาการจะหายไปโดยใช้เวลา

ไม่เกิน	 7	 สัปดาห์หลังจากฉีด	 แต่เนื่องจากการศึกษา	

ดังกล่าว	ทำาการศึกษาในผู้ป่วยที่ยังคงรับประทานยากัน

ชักจึงอาจทำาให้มีผลต่อผลการศึกษา	ผู้ป่วยมีการบันทึก

ค่าต่างๆ	 ของการศึกษาด้วยตนเองจึงอาจทำาให้มีความ

ผิดพลาดหรือได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน		และนอกจากนี้มีการ

ฉีดทั้งหมด	 15	 จุดจึงอาจทำาให้เป็นการสร้างความเจ็บ

ปวดให้กับผู้ป่วย7

	 จากการศึกษาของ	 Bohluli	 เป็นการศึกษาเบื้อง

ต้นแบบ	 open-ended	ทำาการศึกษาในผู้ป่วยโรคปวด

ประสาทไทรเจมนิลัทีไ่มต่อบสนองตอ่การรบัประทานยา

กันชัก	จำานวน	15	คน	โดยใช้โบทูลินัม	ท็อกซิน	จำานวน	

50-100	units	ในบริเวณที่ผู้ป่วยเคยมีอาการปวด	พบว่า	

ผู้ป่วย	 8	คน	มีความรุนแรงและความถี่ของอาการปวด

ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p<0.001)	 โดยเปรียบ

เทียบระหว่างก่อนเข้ารับการฉีด	หลังฉีด	1	สัปดาห์และ	

1	 เดือน	นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีการเพิ่มขึ้นของระดับที่ตำ่า

สุดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการปวด	 และไม่พบผล

ขา้งเคยีงทีถ่าวร	แตพ่บวา่มอีาการออ่นแรงของกลา้มเนือ้

ใบหน้าชั่วคราว	ซึ่งสามารถดีขึ้นได้ภายใน	2	สัปดาห์	แต่

มีรายงานว่ามีผู้ป่วย	1คนต้องมีการพบแพทย์และใช้เวล

าถึง	3	เดือนในการบรรเทาอาการนี้ลง8

	 จากการศึกษาของ	 Zuniga	 แบบ	 case	 report,	

open	 label	 ทำาการศึกษาในผู้ป่วยปวดโรคประสาท	

ไทรเจมินัลที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา	จำานวน	12	คน	

โดยใช้โบทูลินัม	ท็อกซินจำานวน	20-50	units	ในบริเวณ
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กระตุ้น	พบว่า	ผู้ป่วยจำานวน	10	คน	มีอาการปวดลดลง	

และมบีรเิวณกระตุน้หายไปหลงัฉดี	2	สปัดาห	์	ซึง่มคีวาม

รนุแรงและความถีข่องอาการปวดลดลงอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติ	 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบก่อนเข้ารับการฉีดกับ

หลงัฉดี	8	สปัดาห	์	แตอ่าการปวดสามารถกลบัมากำาเรบิ

ขึ้นอีกหลังจากฉีดประมาณ	60	 วัน	 และเนื่องจากการ

ศึกษาดังกล่าวมีขนาดกลุ่มตัวอย่างน้อย	ผู้ป่วยทราบว่า

ตนเองไดร้บัการฉดีโบทลูนิมั	ทอ็กซนิอาจทำาใหม้ผีลตอ่ผล

การศึกษาได้		นอกจากนี้ยังไม่สามารถระบุปริมาณและ

ตำาแหน่งของการฉีดที่เหมาะสมได้9

	 จากการศึกษาของ	 Turk	 แบบ	 randomized,		

open-ended	ทำาการศกึษาในผูป้ว่ยโรคปวดประสาท	ไทร

เจมนิลัทีไ่มต่อบสนองตอ่การรบัประทานยากนัชกั	จำานวน		

8	คน	โดยใช้โบทูลินัม	ท็อกซินจำานวน	100	units	บริเวณ

เหนือและใต้ต่อ	 Zygomatic	 arch	พบว่า	 ผู้ป่วยทุกคน

มีความรุนแรง	(p<0.034)	และความถี่	(p<0.017)	ของ

อาการปวดลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 โดยเปรียบ

เทียบระหว่างก่อนเข้ารับการฉีด	 กับหลังฉีด	 1	 สัปดาห์			

2	เดอืน	และ	6	เดอืน	นอกจากนีไ้มพ่บผลขา้งเคยีงทีถ่าวร	

แต่มีการเปลี่ยนแปลงการรับรส	 และมีอาการเคี้ยวได้

ลำาบาก	 ซึ่งสามารถหายได้ภายใน	 1	 สัปดาห์หลังจาก	

ไดร้บัการฉดี		แตเ่นือ่งจากการศกึษาดงักลา่วมขีนาดกลุม่

ตัวอย่างน้อยและผู้ป่วยทราบว่าถูกฉีดโบทูลินัม	ท็อกซิน

จึงอาจทำาให้มีผลต่อผลการศึกษาได้10

	 จากการศึกษาของ	 Piovesan	 เป็นการศึกษา	

นำาร่องแบบ	open-label	ทำาการศึกษาในผู้ป่วยโรคปวด

ประสาทไทรเจมินัลจำานวน	 13	คน	ซึ่งมีผู้ป่วยมีอาการ

ปวดทีแ่ขนงเดยีวจำานวน	4	คน	และมอีาการปวดมากกวา่				

1	แขนง	จำานวน	9	คน	โดยแบง่ยอ่ยไดเ้ปน็จำานวน	5	คน	มี

อาการปวด	2	แขนง	และอีก	4	คนมีอาการปวดทุกแขนง	

โดยใช้	BTX-A	จำานวน	6-9	units	ในบริเวณกระตุ้นที่ชั้น	

subdermal	 และมีการติดตามผลในวันที่	 10,	 20,	 30	

และ	60	พบว่า	หลังฉีดไปได้	30	วัน	ผู้ป่วยมีอาการปวด

ลดลงอยา่งมนียัสำาคญัจงึไดใ้หผู้ป้ว่ยลดปรมิาณยาเหลอื

เป็นครึ่งหนึ่งจากที่เคยรับประทานก่อนมารับการรักษา11

	 จากการศึกษาของ	 Borodic	 เป็นการศึกษา

นำาร่องแบบ	open-label	 โดยทำาการศึกษาในผู้ป่วยที่มี

อาการปวดใบหน้าแบบเรื้อรัง	 ประกอบไปด้วย	 ผู้ป่วย

ที่เป็นโรคปวดข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว																						

โรคปวดศรษีะแบบ	essential	โรคปวดหลงัจากการผา่ตดั	

(postsurgical	 pain)	 และโรคปวดประสาทไทรเจมินัล		

จำานวน	44	คน	แบ่งเป็น	เพศหญิง	32	คน	และเพศชาย		

12	คน	 โดยในผู้ป่วยที่เป็นโรคปวดประสาทไทรเจมินัล

จะใช้โบทูลินัม	 ท็อกซินปริมาณ	 5	 LD	 (lethal	 dose)	

ประมาณ	50	units	ตอ่	0.1	mL	ทีค่วามลกึ	1-3	มลิลเิมตร

ในหลายบริเวณที่ผู้ป่วยเคยมีอาการปวด	 ส่วนการใช้	

โบทูลินัม	 ท็อกซินในโรคอื่นนั้นจะมีความแตกต่างออก

ไป	และจะติดตามผลทั้งหมด	6	สัปดาห์	โดยมีการวัดผล

จากการสอบถามผูป้ว่ย	หลงัจากฉดีและการประเมนิการ	

ตอบสนองจะขึ้นกับแพทย์	 แต่เนื่องจากการศึกษานี้	

มี ขนาดตัวอย่างน้อยจึ งอาจทำาให้ผลการศึกษา	

คลาดเคลื่อนได้	12

	 โดยเปรียบเทียบในแต่ละการศึกษาได้ตามตาราง	

ดังนี้
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	 จากการศกึษาของ	Zhang	H	และคณะ	โดยการฉดี

โบทูลินัม	ท็อกซิน	ในปริมาณที่แตกต่างกัน	คือ	25	unit	

และ	75	unit	ใหผ้ลลดปวดอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติเิมือ่

เทยีบกบักลุม่ควบคมุ	แตเ่มือ่เปรยีบเทยีบผลการลดปวด

ในปรมิาณโบทลูนิมั	ทอ็กซนิ	ทีแ่ตกตา่งกนัพบวา่	ทัง้สอง

ปรมิาณไมม่คีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ	ิ

เมื่อทำาการติดตามผลเป็นระยะ	8	สัปดาห์

	 จะเห็นได้ว่าจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

การใช้โบทูลินัม	ท็อกซิน	 ในการรักษาโรคปวดประสาท

ไทรเจมินัลนั้น	พบว่าโบทูลินัม	 ท็อกซิน	 สามารถนำามา

ใช้เป็นอีกทางเลือกในการักษาผู้ป่วยโรคปวดประสาท

ไทรเจมินัลได้	แต่อย่างไรก็ตาม	จากระเบียบวิธีวิจัยของ

การศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีความรัดกุมและชัดเจน	โดยที	่

ผู้ป่วยในงานวิจัยยังคงได้รับประทานยา	Carbamzaepine		

อยู่	พร้อมทั้งยังไมม่ีการศึกษาใดเลยที่มกีารเปรียบเทียบ

ประสทิธภิาพการลดปวดโดยตรงระหวา่งการใชโ้บทลูนิมั	

ท็อกซิน	 กับการใช้ยารับประทานหลักที่ใช้ในการรักษา	

ผูป้ว่ยโรคปวดประสาทไทรเจมนิลั	เชน่	Carbamazepine	

เป็นต้น
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัเชงิบรรยายนีมุ้ง่ศกึษาภาระและระดบัภาระ	

ผูด้แูลผูส้งูอายทุีเ่ปน็โรคพารก์นิสนั	กลุต่วัอยา่งคอื	ผูด้แูล

หลักผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันที่เข้ารับบริการแผนก

ผู้ป่วยนอก	 โรงพยาบาลศรีนครินทร	์คณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จำานวน	 146	 คนเก็บรวบรวม

ข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม	 ถึงเดือนมิถุนายนโดยใช้

แบบสอบถามทัง้หมด	2	สว่น	คอื	1)	แบบสอบถามขอ้มลู

สว่นบคุคลของผูส้งูอายแุละผูด้แูลและ	2)	แบบสอบถาม	

ภาระในการดแูลผูป้ว่ยเรือ้รงั	โดยแบบสอบถามนีไ้ดผ้า่น

การทดลองใชแ้ละมคีา่สมัประสทิธแ์อลฟาของครอนบาค

เท่ากับ	.92		

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้ดูแลมีคะแนนภาระโดยเฉลี่ย

เทา่กบั	22.80	คะแนน	(SD	=	14.88)		แตเ่มือ่แบง่ตามระดบั	

ของภาระในการดแูลพบวา่ผู้ดแูลมกีารรบัรูภ้าระทีแ่ตกตา่ง	

กนัออกไป		โดยสว่นใหญร่บัรูว้า่ไมเ่ปน็ภาระ	(รอ้ยละ	50.7)		

รองลงมาคือรู้สึกเป็นภาระระดับเล็กน้อย	(ร้อยละ	37.7)	

และรู้สึกเป็นภาระระดับปานกลาง	 (ร้อยละ	 9.6)	 ตาม

ลำาดับ	 เมื่อวิเคราะห์ภาระทั้ง	 4	 องค์ประกอบนี้พบว่า	

องค์ประกอบที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ความรู้สึกผิด		

( 	=	1.52,	S.D.	=	.85)	รองลงมาคอื		เจตคตทิีไ่มแ่นน่อน	

( 	 =	 .94,	 S.D.	 =	 .72)	 ความตรึงเครียดส่วนบุคคล

( 	 =	 .94,	 S.D.	 =	 .74)	 และความขัดแย้งในตนเอง

( 	=	.76,	S.D.	=	.84)	ตามลำาดับและเมื่อวิเคราะห์ราย

ข้อ	พบว่า	ข้อคำาถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ข้อ	8	

ทา่นรูส้กึวา่ผูป้ว่ยตอ้งพึง่พาทา่น	( 	=	2.16,	S.D.	=	1.31)			

ซีง่อยูใ่นองคป์ระกอบความรูส้กึผดิ		และขอ้คำาถามทีม่คีา่

คะแนนเฉลี่ยตำ่าสุด	คือ	 ข้อ	 18	ท่านอยากที่จะเลิกดูแล	

ผู้ป่วยซึ่งเป็นญาติของท่านและให้ผู้อื่นมาดูแลแทน	

( 	=	.300,	S.D.	=	.	66)	ซี่งอยู่ในองค์ประกอบเจตคติที่

ไม่แน่นอน	 	 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้พยาบาล

และทีมสุขภาพควรตระหนักถึงภาระที่เกิดจากการ

ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันรวมถึงมีการติดตาม	

เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินปัจจัยที่ทำาให้เกิดภาระของผู้ดูแล		

ความตอ้งการการชว่ยเหลอืตา่ง	ๆ 	รวมถงึจดัตัง้คลนิกิให้

คำาปรึกษาสำาหรับผู้ดูแล				
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Abstract

	 The	purpose	of	this	descriptive	research	was	

to	study	burden	and	level	of	burden	on	caregivers	

of	older	persons	with	Parkinson’s	disease.	A	sample		

of	 146	primary	 caregivers	 of	 older	 persons	with	

Parkinson’s	disease	at	the	Outpatient	Department,	

Srinakarin	Hospital,	Faculty	of	Medicine,	Khon	Kaen	

University	during	March	to	June	2015	were	recruited	

for	this	study.	The	participants	were	assessed	by	

using	a	2	parts		questionnaires	including	1)	personal		

information	 of	 older	 persons	 with	 Parkinson’s		

disease	and	caregivers	and	2)	Thai	Burden	Interview	

for	 Caregivers	 of	 Patients	with	Chronic	 Illness.	

The	questionaire	were	tried	out,	and	reported	the		

Cronbach,	s	alpha	coefficient	for	prior	studies	as	.92.

	 The	findings	showed	that	the	average	burden	

score	was	22.80	±	14.48	in	primary	caregivers	of	

older	persons	with	Parkinson’s	disease.	Classifying	

severity	of	caregiver	burden	based	on	the	burden	

scores,	caregivers	perceived	different	burden	and	

the	majority	of	participants	reported	no	burden	in	

taking	 care	 of	 the	patients	 (50.7%),	 followed	by	

mild	burden	(37.7%)	and	moderate	burden	(9.6%).	

According	to	the	average	burden	score,	the	preva-

lence	of	the	impact	variables	on	caregivers	of	older	

persons	with	Parkinson’s	disease	in	the	4	domains	

are	shown	guilt	is	the	most	frequent	factor	( 	=	1.52,	

S.D.	=	.85),	followed	by	uncertain	attitudes	( 	=	.94,	

S.D.	=	.72),	personal	strain	( 	=	.94,	S.D.	=	.74),	and	

privacy	conflicts	( 	=	.76,	S.D.	=	.84).	The	analysis	

found	that	the	items		with	the	highest	average	score	

were		item		8		(do	you	feel	your	relative	is	dependent	

on	you?)		( 	=	2.16,	SD	=	1.31)		in	the	guilt	factor		

and	 	 items	with	 the	 lowest	 average	 score	were	

18	(do	you	wish	you	could	leave	the	care	of	your	

relative	to	someone	illness?)	( 	=	.30,	SD	=.	66)	in	the	

uncertain	attitudes.	The	suggestions	of	this	study,	

Nurses	and	healthcare	team	should	be	awareness	to	

caregiver	burden	of	older	persons	with	Parkinson’s		

disease	 including	 home	 visit	 to	 assess	 factors		

affecting	to	burden,	needs		for	help	and	established	

clinic	to	counseling	for	caregiver	with	Parkinson	,s	

disease.

	 คำ�สำ�คัญ	:	ภาระของผู้ดูแล	ผู้สูงอายุ	โรคพาร์กินสัน

	 Keywords:		Caregiver		burden,	Older		persons,	

Parkinson’s	disease

บทนำา

	 พาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบ

ประสาท	(neurodegenerative	disorder)	โดยส่วนใหญ่

เริ่มต้นที่สับสแตนเซีย	ไนกรา	(Substantia	nigra)	ซึ่งอยู่

ในบาซาล	แกงเกลีย	(Basal	ganglia)	ด้วยเหตุที่บาซาล	

แกงเกลียมีหน้าที่ที่หลากหลาย	 	 ดังนั้นเมื่อเกิดพยาธิ

สภาพทีส่มองสว่นนีจ้งึทำาใหเ้กดิอาการและอาการแสดง

ทางคลนิกิทีแ่ตกตา่งกนัมากมายหลายรปูแบบ	นอกจาก

นีเ้ซลลใ์นสว่นของสบัสแตนเซยี	ไนกรายงัมหีนา้ทีส่ำาคญั

ในการผลิตสารสื่อประสาทโดปามีน	(Dopamine)	 	 เมื่อ

ระดับโดปามีนลดตำ่าลงจึงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ

รา่งกายโดยมอีาการดงันี	้การสัน่		เคลือ่นไหวชา้		แขง็เกรง็

และการทรงตวัไมด่ี		โรคนีม้อีบุตักิารณแ์ละความชกุเพิม่

มากขึน้เรือ่ยๆ	ในกลุม่ผูส้งูอาย	ุ	พบวา่มจีำานวนประชากร

โลกเจ็บป่วยด้วยโรคพาร์กินสันประมาณ	4	ล้านคนและ

คาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น	4	เท่าในปี	ค.ศ.	20401	และพบ

อัตราความชุกของโรคพาร์กินสันในกลุ่มประเทศต่างๆ	

ดังนี้	 สหรัฐอเมริกาพบอัตราความชุก	 1	 :	 200	 ในกลุ่ม	

ทีม่อีายอุยูร่ะหวา่ง	60	–	69	ป	ี	สำาหรบัในประเทศแถบยโุรป	

ตะวันตกพบอัตราความชุก	 1	 :	 100	 ในกลุ่มที่มีอายุ	

อยู่ระหว่าง	70	–	79	ปี	และ	1	:	35	ในกลุ่มที่มีอายุ	80	ปี

ขึ้นไป		ประเทศในแถบเอเชียเช่น	จีน	พบว่ามีอัตราความ

ชุกเท่ากับ	1	:	1,000	ในกลุ่มที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป2	สำาหรับ

ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคพาร์กินสันประมาณ	60,000	

ราย		ภายใต้โครงการลงทะเบียนผู้ป่วยพาร์กินสัน	(Thai	

Parkinson	,	s	disease	registry)		คดิเปน็ความชกุเทา่กบั	
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242.57	ตอ่ประชากร	100,000	คน3		พารก์นิสนัเปน็โรคที่

มีการดำาเนินของโรคช้า		แต่เมื่อโรคมีความก้าวหน้ามาก	

ยิ่งขึ้นจะส่งผลต่อความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน	

ของผู้สูงอายุจึงมีความจำาเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแล4

	 ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว

ที่มีบทบาทช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งโดยตรงและโดยอ้อม5		

บทบาทของผู้ดูแลนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการการดูแล

ของผูส้งูอายทุีเ่ปน็ไปตามความรนุแรงของความบกพรอ่ง

ในการเคลื่อนไหว	 	 	 ซึ่งความบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้มีความ

สัมพันธ์กับระยะเวลาการเป็นโรค	 	 อายุของผู้ป่วยและ

โรคร่วมอื่นๆ	เช่น	ภาวะซึมเศร้า		สมองเสื่อม		อาการปวด

ตอนกลางคืนและตะคริว4	 เป็นต้น	ด้วยอาการของโรคที่

ไม่สามารถทำานายและความไม่แน่นอนของโรคนี้ที่เกิด

ขึ้นนำามาสู่ภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุ6

	 ภาระของผู้ดูแลเป็นการรับรู้ถึงปัญหาด้านร่างกาย		

จิตใจ	 	 สังคมและการเงินที่เกิดจากการดูแลบุคคลที่

มีความบกพร่อง7	 	ภาระของผู้ดูแลนี้มีหลากหลายมิติ	

(multidimensional)	 และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	

(dynamic	 changes)	 	 แต่ทั้งนี้ผู้ดูแลไม่อาจรับรู้ภาระ

ครบทุกมิติในเวลาเดียวกันได้8	 	ภาระในการดูแลจะเพิ่ม

มากขึ้นตามอาการและความก้าวหน้าของโรค		จนทำาให้

ผู้ดูแลไม่สามารถเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ได้	 	 เป็นผลให้

ดูแลผู้สูงอายุได้ไม่เต็มที่เกิดการทารุณกรรม		การละเลย	

ละทิ้งและไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้9

	 จากประสบการณ์การทำางานและการสังเกต	

สัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันพบว่า	

ผูส้งูอายทุีเ่ปน็โรคพารก์นิสนัตอ้งการการดแูลจากผูด้แูล		

ผู้ดูแลรับรู้บทบาทในการดูแลที่แตกต่างกันออกไปตาม

ความต้องการของผู้สูงอายุและอาการของโรค		ผู้สูงอายุ

บางรายที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้	 แต่ยังต้องการให้ผู้ดูแล

อยู่เป็นเพื่อน	 ซึ่งการดูแลนั้นครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย		

จิตใจ	 	 อารมณ์และสังคม	 	 ทั้งนี้ผู้ดูแลรับรู้ว่าการดูแล	

ผูส้งูอายทุีเ่ปน้โรคพารก์นิสนันีเ้ปน็ภาระ	จากปรากฏการณ	์

ข้างต้นให้ผู้วิจัยเกิดคำาถามว่า		ภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ที่เป็นโรคพาร์กินสันเป็นอย่างไรและผู้ดูแลรับรู้ภาระใน

การดูแลมากน้อยเพียงใด	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่ามีการ

ศกึษาภาระของผูด้แูลผูป้ว่ยโรคพารก์นิสนัในมติติา่งๆ	ที่

หลากหลาย		ได้แก่		ภาระเชิงวัตถุวิสัยและเชิงจิตวิสัย10		

ภาระดา้นรา่งกาย		จติใจ		สงัคมและการเงนิ4,6		ภาระดา้น

พัฒนาการ		เวลา		ร่างกาย		สังคมและอารมณ์11	 	และ

การศึกษาเหล่านี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้สูงอายุ

และมีบริบทที่แตกต่างจากสังคมไทย1,4,5,6,10,12	 	สำาหรับ

ในประเทศไทยมีการศึกษาภาระในการดูแลของผู้ดูแล

ผู้สูงอายุในกลุ่มโรคต่างๆ	 ดังนี้	 	 กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ	

โรคหลอดเลือดสมอง13	 	กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

ในชมุชน14		กลุม่ผูด้แุลผูส้งูอายโุรคมะเรง็ระยะสดุทา้ยใน

โรงพยาบาล15	 	และกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม16,17		

จากการทบทวนวรรณกรรมไมส่ามารถตอบปรากฏการณ์

ทีเ่กดิขึน้ซึง่เปน็ประเดน็ทีม่คีวามสำาคญั		ผูว้จิยัจงึตอ้งการ

ศึกษาภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน	

พร้อมทั้งคาดหวังว่าผลจากการศึกษาครั้งนี้จะใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการพยาบาลเพื่อ

ช่วยลดภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน	

รวมถึงการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพือ่ศกึษาภาระและระดบัภาระของผูด้แูลผูส้งูอายุ

ที่เป็นโรคพาร์กินสัน

วิธีการศึกษา

	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิบรรยาย	(descriptive		

research)	 เพื่อศึกษาภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็น	

โรคพาร์กินสัน

	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลหลักที่ให้การผู้ดูแลสูงอายุ

ที่เป็นโรคพาร์กินสันที่เข้ารับการตรวจรักษาที่แผนก	

ผู้ป่วยนอก		โรงพยาบาลศรีนครินทร์	คณะแพทยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยขอนแก่น		ซึ่งผู้ดูแลนั้นอาศัยอยู่ด้วยกันกับ

ผู้สูงอายุ		สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ดี		รวม

ถึงมีความสมัครใจและยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย		

โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง	 (purposive	 sampling)	ที่มี	

คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้จำานวน	146	คน		
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	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 	 ประกอบด้วย	 2	 ส่วน		

คือ	 ส่วนที่	 1	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูง

อายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน	 มีทั้งหมด	

19	ข้อคำาถาม	ส่วนที่	 2	แบบสอบถามภาระในการดูแล

ผู้ป่วยเรื้อรัง	 ของชนัญชิดาดุษฎี	 ทูลศิริและคณะ18	ซึ่ง

เป็นแบบสอบถามที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท	

ผูด้แูลในสงัคมไทย		ประกอบดว้ย	22	ขอ้คำาถามมทีัง้หมด	

4	องค์ประกอบ	คือ	ความตึงเครียดส่วนบุคคล	ความขัด

แยง้ในตวัเอง	ความรูส้กึผดิ	และเจคตทิีไ่มแ่นน่อน		แตล่ะ

ข้อมีคะแนน	0	–	4	คะแนน		มีคะแนนรวมตั้งแต่	0	–	88	

คะแนน		ถ้าคะแนน	0	-	20	คะแนน		หมายถึง		ไม่รู้สึก

เป็นภาระการดูแล	(no	burden)	ระดับคะแนน	21	-	40	

รู้สึกเป็นภาระการดูแลระดับน้อย	(mild	burden)	ระดับ

คะแนน	41	-	60	รู้สึกเป็นภาระการดูแลระดับปานกลาง	

(moderate	burden)	และระดบัคะแนน	61	-	88	รูส้กึเปน็

ภาระการดูแลระดับมาก	(severe	burden)		

	 การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม	

(reliability)	 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	

ไปทดลองใช้	 (try	 out)	 กับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์

กนิสนัทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง	แตม่คีณุสมบตัทิีค่ลา้ยคลงึกบั

กลุ่มตัวอย่างจำานวน	30	ราย	แล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์

หาความเที่ยงโดยคำานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ	

ครอนบาค	(Cronbach,	s	alpha	coefficient)	เทา่กบั	.92		

	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยชี้แจงรายละเอียดแก่

อาสาสมัครที่ห้องตรวจอายุรกรรม	 	 แผนกผู้ป่วยนอก		

และให้อาสาสมัครนำาแบบสอบถามกลับไปตอบที่บ้าน

และส่งกลับมายังผู้วิจัยทางไปรษณีย์	 และเก็บรวบรวม

ข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน		พ.ศ.	2558		

ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูด้แูล

ผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน

	 การพทิกัษส์ทิธแิละจรยิธรรมการวจิยั	การวจิยัครัง้นี้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์		

มหาวทิยาลยัขอนแกน่		ไดร้บัการรบัรองเลขที	่HE571486		

เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์		2558		และผู้วิจัยมีการปฏิบัติที่

แสดงถึงการให้ความสำาคัญกับการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้า

รว่มวจิยัดว้ยความซือ่สตัยใ์นทกุขัน้ตอนของกระบวนการ

วิจัย		และรับรองว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับ	รวมถึงนำา

เสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น

	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา	 วิเคราะห์

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน	

และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแล	 ค่าคะแนนภาระของ	

ผู้ดูแลโดยรวมและรายด้าน	

ผลการศึกษา

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 	 เพื่อศึกษา

ภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันที่เข้ารับการ

ตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์			

คณะแพทยศ์าสตร์		มหาวทิยาลยัขอนแกน่	ผลการวจิยัดงันี้

	 1.	 ข้อมูลของผู้สูงอ�ยุที่เป็นโรคพ�ร์กินสัน	

การศกึษาครัง้นีม้ผีูส้งูอายจุำานวน	146	คน	สว่นใหญ	่เปน็

เพศชาย		จำานวน	74	คน	(ร้อยละ	50.7)		โดยมีอายุเฉลี่ย

เท่ากับ	 70.77	ปี	 (SD	=	 7.58)	 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรสคู	่(รอ้ยละ	68.5)	มรีะดบัการศกึษาในระดบัประถม

ศึกษา	 (ร้อยละ	 55.5)	 ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ		

(ร้อยละ	58.2)		ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรุนแรงของโรค

อยู่ในระยะที่	 2	 (ร้อยละ	 28.8)	 และมีระยะเวลาที่เป็น	

โรคพาร์กินสันเฉลี่ย		7.47	ปี		(SD	=	5.83)

	 2.	 ขอ้มลูของผูด้แูลผูส้งูอ�ยทุีเ่ปน็โรคพ�รก์นิสนั	

การศึกษาครั้งนี้มีผู้ดูแลจำานวน	146	คน	พบว่า	ส่วนใหญ	่

เป็นเพศหญิงจำานวน	108	คน	 (ร้อยละ	74.0)	มีอายุโดย

เฉลีย่เทา่กบั	51.28	ป	ี(SD	=	11.99)	สว่นใหญม่สีถานภาพ

สมรสคู	่(รอ้ยละ	77.4)	มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ขึน้ไป	(รอ้ยละ	47.3)	ประกอบอาชพีรบัราชการ/ขา้ราชการ

บำานาญ	 (ร้อยละ	 34.2)	 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำาตัว	

(ร้อยละ	 70.5) 	 มีสถานะทางเศรษฐกิจ เพียงพอ	

(ร้อยละ	84.2)		ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุโดย

เป็นลูกชาย/ลูกสาว	(ร้อยละ	52.1)	

	 ระยะเวลาที่ให้การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยเท่ากับ		

6.10	ป	ี(SD	=	11.99)	มจีำานวนชัว่โมงทีใ่หก้ารดแูลผูส้งูอายุ

ต่อวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ	7.04	ชั่วโมง	(SD	=	6.38)	มีจำานวน	

ผู้ดูแลที่ช่วยสับเปลี่ยนดูแลโดยเฉลี่ยเท่ากับ	 1.87	 คน	

(SD	 =	 0.95)	 และมีจำานวนผู้ป่วยอื่นในครอบครัวที่ 	

ผู้ดูแลให้การดูแลโดยเฉลี่ยเท่ากับ	1.14	คน		(SD	=	0.39)		

(ตารางที่	1)		
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ต�ร�งที่	1	 จำานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันและผู้ดูแล

ผู้สูงอ�ยุ ผู้ดูแล

n ร้อยละ n ร้อยละ

เพศ

			ชาย 				74 	50.7 38 26.0

			หญิง 72 49.3 108 74.0

สถ�นภ�พสมรส

			โสด 1 0.7 25 17.1

			สมรส 100 68.5 113 77.4

			แยกกันอยู่ 1 0.7 1 0.7

			หย่าร้าง 2 1.4 5 3.4

			หม้าย 42 28.8 2 1.4

ระดับก�รศึกษ�

			ไม่ได้ศึกษา 3 2.1

			ประถมศึกษา 81 55.5 38 26.0

			มัธยมศึกษาตอนต้น 8 5.5 8 5.5

			มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 15 10.3 22 15.1

			ปวส./อนุปริญญา 9 6.2 9 6.2

			ปริญญาตรีขึ้นไป 30 2.5 69 47.3

อ�ชีพ

			ไม่ได้ประกอบอาชีพ 85 58.2 16 11.0

			เกษตรกร/ทำานา 13 8.9 32 21.9

			ข้าราชการ/ข้าราชการบำานาญ 39 26.7 50 34.2

			พนักงานของรัฐ 6 4.1

			ค้าขาย 5 3.4 22 15.1

			รับจ้างทั่วไป 5 3.4

			อื่นๆ 4 2.7 15 10.3

คว�มรุนแรงของโรค

			1 16 11.0

			1.5 11 7.5
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ต�ร�งที่	1	 จำานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันและผู้ดูแล	(ต่อ)

ผู้สูงอ�ยุ ผู้ดูแล

n ร้อยละ n ร้อยละ

คว�มรุนแรงของโรค

				2 42 28.8

			2.5 12 8.2

			3 39 26.7

			4 17 11.6

			5 9 6.2

สถ�นท�งเศรษฐกิจ

			เพียงพอ 123 84.2

			ไม่เพียงพอ 23 15.8

คว�มสัมพันธ์ผู้ดูแลกับผู้สูงอ�ยุ

			ลูกชาย/ลูกสาว 76 52

			ลูกเขย/ลูกสะใภ้ 8 5.5

			สามี/ภรรยา 52 35.6

			หลาน 6 4.1

			พี่น้อง 3 2.1

			ญาติ 1 0.7

	 3.	 ภ�ระของผูด้แูลผูส้งูอ�ย	ุ	พบวา่		มคีา่คะแนน

ภาระโดยเฉลี่ยเท่ากับ	 22.80	 คะแนน	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ	14.88	คะแนน	ตำ่าสุด	0	คะแนน	สูงสุด	

71	คะแนน	 เมื่อแบ่งต�มระดับภ�ระพบดังนี้	 	 ผู้ดูแล

ส่วนใหญ่รู้สึกไม่เป็นภาระ	 (ร้อยละ	 50.7)	 	 รองลงมา	

คือรู้สึกเป็นภาระระดับน้อย	(ร้อยละ	37.7)	และรู้สึกเป็น

ภาระระดบัปานกลาง	(รอ้ยละ	9.6)	ตามลำาดบั	(ตารางที	่2)

เมือ่วเิคร�ะหต์�มองคป์ระกอบ	4	องคป์ระกอบ		พบวา่	

องค์ประกอบที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ	ความรู้สึกผิด	

(guilt)	 ซึ่งข้อคำาถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในองค์

ประกอบนี้คือ	 ข้อ	 8	 ท่านรู้สึกว่าผู้ป่วยต้องพึ่งพาท่าน		

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 2.16	 คะแนน	 (SD	=	 1.31)	

รองลงมาคอื	ขอ้	14	ทา่นรูส้กึวา่ผูป้ว่ยคาดหวงัในตวัทา่น

มากเสมือนมีท่านคนเดียวเท่านั้นที่พึ่งพาได	้ค่าคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ	1.82	คะแนน		(SD	=	1.49)	องค์ประกอบ

ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรองลงมาคือ	 เจตคติที่ไม่แน่นอน		

(uncertain	 attitude)	 ซึ่งข้อคำาถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย

สูงสุดในองค์ประกอบนี้คือ	ข้อ	21	ท่านรู้สึกว่าท่านน่าจะ

ดูแลญาติของท่านได้ดีกว่านี้	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	

1.66	คะแนน		(SD	=	1.33)		รองลงมาคอื	ขอ้	19	ทา่นรูส้กึ

วา่ไมม่อีะไรแนน่อนเกีย่วกบัสิง่ทีท่ำาใหผู้ป้ว่ย	มคีา่คะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ	 1.03	 คะแนน	 	 (SD	=	 1.05)	 และความ	

ตรึงเครียดส่วนบุคคล	 (personal	 strain)	 ตามลำาดับ		

องคป์ระกอบทีม่คีา่คะแนนเฉลีย่ตำา่สดุ	คอื	ความขดัแยง้ใน

ตนเอง	(privacy	conflict)	และเมือ่วเิคร�ะหร์วมร�ยขอ้

พบวา่	มคีา่เฉลีย่เทา่กบั	1.04	คะแนน	(SD	=	.68)	แตเ่มือ่

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามรายข้อ	พบว่า	 	 ข้อที่มีค่าคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด	คือ	 ข้อ	 8	ท่านรู้สึกว่าผู้ป่วยต้องพึ่งพาท่าน		
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ซึง่อยูใ่นองคป์ระกอบความรูส้กึผดิ		รองลงมาคอื	ขอ้	21	ทา่น	

รู้สึกว่าน่าจะดูแลญาติของท่านได้ดีกว่านี้ 	 อยู่ ใน	

องคป์ระกอบเจตคตทิีไ่มแ่นน่อน	และขอ้	7	ทา่นรูส้กึกลวั

เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับผู้ป่วยซึ่งเป็นญาติ

ของท่าน	ที่อยู่ในองค์ประกอบความรู้สึกผิด	ส่วนข้อที่มี

คา่คะแนนเฉลีย่ตำา่สุดคอื	ขอ้	18	ทา่นอยากทีจ่ะเลกิดแูล

ผู้ป่วยซึ่งเป็นญาติของท่านและให้คนอื่นมาดูแลแทน	

ซึง่อยูใ่นองคป์ระกอบเจคตทิีไ่มแ่นน่อน	มคีา่คะแนนเฉลีย่

เท่ากับ	0.30	คะแนน	(ตารางที่	3)	

ต�ร�งที่	2	 จำานวน		รอ้ยละของระดบัภาระของผูด้แูลผูส้งูอายทุีเ่ปน็โรคพารก์นิสนัและคา่เฉลีย่		สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	

ค่าตำ่าสุดและค่าสูงสุดของคะแนนภาระของกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแล	ผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน

ภ�ระของผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุ จำ�นวน	(n	=	146) ร้อยละ

ไม่เป็นภาระ 74 50.7

เป็นภาระระดับเล็กน้อย 55 37.7

เป็นภาระระดับปานกลาง 14 9.6

เป็นภาระระดับมาก 3 2.1

( 	=	22.80		,	S.D.	=14.88			,	Min	=	0			,	Max	=	71		)

ต�ร�งที่	3	ค่าเฉลี่ย	 	 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานของค่าคะแนนภาระของกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน

จำาแนกตามองค์ประกอบและรายข้อ

องค์ประกอบ/ร�ยข้อ ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

ม�ตรฐ�น

องค์ประกอบที่	1		คว�มตึงเครียดส่วนบุคคล	(Personal	strain)		 .94 .74

ข้อ	1		ท่านรู้สึกว่าผู้ป่วยร้องขอความช่วยเหลือ 1.51 1.09

ข้อ	2		ท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีเวลาเพียงพอสำาหรับตัวเอง 1.15 1.12

ข้อ	3		ท่านรู้สึกมีความเครียดทั้งงานที่ต้องดูแลผู้ป่วย 1.43 1.15

ข้อ	4		ท่านรู้สึกอึดอัดใจต่อพฤติกรรม 1.04 1.02

ข้อ	5		ท่านรู้สึกหงุดหงิดใจหรือโกรธ 0.72 0.90

ข้อ	6		ท่านรู้สึกว่าผู้ป่วยทำาให้ความสัมพันธ์ 0.51 0.85

ข้อ	9		ท่านรู้สึกตึงเครียดขณะที่อยู่ใกล้ผู้ป่วย 0.87 1.04

ข้อ	10		ท่านรู้สึกว่าสุขภาพของท่านไม่ค่อยดี 0.77 1.10

ข้อ	16		ท่านรู้สึกว่าท่านจะไม่สามารถอดทนดูแลผู้ป่วยได้ 0.40 0.75

องค์ประกอบที่	2		คว�มขัดแย้งในตนเอง	(Privacy	conflict)		 .76 .84

ข้อ	11		ท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีความเป็นส่วนตัว 0.86 0.97

ข้อ	12		ท่านรู้สึกว่าท่านไม่สามารถมีสังคมได้ตามปกติ 0.83 1.01

ข้อ	13		ท่านรู้สึกไม่สะดวกในการติดต่อ/คบหากับเพื่อน 0.82 1.10

ข้อ	17		ท่านรู้สึกว่าท่านไม่สามารถควบคุมจัดการชีวิตตนเอง 0.53 0.86
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องค์ประกอบ/ร�ยข้อ ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

ม�ตรฐ�น

องค์ประกอบที่	3		คว�มรู้สึกผิด	(Guilt)		 1.52 .85

ข้อ	7		ท่านรู้สึกกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 1.62 1.27

ข้อ	8		ท่านรู้สึกว่าผู้ป่วยต้องพึ่งพาท่าน 2.16 1.31

ข้อ	14		ท่านรู้สึกว่าผู้ป่วยคาดหวังในตัวท่านมาก 1.82 1.49

ข้อ	15		ท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีเงินเพียงพอ 0.93 1.27

ข้อ	22		โดยภาพรวมท่านรู้สึกว่าการดูแลผู้ป่วยเป็นภาระ 1.08 1.33

องค์ประกอบที่	4		เจตคติที่ไม่แน่นอน	(Uncertain	attitude)		 .94 .72

ข้อ	18		ท่านอยากที่จะเลิกดูแลผู้ป่วย 0.30 0.66

ข้อ	19		ท่านรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มั่นคงแน่นอน 1.03 1.05

ข้อ	20		ท่านรู้สึกว่าท่านควรจะได้รับการดูแลจากญาติคนอื่น 0.77 0.98

ข้อ	21		ท่านรู้สึกว่าท่านน่าจะดูแลญาติของท่านได้ดีกว่านี้ 1.66 1.33

รวม 1.04 .68

การอภิปรายผล

	 1.	 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สู งอ�ยุที่ เป็น	

โรคพ�ร์กินสัน	 พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 	 (ร้อยละ	 50.7)	 สอดคล้องกับ	

หลายการศกึษาทีพ่บวา่เปน็เพศชายถงึรอ้ยละ	56.5	-	711,4	

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากโรคพารก์นิสนัพบในเพศชายมากกวา่	

เพศหญิงรวมทั้งพื้นที่ที่ทำาการศึกษาครั้งนี้พบอัตราส่วน

ผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันเพศชายมากกว่าเพศหญิง		

จงึทำาใหผ้ลการศกึษาครัง้นีพ้บเพศชายมากกวา่เพศหญงิ		

ผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ	70.80	ปี		

สอดคล้องกับการศึกษาของ	Martinez	 –	Martin	 et	 al.	

(2007)	 	ที่พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันมีอายุโดย

เฉลี่ยเท่ากับ	 69.4	ปี	 	 อาจเนื่องมาจากอายุเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญที่ทำาให้เกิดโรคพาร์กินสัน	 	และจะมี

อบุตักิารณเ์พิม่มากขึน้เมือ่อายเุพิม่ขึน้		จงึมคีวามชกุเพิม่

มากขึน้ในกลุม่ผูส้งูอาย	ุ	ผูส้งูอายสุว่นใหญม่คีวามรนุแรง

ของโรคอยู่ในระยะที่	 2	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	D,	

Amelio	 et	 al.	 (2009)	 	ที่พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความ

รนุแรงของโรคอยูใ่นระยะที	่2	เชน่กนั	ทัง้นีเ้พราะปจัจบุนั

นีผู้ส้งูอายไุทยมคีวามตืน่ตวัและกระตนืรอืรน้ตอ่โรคพาร์

กินสันเพื่อที่จะได้รับการตรวจรักษาให้ได้รับการรักษา	

โดยเร็ว	 จึงทำาให้พบผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันใน	

ระยะแรกๆ	เพิม่มากขึน้2	สว่นระยะเวลาทีเ่ปน็โรคพารก์นิสนั		

พบวา่	ผูส้งูอายสุว่นใหญม่รีะยะเวลาการเปน็โรค	โดยเฉลีย่	

เท่ากับ	7.47	ปี		สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่พบว่ามี

ระยะเวลาการเป็นโรคอยู่ในช่วง	5.6	–	10.9	ปี11,12,19	ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากด้วยลักษณะของตัวโรคพาร์กินสันที่มี

การดำาเนินของโรคแบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่การดำาเนิน

ของโรคชา้มาก		จงึทำาใหผู้ส้งูอายเุจบ็ปว่ยเปน็ระยะเวลา

นานและมกันานราว	10	ปจีงึจะมอีาการมากจนถงึขัน้เดนิ

เองไม่ได้	ส่งผลให้เกิดการดูแลระยะยาว19

	 2.	 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูด้แูล	พบวา่สว่นใหญ่

เป็นเพศหญิง	 สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่พบว่า	

ผูด้แูลสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิเชน่กนั14,15	เพศเปน็ตวักำาหนด

บทบาทในครอบครัวและสังคมที่พบว่าบุตรที่เป็นเพศ

หญิงมักจะรับผิดชอบการดูแลผู้สูงอายุสูงกว่าบุตรชาย		

ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยบริบทของสังคมวัฒนธรรมอีสาน	

เมื่อเกิดการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุทำาให้ผู้สูงอายุมีความ

สามารถในการดูแลตนเองลดลงจากเดิมจำาเป็นที่บุคคล
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ในครอบครวัโดยเฉพาะบตุรสาวซึง่เปน็บคุคลทีค่รอบครวั

และสังคมมอบหมายและคาดหวังให้เป็นผู้ให้การดูแล20		

สว่นอายขุองผูด้แูล		ผลการศกึษาพบวา่		ผูด้แูลมอีายโุดย

เฉลี่ยเท่ากับ	51.28	ปี		ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษา

ที่พบว่า		ผู้ดูแลมีอายุโดยเฉลี่ยเท่ากับ	48	–	51.6	ปี15,16	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นบุตรชาย/	

บตุรสาว	และอยูใ่นวยักลางคนซึง่เปน็ไปตามขัน้ตอนชวีติ	

(life	course)	ซึ่งงานวิจัยนี้พบผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กิน

สันมีอายุโดยเฉลี่ยเท่ากับ	70.77	ปี		อายุของผู้ดูแลและ	

ผู้สูงอายุจึงมีความสัมพันธ์กัน	

	 3.	 ภ�ระของผูด้แูลผูส้งูอ�ย	ุ	ผลการศกึษาพบวา่		

มีค่าเฉลี่ยคะแนนภาระการดูแลโดยรวมเท่ากับ	 22.80	

คะแนน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 14.88	คะแนน			

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 Edwards	&	 Scheetz	

(2002)		ทีพ่บวา่มคีา่เฉลีย่คะแนนภาระของผูด้แูลเทา่กบั	

23.6	คะแนนเชน่เดยีวกบัการศกึษาของ	Martinez	–	Martin		

et	al.	(2007)	ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนภาระของผู้ดูแล

เท่ากับ	 26.5	คะแนน	 	แต่เมื่อแบ่งตามระดับของภาระ	

พบวา่ผูด้แูลสว่นใหญรู่ส้กึไมเ่ปน็ภาระ		คดิเปน็	รอ้ยละ	51.0			

รองลงมาคอืรูส้กึเปน็ภาระระดบัเลก็นอ้ย	คดิเปน็รอ้ยละ	37.8		

สามารถอธิบายได้ว่า	 ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นบุตรชาย/

บุตรสาว	 อาจได้รับอิทธิพลความเชื่อ	 ความศรัทธาใน

ศาสนาพทุธทีไ่ดย้ดึหลกัคำาสอนในเรือ่งของความกตญัญู

กตเวทีมาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตที่ได้ปฏิบัติถือ

เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของคนอีสานมาเป็นเวลา	

ชา้นาน		รวมถงึการถกูขดัเกลาทางสงัคมทีต่อ้งมสีว่นรว่ม

และชว่ยเหลอืในการดแูลผูส้งูอายทุีเ่จบ็ปว่ยในครอบครวั		

จงึมองวา่การดแูลผูส้งูอายนุีเ้ปน็การทำาความดตีามหลกั

ของศาสนาและเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณจึงทำาให้	

รับรู้ว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่เป็นภาระ20

	 เมื่อวิเคราะห์ภาระตามองค์ประกอบ	 4	 องค์

ประกอบ		พบว่า		องค์ประกอบที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด

คอื	ความรูส้กึผดิ	(guilt)		รองลงมาคอื	เจตคตทิีไ่มแ่นน่อน	

(uncertain	 attitude)	 และความตรึงเครียดส่วนบุคคล	

(personal	strain)	ตามลำาดบั		ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา

ของ	Chindaprasirt	et	al.	(2014)	และ	Limpawattana	

et	 al.	 (2012)	 	 ซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมอง	 	 โรคเรื้อรังในชุมชนและโรคมะเร็ง

ระยะสุดท้าย	 	ที่เป็นผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริบทเดียวกันกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบองค์ประกอบ

ดา้นความรูส้กึผดิมากทีส่ดุเชน่กนั	โดยงานวจิยัทีผ่า่นมา

ทัง้หมดใชแ้บบสอบถามเดยีวกนัในการประเมนิภาระของ

ผูด้แูล	เนือ้หาของขอ้คำาถามในองคป์ระกอบนีค้รอบคลมุ

ความรู้สึกกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับผู้ป่วย	ความ

รู้สึกว่าผู้ป่วยต้องพึ่งพาผู้ดูแล		ความคาดหวังของผู้ป่วย

ที่ต้องพึ่งพาผู้ดูแล	 รวมไปถึงปัญหาด้านการเงิน	 ทั้งนี้

เพราะด้วยลักษณะของโรคพาร์กินสันที่ทำาให้เกิดความ

พิการยาวนาน	สมาชิกในครอบครัวจึงต้องปรับบทบาท

มาเป็นผู้ดูแลมีผลต่อการดำาเนินชีวิตของผู้ดูแลและยัง	

ส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้และไม่สามารถที่จะปรับ

ตัวในการดูแลได้	รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูที่เพิ่มมากขึ้น

จงึประสบปญัหาดา้นการเงนิ		รวมถงึความไมแ่นน่อนและ

ไม่สามารถที่จะทำานายสิ่งที่เกิดขึ้นจากโรคพาร์กินสันได้		

จึงทำาให้ผู้ดูแลรับรู้ภาระในองค์ประกอบนี้มากที่สุด6		

องค์ประกอบที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยตำ่าสุดคือ	ความขัดแย้ง	

ภายในตนเอง	(privacy	conflict)	ทัง้นีเ้พราะองคป์ระกอบนี	้

ครอบคลมุดา้นเวลาสว่นตวั	การเขา้สงัคมและการจดัการ

ชวีติตนเอง		ทัง้นีเ้พราะผูส้งูอายทุีเ่ปน็โรคพารก์นิสนัสว่น

ใหญอ่ยูใ่นระยะที	่2	ยงัสามารถทำากจิวตัรไดเ้องแตช่า้ลง

เทา่นัน้		จงึพึง่พาผูด้แูลเพยีงเลก็นอ้ย		ทำาใหผู้ด้แูลมเีวลา

ในการจัดการชีวิตตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม		

เป็นผลห้ผู้ดูแลรับรู้ภาระในองค์ประกอบนี้น้อยตามไป

ดว้ย	ขอ้คน้พบในการศกึษาครัง้นีส้อดคลอ้งกบัการศกึษา

ที่ผ่านมา15

	 เมือ่วเิคราะหร์ายขอ้พบวา่		ขอ้คำาถามทีม่คีา่คะแนน

เฉลี่ยสูงสุด		คือ	ข้อ	8		ท่านรู้สึกว่าผู้ป่วยต้องพึ่งพาท่าน		

ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบความรู้สึกผิด	 	 มีค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ	 2.16	 คะแนน	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่

เป็นโรคพาร์สันมีความต้องการการดูแลดูแลจากผู้ดูแล		

ดงัปรากฏการณใ์นขา้งตน้ทีพ่บวา่		ถงึแมผู้ส้งูอายบุางราย	

ที่ยังช่วยเหลือตนเองได้	 	แต่ยังมีความต้องการให้ผู้ดูแล

อยู่เป็นเพื่อน	สิ่งเหล่านี้อาจทำาให้ผู้ดูแลรับรู้ว่าผู้สูงอายุ	

ตอ้งพึง่พาผูด้แูลตลอดเวลา	สว่นขอ้คำาถามทีม่คีา่คะแนน

เฉลี่ยตำ่าสุดคือ	 ข้อ	 18	 ท่านอยากที่จะเลิกดูแลผู้ป่วย
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ซึ่งเป็นญาติของท่านและให้คนอื่นมาดูแลแทน	 ซึ่งอยู่

ในองค์ประกอบเจคติที่ไม่แน่นอน	 	 มีค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ	 0.30	 คะแนน	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ		

0.66	คะแนน		ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเชื่อและความ

ศรัทธาที่เป็นคำาสอนของพุทธศาสนาที่สอนว่าการดูแล

บุคคลในครอบครัวเป็นสิ่งที่พึงกระทำา	 จึงทำาให้ผู้ดูแล

จำาเป็นต้องดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยต่อไป14,15	สิ่งเหล่านี้

ได้สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมอีสานตามคองสิบสี่ 		

“คองลกูคองหลาน”		อธบิายไวว้า่		ลกูทีด่ใีหม้คีวามเพยีร		

เลีย้งดพูอ่แมท่ีแ่กเ่ฒา่ใหม้คีวามสขุทกุเวลา	เพือ่ทดแทน

พระคุณที่ท่านเลี้ยงเรามาแสนยากลำาบาก21,22	

ข้อเสนอแนะ

	 ด้�นก�รปฏิบัติก�รพย�บ�ล

	 จากการศึกษาครั้งนี้	 พบว่า	 ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็น	

โรคพาร์กินสันบางส่วนรับรู้ภาระของผู้ดูแลในระดับมาก		

ซึ่งผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันทั้งหมดอาศัยอยู่ที่บ้าน		

ดังนั้นพยาบาลและทีมสุขภาพควรตระหนักถึงภาระที่

เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันรวมถึงมี

การตดิตามเยีย่มบา้นเพือ่ประเมนิปจัจยัทีท่ำาใหเ้กดิภาระ

ของผู้ดูแล	 	 ความต้องการการช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 รวมถึง	

จัดตั้งคลินิกให้คำาปรึกษาสำาหรับผู้ดูแล				

	 ด้�นก�รวิจัย

	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระ

ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ เป็นโรคพาร์กินสันเพื่อนำาไปสู่

การวางแผนการพยาบาลเพื่อช่วยลดภาระของผู้ดูแล	

ผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน

กิตติกรรมประกาศ

	 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่

กรุณาให้คำาปรึกษา	ให้กำาลังใจ		ตลอดจนช่วยตรวจสอบ

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี	

ทกุขัน้ตอน		ขอขอบพระคณุคณบดคีณะพยาบาลศาสตร์		

มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้โอกาสข้าพเจ้าในการลา

ศึกษาต่อครั้งนี้		รวมถึงคณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล

ผูใ้หญท่ีป่ฏบิตัหินา้ทีแ่ทนขา้พเจา้ในระหวา่งลาศกึษาตอ่	

ขอขอบคุณผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันและผู้ดูแล		

รวมถึงเจ้าหน้าที่ห้องตรวจอายุรกรรม	 8	 โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ทุกท่านที่อำานวยความสะดวกในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 	 และขอขอบคุณกลุ่มวิจัยและพัฒนา

เฉพาะทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
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	 Background: Cognitive	dysfunction	is	common	

in	Parkinson’s	Disease	(PD)	but	under-recognized	

in	clinical	practice	due	to	a	non-memory	dominant	

deficit.		Since	the	Montreal	Cognitive	Assessment	

(MoCA)	 can	 assess	multiple	 cognitive	 domains,	

it	could	be	used	to	identify	the	characteristic	and	

anatomical	involvement	of	cognitive	dysfunction	in	

PD.	

	 Objective: To	 compare	 the	 MoCA	 and	

Thai	Mental	 State	 Examination	 (TMSE)	 perform-

ances	between	Thai	PD	patients	and	Thai	Elderly		

Subjects	with	Dementia	(ES-D)	and	without	Dementia		

(ES-SD).

	 Methods: 	 The	 MoCA	 and	 TMSE	 were	

determined	 in	 128	 subjects;	 71	PD	patients,	 43		

ES-SD,	 and	 14	 ES-D	 at	 Thammasat	 University		

hospital.	 Subjects	 who	 screened	 positive	 for		

depression	by	Thai	Geriatric	Depression	Scale-15,	

or	have	a	history	of	chronic	neurological	illnesses	

including	 cerebrovascular	 diseases	 and	 severe	

dementia	were	excluded.	

	 Results: Mean	MoCA	and	TMSE	scores	in	Thai	

PD	patients	were	statistically	significantly	lower	than	

in	the	Thai	ES-SD	(19.94	±	4.33	vs.	25.56	±	3.01,	p	

<	0.01	and	26.23	±	3.24	vs.	28.77	±	1.17,	p	<0.01).		

Among	 the	 subjects	 without	 a	major	 cognitive		

impairment,	 PD	 patients	 scored	 statistically		

significantly	lower	in	the	MoCA	and	MoCA	scores;	

cube	 and	 clock	 drawing,	 naming,	 calculation,		

abstraction	and	delayed	recall	without	a	cue	than	in	

the	ES-SD.		Among	the	patients	with	mild-moderate	

dementia,	PD	patients	scored	statically	significantly	

higher	in	the	orientation	and	cued	recall	of	MoCA	

scores	than	in	the	ES-D.

	 Conclusions: Cognitive	 dysfunctions	 in	 PD	

patients	 are	 prominent	 on	 the	 visuospatial	 and		

executive	 functions	 with	 relatively	 spared	 the	
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memory	domains.	 These	 findings	 suggested	 the	

frontoparietal	subcortical	cognitive	dysfunction	 in	

PD	patients.

	 Keywords: Parkinson’s	 disease,	Dementia,	

Mild	 cognitive	 impairment,	 Montreal	 cognitive		

assessment,	Cognitive	dysfunction,	Thailand

Introduction

	 Cognitive	 dysfunction	 is	 one	 of	 non-motor	

symptoms	(NMS)	that	has	an	impact	on	quality	of	

life	 and	also	 associated	with	 increased	mortality	

rate	 in	 patients	with	 Parkinson’s	 disease	 (PD)	1.	

The	prevalence	of	PD	dementia	(PDD)	and	PD-Mild	

Cognitive	 Impairment	 (PD-MCI)	 were	 estimated	

about	30%	and	up	to	50%,	depends	on	the	method	

of	cognitive	assessment,	and	how	to	define	dementia2.	

	 In	 the	 previous	 international	 studies,	 the		

cognitive	dysfunction	in	PD	patients	has	revealed	to	

be	more	dominant	in	executive	function,	attention,	

and	memory2.		In	Thailand,	there	was	no	research	

study	 on	 cognitive	 function	 in	 Thai	 PD	patients.	

Moreover,	most	of	the	studies	on	cognitive	function	

in	Thai	patients	were	based	on	Thai	Mental	State	

Examination	(TMSE)	3	which	has	 low	sensitivity	 to	

detect	mild	 cognitive	 impairment	 (MCI)	 or	 early	

dementia.	Since	the	TMSE	can	assess	only	some	

cognitive	domains	especially	attention,	recent	and	

recall	memory,	patients	with	non-memory	dominant	

cognitive	dysfunction	may	difficult	to	be	detected	

abnormality.	 	 In	 this	study,	we	used	the	Montreal	

Cognitive	Assessment	(MoCA)	which	able	to	assess	

multiple	cognitive	domains	as	well	as	able	to	define	

anatomical	involvement	of	cognitive	dysfunction	in	

PD	patients	compared	with	normal	elderly	subjects	

with	and	without	dementia.

Methods

 Subjects	

	 This	 study	 is	 a	 cross-sectional	 study		

comprised	 PD	 patients	 and	 general	 elderly		

subjects	with	dementia	(ES-D)	and	without	dementia	

(ES-SD),	between	2013	and	2014	at	the	neurology	

clinic,	Thammasat	university	hospital.	All	subjects	

were	Thai	and	able	to	read	and	write,	age	between	

40	 and	 90	 years	 old.	 Subjects	 who	 screened		

positive	for	depression	by	Thai	Geriatric	Depression	

Scale-15	(TGDS	>	6),	or	have	a	history	of	chronic	

neurological	 illnesses	 including	 cerebrovascular	

diseases	and	severe	dementia	 (TMSE	<10)	were	

excluded.

	 The	patients	with	PD	were	diagnosed	according		

to		the	United	Kingdom	Parkinson’s	Disease	Society		

Brain	 Bank	 diagnostic	 criteria	 (UKPDSBB).		

The	 elderly	 subjects	with	 dementia	 (ES-D)	were	

defined	as	 subjects	who	 scored	 less	 than	24	on	

TMSE	and	have	a	functional	impairment	in	activities	

of	daily	 living	(ADL)	for	more	than	6	months.	The	

elderly	 subjects	without	 dementia	 (ES-SD)	were		

defined	as	subjects	who	scored	24	and	more	on	TMSE,		

without	a	functional	ADL	impairment.	Subjects	in	ES-D	

and	ES-SD	groups	must	not	have	any	signs	of	PD;		

resting	 tremor,	 bradykinesia,	 rigidity,	 postural		

instability,	 and	must	 not	 have	 any	 anatomical		

abnormalities	 on	 computer	 tomography	 (CT)	 or	

magnetic	resonance	imaging	(MRI)	brain	scan.	

Procedure 

	 General	 demographic	 data	 including	 age,	

sex,	 year	 of	 education,	 current	 illness,	 current	

medications,	 Barthel	 Activities	 of	 Daily	 Living		

(B-ADL)	for	ES-SD	and	ES-D	groups,	and	Schwab	

&	England	Activities	of	Daily	living	Scale	(S&E	ADL)	
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for	PD	group	were	collected.	Motor	symptoms	in	PD		

patients	were	assessed	using	Unified	Parkinson’s	

Disease	Rating	Scale	(UPDRS)	motor	score,	modified		

Hoehn	&	Yahr	(H&Y)	stage.	The	study	protocol	was	

approved	by	the	Human	Research	Ethics	Committees		

of	Thammasat	University	(No.1:	Faculty	of	Medicine),		

protocol	number	MTU-EC-IM-0-007/57.

Neuropsychiatric testing

	 Cognitive	 functions	 in	 all	 subjects	 were		

assessed	 using	 the	 Thai	 version	 of	 Montreal		

Cognitive	Assessment	 (MoCA),	 The	 Thai	Mental		

State	 Examination	 (TMSE)	 and	 Thai	 Geriatric		

Depression	Scale	(TGDS-15).		

	 The	Thai	version	of	MoCA	comprised	8	cognitive	

domains:	 attention	 and	 concentration,	 executive	

functions,	memory,	language,	visuoconstructional	

skills,	conceptual	thinking,	naming,	and	orientation.	

Time	to	administer	the	MoCA	is	approximately	10	

minutes.	 The	 total	 possible	 score	 is	 30	points;	 a	

score	of	25	or	above	is	considered	normal	in	Thai	

patients.	The	addition	of	1	score	 in	subjects	with	

education	 less	 than	 6	 years	 also	 applied	 in	 our	

study4.	

	 In	 our	 study,	we	 also	 calculated	weighted-

scoredrecall	 function	 by	 use	weighting	method	

by	multiply	with	3,	2,	and	1	 in	recall	without	cue,	

with	category	a	cue,	and	with	multiple	choice	cues		

respectively.		

	 The	Thai	Mental	State	Examination	(TMSE)	is	

the	Thai	version	of	Mini-Mental	State	Examination	

(MMSE),	used	for	identify	dementia	in	Thai	subjects	

and	also	used	as	an	counterbalanced	method	with	

MoCA	study.	The	TMSE	comprises	of	6	cognitive		

domains:	 orientation,	 registration,	 attention,	

calculation,	 language,	 and	 recall	memory.	 The	

score	 ranging	0-30,	higher	 score	 indicate	higher	

cognitive	function.	We	collected	the	score	following	

the	previously	validity	test	for	TMSE	defined	cut	off	

as	less	than	24	indicating	dementia	with	added	1	

score	for	education	less	than	6	year	in	TMSE	test5.	

	 The	Thai	Geriatric	Depression	Scale	(TGDS-15)	

is	 the	Thai	 version	of	Geriatric	Depression	Scale	

comprised	 of	 15	 self-report	 items.	 The	 scores	

ranging	from	0-15,	and	the	higher	scores	indicate	

greater	depression	severity.	Subjects	who	scored	

over	6	were	considered	as	screening	positive	for	

depression6,	the	sensitivity	and	specificity	are	80.5	

and	78.3%,	respectively6.

	 All	 statistical	 analyses	were	 performed	 by		

using	the	Statistical	Package	for	the	Social	Science		

(SPSS)	 version	 13.0.	 The	 difference	 between	

groups	 regarding	 demographic	 variables	 and		

sub-scores	 of	MoCA	and	TMSE	were	performed		

using	 independent-sample	 t	 test	 with	 Levene’s	

Test	 for	Equality	 of	 Variances,	 determine	p<0.05	

considered	statistically	significant.	

Results

	 The	 total	 of	 137	participants,	 among	of	 128		

patients	were	 compatible	 to	 our	 study	as	 shown	

in	 the	 figure	 1.	 These	 participants	 including	 57	

subjects	of	PD	without	major	cognitive	impairment,	

14	subjects	of	PD	with	mild	to	moderate	cognitive	

impairment,	43	subjects	of	ES-SD	and	14	subject	

of	ES-D.
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Figure 1: The study flow diagram

The	demographic	 data	 of	 PD,	 ES-SD	and	ES-D	

group	as	shown	in	table	1.	Age	and	year	of	education		

were	not	significant	difference	between	groups.	The	

TGDS	in	the	PD	group	was	statistically	significantly	

higher	than	the	ES-SD	group	(3.39	±	1.74	vs	1.65	±	

1.25,	P	<0.001)	and	higher	than	in	the	ES-D	group	

(3.39	±	1.74	vs	1.65	±	1.25,	P<0.001).		The	TMSE	

in	the	PD	group	was	statistically	significantly	lower	

than	the	ES	(26.23±	3.23	vs	28.77	±	1.17,	P<0.001)	

and	higher	 than	 the	ES-D	group	 (26.23±	3.23	vs	

16.56	±	4.39,	P<0.001).

Table1. 	 Demographic	datas	of	the	study	population.

Demographic data

 PD (n=71) ES-SD (n=43) ES-D (n=14) P*-value P**-value

	Age	 68.56	±11.56 65.77	±	6.13 71.50		±	7.08 0.095 0.219

	Male	sex	(%) 52.4 48.8 57.1  

	Year	of	education,	yr. 9.27	±	5.50 9.84	±	5.03 7.00	±	4.55 0.578 0.142

	PD	duration,	yr. 4.69	±	4.11 	-  -  

	S&E	ADL 81.29	±	14.13  - -  

	B-ADL - 20 18.36	±	2.93

	UPDRS	part	III	 18.62	±	10.15  - -  

	H&Y 2.10	±	0.73  - -  

	Hypertension,	% 47.90 44.20 71.4  

	Dyslipidemia,	% 33.8 44.2 64.3  

	Diabetes,	% 19.7 32.60 35.7  

	LED,	mg/day 492.19	±	410.87 - -  

	DA,	% 28.2 - -  
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Demographic data

 PD (n=71) ES-SD (n=43) ES-D (n=14) P*-value P**-value

	MAOI,	% 5.60 - -  

	Antidepressant,	% 8.5 2.30 0  

	BZP,	% 5.6 0 0  

	Cholinesterase	inhibitors,	% 0 0 50

	TGDS 3.39	±	1.74 1.65	±	1.25 0.57	±	0.51 <0.001 <0.001

	TMSE 26.23	±	3.24 28.77	±	1.17 16.56	±	4.39 <0.001 <0.001

H&Y:	Hoehn	&	Yahr,	TMSE:	Thai	Mental	State	Examination,	MoCA:	Montreal	Cognitive	Assessment,	LED:	levo-

dopa	equivalent	dose,	DA:	dopamine	agonist,	MAOI:	monoamine	oxidase	inhibitors,	BZP:	benzodiazepine,	

TGDS:	Thai	Geriatric	Depression	Scale	15,	*	comparing	between	PD	and	ES,	**comparing	between	PD	and	

ES-D.

	 The	prevalence	of	mild	to	moderate	dementia	

in	PD	group	defined	by	TMSE	(10-24)	was	19.7%	

(14	form	71	subjects)	and	the	prevalence	of	MCI	

by	MoCA	(≥	25)	was	85.9%	(61	form	71	subjects),	

which	obviously	higher	than	the	MCI	in	ES-SD	group	

(34.88%,	15	from	43	participants).	

Table 2:	 The	prevalence	of	mild	to	moderate	dementia	defined	by	TMSE	and	MCI	by	MoCA	in	PD	and	

ES-SD	group.

PD ES-SD

TMSE	≥	24	(%) 57/71	(80.3%) 43	(100%)

TMSE	<	24	(%) 14/71	(19.7%) 0

MoCA	<25	(%) 61/71	(85.90%) 15/43	(34.88%)

MoCA	≥	25	(%) 10/71	(14.10%) 28/43	(65.12%)

	 Among	the	subjects	without	a	major	cognitive	

impairment	(TMSE≥	24),	PD	patients	(n=57)	scored	

statistically	 significantly	 lower	 in	 the	 total	 TMSE	

score	 (27.54	±	 1.80	 vs	 28.77	±	 1.17,	P	<0.001),	

total	MoCA	score	 (21.23	 ±	 3.28	 vs	 25.56	 ±3.01,		

P	<0.001),	and	the	MoCA	sub-scores:	cube	drawing	

(0.29	±	0.46	vs	0.56	±	0.50,	P	0.007),	clock	drawing	

(1.84	±	1.08	vs	2.70	±	0.56,	P	<0.001),	naming	(2.80	

±	0.59	vs	3.00	±	0.00,	P	0.015),	serial	7	subtraction		

(2.36	 ±	 0.82	 vs	 2.74	 ±	 0.58,	 P	 0.007),	 abstract		

thinking	(1.04	±	0.87	vs	1.40	±	0.82,	P	0.038)	and	

recall	memory	(1.80	±	1.53	vs	3.05	±	1.65,	P	<0.001)	

than	in	the	ES-SD	(n=43).

	

Table1. 	 Demographic	datas	of	the	study	population.
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Table 3:	 The	MoCA	sub-score	among	individual	without	a	major	cognitive	impairment	(TMSE>23)

 PD (n=57) ES-SD (n= 43) P-value

	TMSE 27.54	±	1.80 28.77	±	1.17 <0.001

	MoCA 21.23	±	3.28 25.56	±	3.01 <0.001

	Trail-making	B	track 0.70	±	0.46 0.81	±	0.39 0.176

	Three-dimensional	cube	copy 0.29	±	0.46 0.56	±	0.50 0.007

	Clock	drawing	task 1.84	±	1.08 2.70	±	0.56 <0.001

	Three-items	confrontation	naming	task 2.80	±	0.59 3.00	±	0.00 0.015

	Digit	forward-backward 1.80	±	0.40 1.93	±	0.26 0.060

	Sustained	attention	task 0.93	±	0.38 0.95	±	0.21 0.677

	Serial	subtraction	task 2.36	±	0.82 2.74	±	0.58 0.007

	Repetition 1.25	±	0.75 1.49	±	0.63 0.060

	ก	Fluency	task 0.52	±	0.50 0.63	±	0.49 0.276

	Verbal	abstract	task 1.04	±	0.87 1.40	±	0.82 0.038

	Recall	without	a	cue 1.80	±	1.53 3.05	±	1.65 <0.001

	Recall	weighting	a	cue		 9.71	±	3.09 11.07	±	4.008 0.070

	Orientation 5.85	±	0.46 5.95	±	0.23 0.054

	Executive/Visuospatial	part	 2.82	±	1.36 4.07	±	1.08 <0.001

	Language	MoCA 1.80	±	1.03 2.12	±	1.01 0.129

	 Among	 the	 patients	with	mild	 to	moderate	

dementia	(TMSE	10-23),	PD	patients	(n=14)	scored	

statically	significantly	higher	in	the	orientation	and	

cued	recall	of	MoCA	sub-scores	than	in	the	ES-D	

(n=14).	 There	 was	 no	 statistically	 significantly		

different	 in	 age	 (74.43	 ±	 8.71	 vs	 71.50	 ±	 7.08,		

P	=	0.338)	and	the	total	MoCA	score	(13.92	±	3.53	

vs	12.14	±	3.53,		P	=	0.214)	between	PD	and	the	

ES-D	groups.	The	years	of	education	and	the	total	

TMSE	score	were	significantly	lower	in	the	PD	group	

than	the	ES-D	group	(3.92	±	1.83	vs	7.00	±	4.55,		

P	=	0.047,	20.86	±	1.99	vs	16.56	±	4.39,	P	=	0.020).	

The	short-term	memory	recall	with	a	cue	task	score	

in	 PD	group	was	 statistically	 significantly	 higher	

than	the	ES-D	group	(6.75	±	4.03	vs	1.43	±	3.08,		

P	=	0.001).	The	orientation	task	score	in	PD	group	also	

statistically	significantly	higher	than	the	ES-D	group		

(4.83	±	1.27	vs	3.36	±	1.91,	P	=	0.028)	(table	4).
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  PDD (n=14) ES-D (n= 14) P-value

	Age 74.43	±	8.71 71.50		±	7.08 0.338

	Year	of	education,	yr	 3.92	±	1.83 7.00	±	4.55 0.047

	TMSE 20.86	±	1.99 16.56	±	4.39 0.020

	MoCA 13.92	±	3.53 12.14	±	3.53 0.214

	Trail-making	B	track 0.25	±	0.45 0.14	±	0.36 0.517

	Three-dimensional	cube	copy 0.00	±	0.00 0.14	±	0.36 0.165

	Clock	drawing	task 0.25	±	0.45 0.71	±	0.91 0.110

	Three-items	confrontation	naming	task 2.67	±	0.49 2.64	±	0.63 0.915

	Digit	forward-backward 1.42	±	0.51 1.50	±	0.52 0.686

	Sustained	attention	task 0.67	±	0.49 0.71	±	0.47 0.804

	Serial	subtraction	task 1.17	±	1.19 1.07	±	1.00 0.829

	Repetition 0.58	±	0.67 0.50	±	0.76 0.769

	ก	Fluency	task 0.08	±	0.29 0.00	±	0.00 0.339

	Verbal	abstract	task 0.58	±	0.67 0.36	±	0.63 0.387

	Recall	without	a	cue 0.75	±	1.14 0.21	±	0.58 0.160

	Recall	weighting	a	cue		 6.75	±	4.03 1.43	±	3.081 0.001

	Orientation 4.83	±	1.27 3.36	±	1.91 0.028

	Executive/Visuospatial	part	 0.50	±	0.52 1.00	±	1.30 0.204

	Language	MoCA 0.67	±	0.78 0.50	±	0.76 0.587

Table 4:	 The	MoCA	 sub-	 score	 among	 individual	 PD	with	major	 cognitive	 impairment	 (TMSE<24)	

comparing	ES-D	group.

Disscussion

	 This	 study	 demonstrated	 the	 difference	 of	

cognitive	 dysfunction	 between	PD	patients	 and	

general	elderly	subjects	with/without	dementia.	The	

cognitive	dysfunction	in	non-demented	PD	patients	

was	predominantly	shown	in	the	three-dimensional	

cube	 copy,	 clock-drawing	 task,	 confrontation	

naming	task,	a	serial	subtraction	task,	abstraction,		

and	short-term	memory	 recall	without	a	cue	 task	

of	 the	 MoCA.	 These	 abnormalities	 represent		

impairment	of	the	executive	functions,	visuospatial	

functions,	 language,	 and	 calculation	 (Figure	 2).	

Although	PD	patients	scored	lower	in	the	short-term	

memory	 recall	 than	 the	 elderly	 subjects	without	

dementia,	there	was	no	statistically	different	in	the	

short-term	memory	recall	with	a	cue	scores	between	

groups.	These	findings	suggested	the	frontoparietal	

cognitive	dysfunction	with	partially	spared	temporal	

lobe	function	in	PD	patients.	
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Figure 2 : demonstrated each cognitive domain and localization in specific lobe in the brain. Adapted from Tang-Wai DF. Cognitive testing and 
 localization mad ridiculously simple11. https://www.sjhc.london.on.ca/sites/default/files/pdf/grid_workshop_2.pdf

	 Among	the	mild-moderated	demented	subjects,		

PD	patients	 scored	 statically	 significantly	 higher	

in	 the	 orientation	 and	 cued	 recall	 of	 the	MoCA	

sub-scores	than	in	the	elderly	subjects	with	dementia.		

These	findings	confirmed	the	concept	of	temporal	

lobe	sparing	or	anterior	dominant	dementia	in	PD	

patients.		

	 The	intracerebral	Lewy	bodies	pathology	and	

progression	of	PD	has	been	study	by	Braak	et.al.7	

The	cortical	pathology	are	mainly	in	the	stage	5	and	

6.		However,	cognitive	impairment	can	be	found	in	

the	early	stage	of	 the	disease.	 	According	 to	 the	

study	of	cognitive	status	and	neuropathologic	stage	

in	PD,	the	mini-mental	stage	examination	(MMSE)	

scores	 correlated	with	 neuropathologic	 stages	

of	 PD	 in	 a	 linear	 trend.	 Furthermore,	 cognitively	

impaired	 subjects	 also	 displayed	 higher	 stages	

of	Alzheimer	 disease	 (AD)	 related	 neurofibrillary	

pathology8.	

	 In	terms	of	neurochemical	deficit	in	PD,	cognitive		

dysfunction	may	 cause	 by	 both	 dopaminergic	

and	 non-dopaminergic	 systems.	 The	 deficit	 of		

mesocortical	 dopaminergic	 pathway	 at	 the		

dorsolateral	prefrontal	cortex	may	exacerbate	the	

impairment	 of	 the	 executive	 function.	 The	deficit	

of	the	cholinergic	system	may	cause	the	memory	

impairment,	whereas	the	deficit	of	the	norepinephrine		

and	 serotonin	 	may	 cause	 impaired	 attention.			

Moreover,	 the	 serotoninergic	 dysfunction	may		

contribute	 depressive	 symptoms	 that	 have	 an		

indirect	effect	on	cognitive	function2.	

	 The	education	level	of	PD	patients	also	effect	

on	 the	cognitive	 function	of	PD	patients.	 The	PD		

patients	 with	 dementia	 have	 lower	 education	

level	than	PD	patients	without	dementia	and	elderly		

subject	 with/without	 dementia.	 The	 education	

level	may	be	another	risk	factor	of	developing	PD		

dementia	 as	 in	 AD	 patients9.	 	 Further	 study	 is	

needed	to	confirm	our	observation.

	 The	prevalence	of	mild-moderate	dementia	in	

was	19.7%	which	lower	than	the	previous	studies	

in	 Thailand10.	 This	 is	 probably	 explained	by	 the	

exclusion	of	the	subject	who	screened	positive	for	

depression,	and	severe	dementia.

	 We	acknowledge	that	our	present	study	has	

some	limitations.	Firstly,	our	patient	sample	group	

was	 relatively	 small,	 in	 particular	 the	 number	 of	

patients	with	dementia.	Secondly,	the	research	did	

not	include	lifestyle	factors	that	could	interfere	with	

the	cognitive	function	such	as	cognitive	exercises,	

dietary,	 alcohol	 consumption,	 and	 supplements.	

Thirdly,	 we	 could	 not	 exclude	 PD	patients	with	
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coexisting	AD	and	vascular	pathology.		Lastly,	we	

did	not	perform	the	full	formal	neuropsychological	

assessment	battery.	
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เรียบเรียงโดย นพ. ณัฐกานต์ บุราณกุล
1
, รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า

2

1
แพทย์ประจำ�บ้�น ส�ข�ประส�ทวิทย�, 

2
ส�ข�ประส�ทวิทย� ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์ 

คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

	 ปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะนับเป็นการรักษาที่มี

บทบาทสำาคัญมากขึ้นในผู้ป่วยที่ประสบปัญหาอวัยวะ

สำาคัญล้มเหลว	 โดยแต่ละปีมีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่าย

อวัยวะมากกว่า	 110,000	 ราย	 ไตเป็นอวัยวะที่มีการ	

ปลกูถา่ยมากทีส่ดุ	ตามดว้ย	ตบั	หวัใจ	และปอด	นอกจากนัน้	

ยังมีการปลูกถ่าย	ตับอ่อน	ลำาไส้เล็ก	อีกด้วย

	 แต่แม้จะมีอัตราการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมาก

ขึ้นเรื่อยๆ	แต่ยังคงมีผู้ป่วยจำานวนมากรอคอยอวัยวะที่

จำาเป็นในการปลูกถ่าย	ตัวอย่างเช่นในอเมริกา	 จำานวน

ผู้ป่วยรอการเปลี่ยนไต	มากกว่าจำานวนการผ่าตัดถึง	3.4	

เท่าตัว	(60,189	ต่อ	17,654	ข้อมูลปี	2013)	

	 จำานวนผู้ป่วยที่ไดรับการปลูกถ่ายอวัยวะมีถึง	

รอ้ยละ	30-60	เกดิภาวะแทรกซอ้นทางระบบประสาทพบ

มากที่สุดในการผ่าตัดปลูกถ่าย	ปอด	 โดยผลแทรกซ้อน

สว่นใหญเ่กดิมาจาก	กระบวนการและยากดภมูทิีจ่ำาเปน็

ต้องใช้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด

	 Failure to awaken ภาวะซมึหลงัผา่ตดัในปลกูถา่ย

อวัยวะ	อาจเกิดได้จากผลแทรกซ้อนจาก			กระบวนการ

ผา่ตดั	ความผดิปกตขิองระบบเมตาบอลสิม	ตลอดจนผล

จากยาที่ผู้ป่วยได้รับในขณะผ่าตัด																

	 Encephalopathy	 เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย

ที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์แรกหลังผ่าตัดโดย

มักมีสาเหตุจาก	ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตัด	ยาสลบ	

ยานำาสลบ	 ยาแก้ปวด	 ยานอนหลับ	 อวัยวะปลูกถ่าย	

ลม้เหลว	สมองขาดเลอืด	พษิจากยากดภมูคิุม้กนัตอ่ระบบ

ประสาท	ในขณะทีก่ารตดิเชือ้ฉวยโอกาสนัน้พบนอ้ยมาก

ใน	30	วันหลังปลูกถ่ายอวัยวะ	ดังนั้นการประเมินผู้ป่วย

ที่มีภาวะซึมหลังจากปลูกถ่ายอวัยวะควรครอบคลุม		

ยาที่ได้รับทั้งระหว่างและหลังผ่าตัด	กระบวนการผ่าตัด	

การทำางานของอวัยวะปลูกถ่าย	 และระบบเมตาบอสิ

สมโดยรวม	 และในกรณีถ้าผู้ป่วยนั้นมีอาการเฉพาะที่

หรืออาการชักร่วมควรพิจารณาการตรวจทางรังสีวิทยา		

เจาะนำา้ไขสนัหลงั	ตรวจคลืน่ไฟฟา้สมองรว่มดว้ยโดยเรว็ทีส่ดุ

	 Neuromuscular complications	 การผ่าตัด

ปลกูถา่ยอวยัวะอาจนำามาซึง่การบาดเจบ็ตอ่เสน้ประสาท
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สว่นปลายได	้ทัง้จากการจดัทา่	การบาดเจบ็จากความเยน็		

การดึงรั้ งเส้นประสาทนั้นๆ	 เช่นในการผ่าตัดที่ ใช้ 	

เวลานาน	 อาจเกิดการกดทับเฉพาะที่จนเกิดการบาด

เจ็บต่อเส้นประสาท	ส่วนมากพบ	peroneal,	 femoral,	

ulnar	palsy	ในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะในช่องอกและ

ตับอาจพบการบาดเจ็บของ	phrenic	nerve,	recurrent	

laryngeal	 nerve,	 brachial	 plexus	 ในการปลูกถ่าย

ไต	พบรายงานการบาดเจ็บต่อ	 lumbosacral	 plexus,	

femoral	nerve	ได้

ภาวะแทรกซ้อนจากยากดภูมิคุ้มกัน

	 Oppotunistic infections	ในผูป้ว่ยปลกูถา่ยอวยัวะ

จัดเป็นผู้ป่วยความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อฉวยโอกาส	

เนื่องจากจำาเป็นต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกัน	พบว่าเป็นการ	

ติดเชื้อในระบบประสาทร้อยละ	 5-10	 และมักจะถูก

วนิจิฉยัลา่ชา้เนือ่งจากการตอบสนองของภมูคิุม้กนัถกูกด

โดยยากดภมูคิุม้กนั	โดยมากมสีาเหตจุากไวรสัและเชือ้รา		

สว่นแบคทเีรยีและโปรโตซวั	พบรองลงไป	ซึง่ชนดิของเชือ้

ที่มักพบนั้นขึ้นกับช่วงเวลาที่มีการติดเชื้อ

	 1.	 ภายใน	30	 วัน	มักพบการติดเชื้อที่เกี่ยวพันกับ

ผู้บริจาค	 อวัยวะที่บริจาค	 การติดเชื้อในโรงพยาบาล	

(MRSA,	Aspergillus,	Candida)	เป็นสำาคัญ

	 2.	 ภายใน	30-180	 วัน	อันเป็นระยะที่ได้รับยากด

ภูมิเต็มที่	 พบอุบัติการณ์มากจาก	HSV,	 EBV,	 CMV,	

Nocardia,	Toxoplasma	เป็นสำาคัญ

	 3.	 ภายหลงัจาก	6	เดอืน	พบอบุตักิารณก์ารตดิเชือ้

จากชุมชน		Aspergillosis,	CMV	เป็นสำาคัญ

	 โดยรายละเอยีดหากแบง่แยกยอ่ยตามกลุม่ของเชือ้

ก่อโรคเป็นดังนี้

 Viral infections

	 CMV	พบบ่อยในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายอวัยวะแต่ไม่

ค่อยจะเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง

	 VZV	มักเกิดจากการกำาเริบ	(reactivated)	ในขณะ

ภูมิคุ้มกันโดนกด	โดยพบ	herpes	zoster	ถึงร้อยละ	8.6	

ในผูป้ว่ยปลกูถา่ยอวยัวะ	(บางครัง้ไมม่รีอยโรคทีผ่วิหนงั)

	 ทั้ง	 CMV	 และ	 VZV	 มีรายงานว่ากระตุ้นให้เกิด	

Guillain-Barre	syndrome	ได้

	 EBV	พบน้อยมาก	จะก่อให้เกิดสมองอักเสบ	และ

เกี่ยวพันกับภาวะ	posttransplant	lymphoproliferative	

disease	(PTLD)

	 HHV-6	อาจกอ่ใหเ้กดิสมองสว่นลมิบกิอกัเสบ	สมอง

พิการ	หลงลืม	และ/หรือชัก	ได้

	 JCV	 ก่อให้เกิด	 PML	 (progressive	multifocal	

leukoencephalopathy)	มักพบในระยะหลังๆ	ค่าเฉลี่ย

ประมาณ	27	เดือน	หลังปลูกถ่ายอวัยวะ	ผู้ป่วยจะค่อยๆ	

มีการเสื่อมถอยของญาณประสาท	ปัญหาการมองเห็น	

และปัญหาการเดิน

 Fungal infections

	 Cryptococcus	neoformans	เปน็สาเหตทุีพ่บบอ่ย

ที่สุดของเยื่อหุ้มสมองอักเสบในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ	

โดยเฉพาะการปลูกถ่ายหัวใจและลำาไส้	 มักเกิดในระยะ

หลังๆ	เฉลี่ย	28	เดือนหลังปลูกถ่ายอวัยวะ	โดยผู้ป่วยมัก

แสดงอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบกึ่งเฉียบพลันและแบบ

เรื้อรัง	ผู้ป่วยจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ	30-50

	 Aspergillosis	 พบการติดเชื้อที่ปอดร้อยละ	 1-15	

ของผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ	 โดยเฉพาะปอด	หากมีการ

ลุกลามสู่กระแสเลือดเข้าระบบประสาทส่วนกลางมัก

เกิดเป็นฝีในสมอง	 ซึ่งอาจค่อยๆ	แสดงอาการหรือหาก

มีผลแทรกซ้อน	 เช่น	 มีเลือดออกเฉียบพลัน	 ผู้ป่วยอาจ	

มาด้วยอาการเฉพาะที่ทางระบบประสาททันทีและ/หรือ

ชักก็เป็นได้

	 Fungal	 infections	 ในบางพื้นที่อาจต้องระวังเชื้อ

บางชนิดซึ่งพบบ่อย	เช่น	Coccidioidomycosis	(South-

western	United	States),	Histoplasma	(	Mississippy	

valley)	โดยประวตักิารเดนิทางเปน็สว่นสำาคญัทีอ่าจชว่ย

ในการวินิจฉัยเชื้อพบได้ยาก

 Protozoal Infections

	 Toxoplasma	 เป็นโปรโตซัวที่ติดเชื้อในผู้ป่วยปลูก

ถา่ยอวยัวะบอ่ยทีส่ดุโดยมกัเปน็การตดิเชือ้แบบปฐมภมูิ		

พบมากหลังการปลูกถ่ายหัวใจ	 และเป็นการติดเชื้อ

ในระบบประสาทส่วนกลางร้อยละ	 27	มักมาด้วยฝีใน	

สมองหลายๆ	ตำาแหน่ง	 เกิดในระยะเฉลี่ย	 3	 เดือนหลัง

ปลูกถ่ายอวัยวะมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ	13
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	 Amebic	meningoencephalitis	พบน้อยมากแต่มี

ความรุนแรงสูงมาก

 Bacterial Infections

	 การตดิเชือ้ฉวยโอกาสทีเ่ปน็แบคทเีรยีนัน้พบไมบ่อ่ย

ในการปลูกถ่ายอวัยวะ	ที่พบได้คือ

	 Nocardia	 พบได้ร้อยละ	 0.7-3.5	 ในผู้ป่วยปลูก

ถา่ยอวยัวะ	และประมาณ	1ใน	3	พบการตดิเชือ้ในระบบ

ประสาทส่วนกลางโดยมักเป็นฝีในสมอง

	 Listeria	monocytogenes	พบไดน้อ้ยหลงัปลกูถา่ย	

อวัยวะ	 เกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ	สมองส่วนหลัง	

อกัเสบ	เสน้ประสาทสมองพกิาร	เชือ้มกัอาศยัในผลติภณัฑ	์

จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

	 Mycobacterium	 tuberculosis	พบในผู้ป่วยปลูก

ถ่ายอวัยวะได้บ่อยกว่าคนปกติ	 แต่พบการติดเชื้อใน

ระบบประสาทส่วนกลางได้น้อย	มักพบที่เยื่อหุ้มสมอง

บรเิวณฐานสมองและกระทบเสน้ประสาทสมองทีว่างตวั

ผ่านบริเวณนั้นๆ

	 Emerging pathogens

	 ในปัจจุบันมีการรายงานการติดเชื้อใหม่ๆ	 ที่พบ

ได้น้อยมากในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ	 เช่น	West	 Nile	

virus(WNV)	กอ่ใหเ้กดิสมองอกัเสบ	อาการกลา้มเนือ้ออ่น

แรงคล้ายโรคโปลิโอ	มียุงเป็นพาหะซึ่งสามารถถ่ายทอด

มาจากอวัยวะบริจาค	 hepatitis	 E	 virus(HEV)	พึ่งถูก	

คน้พบเมือ่	2-3	ปหีลงัทัง้ในผูป้ว่ยภมูติำา่และผูป้ว่ยปกต	ิมกั

กอ่ใหเ้กดิ	Guillain-Barre	syndrome,	polyradicolopathy,	

neuralgia	amyotrophy	เชือ้อืน่ทีพ่บรายงานไดบ้า้ง	เชน่		

Zygomycetes	 and	 Fusarium	 fungi,	 dengue	 and	

lymphocytic	choriomeningitis	viruses	เป็นต้น

 Approach to Opportunistic Infections

	 ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะควรได้รับการเฝ้าระวังการ

ติดเชื้อฉวยโอกาสเป็นพิเศษ	 ซึ่งสามารถเกิดได้ทุกช่วง

เวลาโดยเฉพาอย่างยิ่ง	 2-6	 เดือนหลังปลูกถ่ายอวัยวะ	

อาการและอาการแสดงในผูป้ว่ยอาจไมช่ดัเจนเนือ่งจาก

การตอบสนองของภูมิคุ้มกันถูกกด	 ในรายที่ต้องสงสัย

ควรทำาการตรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยทันที	

(รังสีวิทยา,นำ้าไขสันหลัง,การตรวจวิเคราะห์ทางโลหิต

วิทยา)	 แนะนำาให้เริ่มยาปฏิชีวนะครอบคลุมเชื้อที่อาจ

เป็นไปได้ทั้งหมด	ทั้ง	viruses,	bacteria,	fungi	และหาก

ต้องการการผ่าตัดไม่ว่าจะเพื่อระบายหนองหรือเพื่อ

วินิจฉัยก็ควรกระทำาโดยเร็ว

Neurotoxicity of Antirejection Medications

	 ยาในกลุม่	CNI	:	Calcineurin	inhibitors	(cyclosporine,		

tacrolimus)	 ถูกใช้อย่างแพร่หลายในผู้ป่วยปลูกถ่าย

อวัยวะ	 และมีพิษต่อระบบประสาทอันเป็นที่ทราบกัน

ทั่วไป	 จนมีการพยายามพัฒนายากลุ่มใหม่เพื่อลดผล	

ดังกล่าว	 (mTor	 inhibitors	 :	 sirolimus,	 everolimus)		

ซึ่งเริ่มมีการนำามาใช้ทดแทนบ้างในปัจจุบัน

	 พิษจาก	CNI	มักเกิดในระยะแรกๆ	หลังการปลูก

ถ่ายอวัยวะ	 โดยเฉพาะในรายที่ได้ยาขนาดสูง	 อาการ	

มกัพบ	สัน่	ปวดศรีษะ	กลุม่อาการ	PRES	ซึง่การลดขนาด

ยาลงจะลดอาการเหล่านี้ลงได้	 แต่จำาเป็นต้องเฝ้าระวัง

ภาวะต่อต้านอวัยวะปลูกถ่ายตามมาได้	 นอกจากนั้นยัง

อาจกอ่ใหเ้กดิอาการปวดเรือ้รงั	(พบไดน้อ้ยมาก)	เรยีกวา่	

calcineurin	inhibitor	induced	pain	syndrome	(CIPS)	

ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุและกลไกที่แน่ชัด

	 เราพบพษิตอ่ระบบประสาทนอ้ยกวา่มากในกลุม่ยา	

mTOR	inhibitors	โดยมีรายงานการเกิด	สั่น	ปวดศีรษะ	

ซมึเศรา้	กลุม่อาการ	PRES	ได	้และการใช	้corticosteroid	

ขนาดตำา่ๆ	สามารถลดผลไมพ่งึประสงคล์งได้	ในอนาคต

ทิศทางการพัฒนายากดภูมิคุ้มกันกำาลังมุ่งเน้นความ

จำาเพาะให้มากขึ้น	โดยมีเป้าหมายที่	B	cell	หรือ	T	cell	

โดยตรง	ซึง่อาจเปลีย่นแปลงลกัษณะผลขา้งเคยีงของยา

ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็เป็นได้

ผลแทรกซ้อนอื่นๆ

 Seizures	 ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะมีความเสี่ยงสูงที่

จะเกิดอาการชัก	ทั้งจาก	CNI	ภาวะเลือดออกในสมอง	

สมองขาดออกซเิจน	การตดิเชือ้ฉวยโอกาสตา่งๆ	พบมาก	

ในการปลูกถ่ายสำาไส้ร้อยละ	 17	ปอดและตับ	 ร้อยละ	

6-8	 ไตและหัวใจร้อยละ	1-6	และร้อยละ	2	ตามลำาดับ		

การเลอืกยากนัชกัทีเ่หมาะสมนัน้ตา่งไปตามสถานการณ์

ของผู้ป่วยแต่ละราย	 โดย	 Levetiracetam	 เป็นยาที่มัก

เลือกใช้ก่อน	 เนื่องจากมีทั้งในรูปแบบยาฉีดและยากิน
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และมีอันตกริยา	 (drug	 interaction)	 กับยาอื่นๆ	น้อย		

โดยเฉพาะยากดภูมิคุ้มกัน

 Metabolic disturbances and encephalopathy 

ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทาง

ระบบเมตาบอลิสม	ทั้งจากเกลือแร่หรือนำ้าตาลผิดปกติ	

ตลอดจนผลจากยาและการติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ	

อวัยวะปลูกถ่ายล้มเหลวโดยเฉพาะไตและตับ	 ซึ่งอาจ

ทำาให้เกิดภาวะ	uremia	หรือ	hepatic	encephalopathy	

ได้	 มีรายงานพบภาวะกลุ่มอาการ	 severe	 idiopathic	

hyper-ammonemia	 หลังปลูกถ่ายปอด	Wernicke’s	

encephalopathy	 อาจพบได้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ

ที่ขาด	 thiamine	หรือภาวะทุพโภชนาที่มีมาก่อนผ่าตัด

จากอวยัวะสำาคญัลม้เหลว	การตดิเชือ้ทีร่นุแรงนอกระบบ

ประสาทยงัอาจสง่ผลใหเ้กดิภาวะ	septic	encephalopathy	

ได้อีกด้วย

	 Central Pontine Myelinolysis เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของosmolarity	 ทำาให้มี

การหลุดลอกของ	myelin	 เกิดได้ทั้งในและนอก	Pons		

มักเกิดในช่วงแรกหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะ	 ภายใน

สปัดาหแ์รกซึง่มกัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็

ของ	sodium	ในเลอืด(ปจัจยัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั	osmolarity	

เช่น	hyperglycemia	และ	uremia	ก็อาจเป็นสาเหตุได้

เชน่กนั)	อาการแสดงมไีดต้ัง้แตซ่มึ	ออ่นแรงจนกระทัง่ถงึ		

coma	โดย	MRI	จะพบลกัษณะเฉพาะทีเ่ปน็	trident	หรอื	

bat	shape	hyper-signal	intensity	ใน	T2	และอาจไม่

พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ	ใน	MRI	ในระยะแรกๆ	ของโรค

ก็อาจเป็นไปได้

	 Cerebrovascular complications		สมองขาดเลอืด

เป็นผลแทรกซ้อนที่มักพบหลังการปลูกถ่าย	หัวใจ	และ	

ไต	 เนื่องจากผู้ป่วยมักมีประวัติ	 DM,HT	 อันเป็นปัจจัย

เสี่ยงสำาคัญต่อโรคหลอดเลือดสมอง	 โดยพบหลังการ	

ปลูกถ่ายหัวใจระยะแรกๆ	และมักเป็น	 cardioembolic	

stroke	ได้สูง	ส่วนในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต	มักพบอาการได้

ในระยะหลงั	เฉลีย่	49	เดอืนหลงัผา่ตดั	บรเิวณทีม่กัไดร้บั	

ผลกระทบคือ	basal	nuclei	(ร้อยละ	64	ของผู้ป่วย)	

	 สำาหรับการปลูกถ่ายอวัยวะอื่นๆ	นั้น	การปลูกถ่าย

ปอดมีรายงานร้อยละ	 5	 ischemic	 stroke,	 ร้อยละ	 2	

hemorrhage	 การปลูกถ่ายลำาไส้มีรายงานร้อยละ	 4	

ischemic	 stroke	&	 hemorrhage	 การปลูกถ่ายตับมี

รายงานร้อยละ	 0.5-2	 ischemic	 stroke	 ร้อยละ	 1-2	

hemorrhage

	 เช่นเดียวกับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองทั่วไป	 เมื่อ	

ผูป้วยมอีาการทางระบบประสาทเฉพาะทีเ่ฉยีบพลนัควร

สงสยัภาวะ	stroke	เสมอ	ควรรบีสง่ผูป้ว่ยทำาการตรวจ	CT	

scan	ทันทีเพื่อแยกภาวะ	 ischemia	ออกจาก	hemor-

rhage	หาก	CT	scan	ไม่อธิบายควรส่ง	MRI	เพื่อช่วยใน

การวนิจิฉยัตอ่ไป	และพงึระลกึไวเ้สมอในผูป้ว่ยปลกูถา่ย

อวัยวะ	ว่าอาจมีการติดเชื้อบางอย่างที่ก่ออาการ	stroke	

ได	้เชน่	angioinvasive	Aspergillus	,	septic	emboli	จาก	

endocarditis	เป็นต้น

Neuromuscular complications

	 Peripheral	 nerve	 palsy	 มักเกิดจากการกดทับ

เฉพาะทีใ่นรายทีก่ารผา่ตดักนิเวลายาวนานหรอืมกีารดงึ

รัง้เสน้ประสาทนัน้ๆ	จนเกดิการบาดเจบ็	ซึง่มกัเกดิกบัเสน้

ประสาทใกล้เคียงบริเวณผ่าตัด

	 Critical illness myopathy	พบรายงานร้อยละ	7	

หลังปลูกถ่ายตับ	โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญคือ	ไตวายและ

การใช้	corticosteroids	

	 Brachial plexopathy พบรายงานร้อยละ	6	หลัง

ปลูกถ่ายตับ

	 Femoral neuropathy พบรายงานร้อยละ	 2,	

lumbosacral	plexopathy	พบนอ้ยมากๆ	หลงัการปลกูถา่ยไต

	 Guillain-Barre syndrome	 พบได้หลังปลูกถ่าย

อวยัวะจาก	ปฎกิริยิาตอ่ตา้นอวยัวะ	และ	การตดิเชือ้	CMV	

	 เราพบว่าโดยมากโรคระบบประสาทส่วนปลายที่

เป็นผลมาจากอวัยวะสำาคัญล้มเหลวนั้นมักจะดีขึ้นหลัง

การปลกูถา่ยอวยัวะนัน้ๆ	ประสบความสำาเรจ็	หากอาการ

ของผู้ป่วยแย่งลงหลังปลูกถ่ายอวัยวะ	แนะนำาให้รีบหา

สาเหตทุีอ่าจเกดิรว่มเพือ่การดแูลรกัษาทีเ่หมาะสมตอ่ไป

	 Malignancies of CNS ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะมี

ความเสี่ยงต่อมะเร็งมากกว่าคนทั่วไปจากการใช้ยากด

ภูมิระยะยาว	บางครั้งอาจมีเซลล์มะเร็งติดไปกับอวัยวะ

บริจาค	 (พบได้น้อยมาก)	 และสามารถเกิดกลุ่มอาการ	
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Posttransplant	lymphoproliferative	disorder	(PTLD)	

ซึ่งโดยมากเป็น	 B	 cell	 lymphoma	 ที่มักเกี่ยวพันกับ

การติดเชื้อ	EBV	มักเกิด	21-54	เดือนหลังผ่าตัด	แต่พบ

อาการทางระบบประสาทน้อยมาก		หากสงสัยควรตรวจ	

MRI	มักพบลักษณะ	multiple	rim-enhancing	lesions	

CSF	อาจปกตหิรอืม	ีcellและprotein	ขึน้ไดเ้ลก็นอ้ย	โดย		

cytology	และ	flow	cytometryมกัจะใหผ้ลปกต	ิการรกัษา

ประกอบด้วย	 ลดยากดภูมิ	 เคมีบำาบัด	 รังสีรักษา	 anti	

CD	20	antibodies	มีอัตราการรอดชีวิต	3	ปี	ประมาณ		

ร้อยละ	 43	 โดยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยปลูกถ่ายไตพบ	PTLD	

มากทีส่ดุ	นอกจากนีย้งัมรีายงานการเกดิ	posttransplant	

glioma	แต่น้อยมาก

	 Neurotoxicity from other medications	 	 มียา

หลายกลุม่ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิพษิตอ่ระบบประสาทในผูป้ว่ย

ปลกูถา่ยอวยัวะ	เพราะมกัมกีารทำางานของตบัและไตไม่

ปกตติลอดจนอนัตรกรยิาระหวา่งยาทีจ่ำาเปน็ตอ้งใช้	เชน่	

Acyclovir	และ	Gancyclovir	อาจทำาให้เกิด	encepha-

lopathy,	ยากลุ่ม	beta-lactams	และ	cephalosporins	

อาจทำาให้เกิด	 encephalopathy	 หรือ	 epilepsy,		

ยาปฏิชีวนะอีกหลายชนิด	 triazole,	 linezoniazid	

สามารถทำาใหเ้กดิ	toxic	neuropathy	ยากลุม่	statin	อาจ

ทำาใหเ้กดิ	rhabdomyolysis	ได	้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ใช้

กับ	colchicine	และ	CNIs

	 Composite tissue allotransplantation	เปน็เทคนคิ

ในการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อต่างๆ	 เช่น	 มือ	 อวัยวะบริเวณ

ใบหน้า	 ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันเช่นเดียว

กับการปลูกถ่ายอวัยวะอื่นๆ	แต่เนื่องจากมีปริมาณการ

ผา่ตดันอ้ยมากในปจัจบุนัจงึยงัไมอ่าจสรปุผลแทรกซอ้น

ทางระบบประสาทในผูป้ว่ยกลุม่นีไ้ดช้ดัเจน	ยงัคงตอ้งรอ

ข้อมูลในอนาคตต่อไป

	 ที่มา:	Avira	JD,	Zivkovic	S.	The	neurology	of	

solid	organ	transplantation.	Current	Neurol	Neurosci	

Rep;	2015:	38.
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กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทนำ�

	 แมว้า่การรกัษาดว้ยยากนัชกั	(antiepileptic	drugs;	

AEDs)	 จะเป็นแนวทางหลักที่ใช้ในการบำาบัดรักษาโรค

และความเจ็บป่วยจากโรคลมชัก	 แต่ทั้งนี้การรักษา	

ดว้ยยา	อาจกอ่ใหเ้กดิปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้า	(Drug		

Related	Problems;	DRPs)	ตามมาได้	 จากการศึกษา

ของกลุม่วจิยัโรคลมชกั	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	เรื่องการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา

โดยเภสชักรในคลนิกิโรคลมชกั			โรงพยาบาลศรนีครนิทร	์

ในปี	 พ.ศ.	 2548	หลังจากที่ได้เปิดบริการ	 การบริบาล	

ทางเภสชักรรมในคลนิกิโรคลมชกัขึน้	พบวา่ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั

การบรบิาลทางเภสชักรรมทัง้สิน้	255	ราย	ผูป้ว่ยเกดิปญัหา

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาร้อยละ	 63.53	มีจำานวนปัญหา	

ทั้งสิ้น	 366	ครั้ง	ประเภทปัญหาที่พบมากที่สุด	คือ	 เกิด

อาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้ารอ้ยละ	58.47	รองลงมา		

คือ	ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาร้อยละ	32.79	 เภสัชกร

สามารถแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ยาทำาให้ปัญหาหมดไป	ร้อยละ	39	โดยมีบทบาทในการ

จัดการปัญหา	คือ	 การให้คำาแนะนำาแก่ผู้ป่วย	 ให้ผู้ป่วย

เห็นความสำาคัญของการใช้ยา	 เข้าใจผลข้างเคียงที่จะ

เกดิขึน้และการปฏบิตัตินทีถ่กูตอ้ง	และการปรกึษาแพทย์

เพือ่ปรบัเปลีย่นการรกัษาใหเ้หมาะสม	จะเหน็วา่เภสชักร

มีบทบาทในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา	

ส่งผลให้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาลดลง	

	 จากการศกึษาผลลพัธท์างคลนิกิของผูป้ว่ยโรคลมชกั	

คลินิกโรคลมชัก	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์พบว่าการ	

ให้บริการคลินิกโรคลมชักโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทำาให้

ความถีใ่นการชกัของผูป้ว่ยลดลง	มผีลลพัธท์างคลนิกิทีด่ี

ขึ้น	และจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	

ณ	คลนิกิโรคลมชกั	โรงพยาบาลศรนีครนิทร	์โดยภาพรวม		

พบว่า	 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ

มาก	 โดยมีความพึงพอใจในด้านบุคลากรมากที่สุด		

ทั้งแพทย์	 เภสัชกรและพยาบาล	ดังนั้นการดูแลผู้ป่วย

โรคลมชกัจงึควรใหก้ารดแูลแบบทมีสหสาขาวชิาชพีเพือ่

เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยสูงสุด	และบทบาทหน้าที่ของ

แต่ละวิชาชีพควรที่จะชัดเจนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน	

บทบ�ทของทีมสหส�ข�วิช�ชีพ
ในก�รดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก

รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่�
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แนวท�งปฏิบัติของทีมสหส�ข�วิช�ชีพใน
ก�รดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก

	 สำาหรับแนวทางปฏิบัติของทีมสหสาขาวิชาชีพใน

การดูแลผู้ป่วยโรคลมชักในที่นี้	 จะขอกล่าวถึงแนวทาง

ในส่วนของคลินิกโรคลมชักซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะ

ในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น	ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

	 1.	 เมื่อผู้ป่วยเข้ารับบริการ	 จะนำาบัตรนัดยื่น	ณ	

เคาน์เตอร์พยาบาล

	 2.	 พยาบาลเตรยีมประวตัผิูป้ว่ย	วดัความดนัโลหติ	

และชัง่นำา้หนกั	พรอ้มทัง้คดัเลอืกผูป้ว่ยเพือ่ใหค้ำาปรกึษา

รายกลุ่ม	(support	group)

	 3.	 แพทย์ซักประวัติรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย		

สั่งตรวจพารามิเตอร์ที่จำาเป็นในการวินิจฉัย	 วินิจฉัยโรค		

ให้การรักษาและติดตามผลการรักษา

	 4.	 เภสชักรใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรมโดยคน้หา

ปัญหาการรักษาด้วยยา	แก้ไข	ป้องกันปัญหาการรักษา

ด้วยยาและให้คำาแนะนำาการใช้ยาที่เหมาะสม

	 5.	 พยาบาลออกบัตรนัดในครั้งถัดไป	 และให้คำา

แนะนำาขั้นตอนต่อไปของการรับบริการและการส่งตรวจ

อื่นๆ	แก่ผู้ป่วย

บทบ�ทของทีมสหส�ข�วิช�ชีพในก�รดูแล 
ผู้ป่วยโรคลมชัก

	 บทบาทหน้าที่ของแพทย์

	 แพทย์เป็นหัวหน้าทีม		มีบทบาทหน้าที่หลักในการ

ตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก	 แยกประเภทของการชัก	 เลือก

แนวทางการรักษาที่เหมาะสมตามแนวทางการรักษา

มาตรฐาน	 ให้ข้อมูลเรื่องโรคและพยากรณ์ของโรคแก่	

ผู้ป่วย	และติดตามผลการรักษา	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 การซกัประวตั	ิรวบรวมขอ้มลูของผูป้ว่ยเพือ่

วินิจฉัยโรค	 แยกประเภทของการชักและติดตาม	

ผลการรักษา	

	 2.	 ประเมนิผลการรกัษาทีผ่า่นมา	และวางแผน

การรักษา	โดยมีรายละเอียดดังนี้

		 	 2.1	 รวบรวมข้อมูลยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับสำาหรับ

โรคลมชกัและขนาดทีใ่ช	้คา่ระดบัยาในเลอืดทีม่กีารเจาะวดั		

เพื่อประเมินผลการตอบสนองของยา

	 	 2.2	 เลือกยาและขนาดยาที่ เหมาะสมกับ

ลักษณะการชักของผู้ป่วย	 ตามแนวทางการรักษา

มาตรฐาน

	 3.	 ให้ข้อมูลเรื่องโรคและพยากรณ์ของโรค	

อาทิเช่น

	 โรคลมชกัเกดิจากมคีวามผดิปกตขิองกระแสไฟฟา้

ในสมอง	สาเหตุของโรคลมชักแตกต่างกันตามกลุ่มอายุ	

ผู้ป่วยเด็กมักมีสาเหตุจากการติดเชื้อในสมอง	 ความ

พกิารแตก่ำาเนดิ	ผูป้ว่ยวยัรุน่มสีาเหตจุากอบุตัเิหตทุีศ่รีษะ	

ผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายมุโีอกาสเกดิจากโรคหลอดเลอืดสมอง

และเนื้องอกสมองสูงขึ้น

	 โรคลมชักเป็นโรคที่มีผลการรักษาค่อนข้างดี	กล่าว

คือ	ร้อยละ	50	มีโอกาสหายด้วยการรับประทานยาเพียง	

1	ชนิด	 ร้อยละ	20	มีโอกาสหายด้วยการรับประทานยา	

2	 ชนิด	 ที่เหลืออาจจำาเป็นต้องรักษาด้วยยาหลายชนิด	

และผู้ป่วยบางรายอาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดสมอง	

ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำาแผนการรักษา	 การปฏิบัติตัว

ที่เหมาะสม	 เช่น	 ไม่ควรขับรถถ้ายังไม่สามารถควบคุม

อาการชักได้นานมากกว่า	 12	 เดือน	 ไม่ควรดื่มเหล้า		

อดนอน	ควรพบแพทย์ตามนัดอย่างสมำ่าเสมอ	เป็นต้น

บทบ�ทหน้�ที่ของพย�บ�ล

	 พยาบาล	คือ	 ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการประสาน

งานเพื่อให้การให้บริการผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น		

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในคลินิกโรคลมชัก	มีดังนี้

	 1.	 จัดเตรียมประวัติผู้ป่วย	วัดความดันโลหิต	และ

ชั่งนำ้าหนักเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจวินิจฉัยและให้การ

รักษาที่เหมาะสมต่อไป

	 2.	 คัดเลือกผู้ป่วยเพื่อให้คำาปรึกษารายกลุ่ม		

(support	group)	ซึ่งการให้คำาปรึกษารายกลุ่ม	หมายถึง		

กระบวนการให้ความช่วยเหลือสมาชิกเป็นกลุ่ม	 โดย

สมาชิกมีความต้องการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	มาเข้า

ร่วมกลุ่ม	พูดคุยในปัญหาหนึ่ง	เกิดความไว้วางใจ	ความ

เคารพ	 การยอมรับซึ่งกันและกัน	 โดยมีผู้ให้คำาปรึกษา

ที่มีความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์ในการให้	

คำาปรึกษาร่วมกลุ่มอยู่ด้วย	ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
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	 	 2.1	 ระยะเริ่มต้น	 (initial	 stage)	 เป็นระยะ

การชี้แจงวัตถุประสงค	์สร้างความคุ้นเคย	ทำาความรู้จัก	

แนะนำาตวั	สรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งสมาชกิภายในกลุม่	

สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

	 	 2.2	 ระยะสร้างการยอมรับ	 (acceptance	

stage)	ร่วมกันทำาความเข้าใจภายในกลุ่ม	ให้ข้อมูลย้อน

กลับซึ่งกันและกัน	 การเรียนรู้การยอมรับซึ่งกันและกัน	

สร้างความผูกพันภายในกลุ่ม

	 	 2.3	 ระยะการดำาเนินกลุ่ม	 (working	 stage)	

สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ความรู้สึก	บอกเล่า

เรื่องที่เป็นปัญหาตลอดจนรับฟังปัญหาของสมาชิกคน

อื่นๆ	ทำาให้เกิดการเรียนรู้ทั้งการให้และการรับความช่วย

เหลือซึ่งกันละกัน	

	 	 2.4	 ระยะปิดกลุ่ม	 (closing	 stage)	 เน้นการ

สนับสนุนให้กำาลังใจ	ยำ้าถึงข้อสรุป	ทบทวนความมั่นใจ

ในการจัดการกับปัญหา	กล่าวอำาลาและติดตามผล

	 ประโยชน์ของการให้คำาปรึกษารายกลุ่ม	มีดังนี้	คือ

	 •	 ทำาให้เกิดบรรยากาศ	 สัมพันธภาพที่อบอุ่น		

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

	 •	 เกิดความไว้วางใจ	ยอมรับซึ่งกันและกัน

	 •	 สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสช่วยเหลือ	สนับสนุนซึ่ง

กันและกัน	เกิดทักษะในการแก้ปัญหา

	 •	 สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตนเองได้อย่างชัดเจน	

ปรับพฤติกรรมและพัฒนาตนเอง	

	 •	 สมาชิกในกลุ่มเกิดความรู้สึกปลอดภัย	 ได้รับ

ความไว้วางใจจากกลุ่ม

	 •	 เป็นการให้บริการสมาชิกหลายคนในเวลา

เดียวกัน	ประหยัดเวลา

	 •	 นำาไปสู่การให้คำาปรึกษารายบุคคล	 หลังจาก

ได้รับคำาปรึกษาแบบกลุ่มมาแล้ว	 เพื่อหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา	เจาะลึกแต่ละบุคคลต่อไป

	 3.	 การนัดหมายและให้ข้อมูล	 คำาแนะนำาขั้นตอน

ต่อไปของการรับบริการและการส่งตรวจอื่นๆแก่ผู้ป่วย	

ไดแ้กก่ารเจาะเลอืด	การตรวจคลืน่ไฟฟา้สมอง	การตรวจ

คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้เปน็ตน้	รวมถงึการตดิตามผูป้ว่ยใหม้า

ตามนัดเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษา

บทบ�ทหน้�ที่ของเภสัชกร

	 เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความสำาคัญโดยมีความ

รบัผดิชอบโดยตรงตอ่การดแูลรกัษาผูป้ว่ยดว้ยยา	เพือ่ให้

ได้ผลการรักษาที่ถูกต้องตามต้องการและเพิ่มคุณภาพ

ชวีติของผูป้ว่ย	เภสชักรจะตอ้งใหค้วามมัน่ใจแกผู่ป้ว่ยวา่	

จะไดร้บัยาทีป่ลอดภยัและเหมาะสม	มกีารใชย้าอยา่งสมเหต	ุ

สมผล	 (rational	 use	 of	 drug)	 เภสัชกรต้องตรวจสอบ

ดแูลผูป้ว่ยแตล่ะรายทีร่บัผดิชอบอยูเ่พือ่คน้หาปญัหาการ

รกัษาดว้ยยาทีเ่กดิขึน้	(actual	drug	therapy	problems)	

และค้นหาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการรักษา

ด้วยยา	(potential	drug	therapy	problem)	เมื่อค้นพบ

ปัญหาการรักษาด้วยยา	เภสัชกรจะต้องมีบทบาทหน้าที่

ในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาดังกล่าว	

	 แนวทางปฏบิตัแิละบทบาทหนา้ทีข่องเภสชักร

ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก	มีดังนี้

	 1.	 สอบถามข้อมูลและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย	

ดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูป้ว่ย	เชน่	ชือ่	นามสกลุ	

เลขที่ประจำาตัวผู้ป่วย	เพศ	อายุ	เป็นต้น

	 	 1.2	 ขอ้มลูทางการแพทย	์เชน่	ชนดิของโรคลมชกั		

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่โรคผูป้ว่ย	ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร	

ประวัติการเป็นโรคหรือการผ่าตัด	เป็นต้น

	 	 1.3	 ขอ้มลูการรกัษาดว้ยยา	เชน่	ประวตักิารสัง่ใช้

ยาของแพทย์	ประวัติการแพ้ยา	ความร่วมมือในการใช้ยา	

	 	 1.4	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลของการรักษา

	 	 1.5	 ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์	 เช่น	

อาชีพ	สิทธิการเบิก	จ่ายค่ารักษา	เป็นต้น

	 2.	 คดักรองความถกูตอ้งของใบสัง่ยาและประเมนิ

ความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาโดยใช้หลักการ	“IESAC”	

(อ่านว่า	 “ไอแซค”)	 ซึ่งย่อมาจาก	ข้อบ่งใช	้ (indication)	

ประสิทธิภาพ	 (efficacy)	ความปลอดภัย	 (safety)	 การ

ใช้ยาตามแพทย์สั่ง	(adherence)	และราคา	(cost)	

	 3.	 ค้นหาปัญหาการรักษาด้วยยา	ในกรณีที่ค้นพบ

ปัญหาการรักษาด้วยยา	 เภสัชกรจะแก้ไขและป้องกัน

ปัญหาดังกล่าวโดยการให้คำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยหรือ	

ให้ข้อเสนอแนะกับบุคลากรทางการแพทย์	 พร้อมกับ



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.32 • NO.1 • 201636

บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร	์ เพื่อประโยชน์ใน

การติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งปัญหาการรักษาด้วย

ยากันชักที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติมีดังนี้คือ

	 	 3.1	 ปัญหาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยา	(adverse	drug	reactions;	ADRs)	ได้แก่	

	 	 -	 อาการข้างเคียงจากการใช้ยา	(side	effect)	

หรือพิษจากยา	(toxicity)	

	 	 -	 อาการแพ้	(idiosyncrasy)	

	 	 -	 อาการข้างเคียงต่อทารกในครรภ์	 (tera-

togenicity)

	 ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติคือ	 หากอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยาเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงและจำาเป็น

ที่ต้องใช้ยาตัวดังกล่าวสามารถใช้ยาต่อไปได้แต่ต้อง

ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาอย่างใกล้ชิด	 ใน

กรณทีีเ่กดิอาการไมพ่งึประสงคช์นดิทีร่นุแรงควรปรกึษา

แพทยเ์พือ่ปรบัลดขนาดยาหรอืปรบัเปลีย่นยาตามความ	

เหมาะสม	 สำาหรับการป้องกันผลข้างเคียงต่อทารกใน

ครรภจ์ะยดึตามแนวทางปฏบิตัใินการเตรยีมการตัง้ครรภ์	

หรือเมื่อมีการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยที่มีอาการชัก

	 	 3.2	 ปัญหาความไม่ ร่ วมมือในการใช้ยา	

ของผู้ป่วย	(non	adherence)

	 	 เภสัชกรสามารถประเมินความร่วมมือในการ

รักษาของผู้ป่วยได้ด้วยวิธีการต่างๆดังนี้

	 	 	-	 การสอบถามจากผูป้ว่ยโดยตรง:	โดยทำาการ

สอบถามถึงวิธีการใช้ยาของผู้ป่วย	 ว่าใช้ยาอย่างไร		

ถกูตอ้งตามทีแ่พทยส์ัง่หรอืไม	่ผูป้ว่ยเคยลมืรบัประทานยา	

หรือไม่

	 	 	-	 การนับเม็ดยา:	 การนับเม็ดยาที่เหลือจะ

ช่วยให้สามารถประมาณการณ์ได้ว่าผู้ป่วยไม่ได้รับยา

ตรงตามที่ควรจะได้มากน้อยเพียงใด	 อาจทำาได้โดยให้	

ผู้ป่วยนำายาที่เหลือกลับมาให้ดูในการนัดครั้งถัดไป	หรือ

สอบถามผู้ป่วยถึงจำานวนยาที่เหลืออยู่

	 	 	-	 การตรวจสอบวา่ผูป้ว่ยมาพบแพทยต์รงตาม

นัดหรือไม่:	เพื่อดูความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย

	 	 	-	 การวัดระดับยาในเลือดว่าอยู่ในช่วงการ

รกัษาหรอืไม:่	หากระดบัยาในเลอืดตำา่กวา่ชว่งการรกัษา	

อาจเกิดจากผู้ป่วยไม่ร่วมมือในการใช้ยา

	 แนวทางปฏบิตัใินการเพิม่ความรว่มมอืในการ

ใช้ยาของผู้ป่วย	มีดังนี้

	 	-	 แนะนำาแนวทางการปอ้งกนัการลมืรบัประทานยา		

อาทิเช่น	 ให้เก็บยาในตำาแหน่งที่สามารถเห็นได้ในเวลา

ที่ผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาโดยให้สอดคล้องกับชีวิต

ประจำาวันของผู้ป่วยแต่ละราย	 แนะนำาวิธีการเตือนให้

รับประทานยา	 เช่นตั้งปลุกเตือนโดยใช้โทรศัพท์มือถือ

ของผู้ป่วย	 หรือแนะนำาการปฏิบัติที่ถูกต้องหากมีการ

ลืมรับประทานยาว่าสามารถรับประทานยาได้เมื่อไร

หรือสามารถรวบขนาดยาได้หรือไม่	 โดยพิจารณาจาก	

คณุสมบตัทิางเภสชัจลนศาสตร์	และลกัษณะการออกฤทธิ์	

ของยาแต่ละตัว

	 	-	 เมือ่ผูป้ว่ยอาการดขีึน้หรอืแยล่ง	เภสชักรควรเนน้ยำา้	

ถงึความรว่มมอืในการใชย้าแกผู่ป้ว่ย		เนือ่งจากผูป้ว่ยจะ

มีแนวโน้มที่จะใช้ยาลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้

	 	-	 เภสัชกรควรให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยาให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจที่ถูกต้อง	

ไม่วิตกกังวลจนเกินไปรวมทั้งแนะนำาวิธีป้องกันหรือการ

ปฏิบัติตัวที่ช่วยลดความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์

ดังกล่าว	แต่ถ้าอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงควรแนะนำา

ให้ผู้ป่วยรีบกลับมาพบแพทย์

	 	-	 เภสัชกรควรให้ความสำาคัญกับผู้ดูแลผู้ป่วย	

กล่าวคือ	ควรแนะนำาและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการ

รกัษา	เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเหน็ความสำาคญั	อนัจะ

นำาไปสู่ความร่วมมือในการรักษาต่อไป

	 	-	 สำาหรับผู้ป่วยที่บ้านอยู่ไกลและมีปัญหาในการ

เดินทางหรือปัญหาทางเศรษฐานะ	 อาจช่วยลดค่าใช้

จ่ายโดยนัดผู้ป่วยให้ห่างขึ้น	 	หรือให้รับยาใกล้บ้านหาก

โรงพยาบาลใกล้บ้านไม่มีปัญหาในเรื่องของความพร้อม

ของยาที่ผู้ป่วยใช้	 แต่ต้องมีการชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจใน

แนวทางการรกัษาและเหน็ความสำาคญัของความรว่มมอื

ในการใช้ยา	

	 	 3.3	 ปัญหาการเกิดอันตรกิริยาจากการใช้

ยากันชักร่วมกันและระหว่างยากันชักกับยาอื่น	 (drug	

interaction)	 การใช้ยากันชักร่วมกันจะก่อให้เกิดอันตร

กิริยาระหว่างยาขึ้น	 เช่นเดียวกับการรับประทานยากัน

ชกัรว่มกบัยาอืน่	ดงันัน้การใชย้ากนัชกัรว่มกนัหรอืการรบั	



Vol.32 • NO.1 • 2016 Thai  • Journal • of • Neurology 37

ประทานยากนัชกัรว่มกบัยาอืน่ๆ	จงึตอ้งระมดัระวงัอยา่งยิง่		

อาจจำาเป็นต้องติดตามระดับยาในเลือด	 ดูอาการทาง

คลินิกทั้งด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย	 ดังนั้น		

ถา้ผูป้ว่ยโรคลมชกั	มอีาการเจบ็ปว่ยตอ้งนำายาทีร่บัประทาน	

อยูม่าใหแ้พทยท์ีร่กัษาดดูว้ยทกุครัง้วา่ตนเองรบัประทาน

ยาอะไรอยูเ่พือ่ทีแ่พทยจ์ะไดพ้จิารณาวา่ยาทีจ่ะสัง่ใหน้ัน้

มีอันตรกิริยาต่อกันหรือไม่	 อย่างไร	กรณีใช้ยากันชักที่มี

อนัตรกริยิาระหวา่งยารว่มกนั	แนะนำาใหต้ดิตามระดบัยา	

และดูอาการทางคลินิกทั้งด้านประสิทธิผลและความ

ปลอดภยั	และปรบัขนาดการใชย้าแตล่ะชนดิใหเ้หมาะสม	

สำาหรบั	กรณทีีย่ากนัชกัมอีนัตรกริยิากบัยาอืน่ใหพ้จิารณา	

ผลของอันตรกิริยาดังกล่าว	 และความจำาเป็นของการ

ใช้ยาอื่นที่ร่วมกัน	 อาจติดตามระดับยากันชักและปรับ

ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากอาการทางคลินิก

เป็นหลัก

	 	 3.4	 ปญัหาการไมไ่ดร้บัยาตามทีแ่พทยส์ัง่จา่ย	

(failure	to	receive	medication)		

	 	 ปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งจ่าย	 มี

ความหมายครอบคลุมถึงการที่ผู้ป่วยได้รับยาไม่ครบตาม

ที่แพทย์สั่งจ่ายโดยมีสาเหตุมาจากเศรษฐานะของผู้ป่วย	

สิทธิทางการรักษาของผู้ป่วยทำาให้เกิดข้อจำากัดของการ

ได้รับยา	การได้รับยาไม่ตรงตามที่แพทย์สั่งจ่าย	กล่าวคือ

ได้ยาคนละตัวยาเนื่องจากโรงพยาบาลไม่มียาดังกล่าว

ทำาใหแ้พทยต์อ้งเปลีย่นยาหรอืไดร้บัยาคนละชือ่การคา้กนั		

ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม	

ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอาการชัก

ได	้หรอืเกดิอาการชกัเกดิขึน้จากทีเ่คยควบคมุอาการชกัได	้	

แนวทางปฏบิตัเิพือ่แกไ้ขหรอืปอ้งกนัปญัหาดงักลา่ว	มดีงันี้

	 	 -	 กรณผีูป้ว่ยใหม	่ทีเ่พิง่เริม่ตน้ยากนัชกัจะใชย้า

ชือ่สามญั	หรอืยาตน้แบบกไ็ด	้ขอใหใ้ชย้าดงักลา่วตวัเดมิ

อยา่งตอ่เนือ่ง	ไมเ่ปลีย่นยีห่อ้ไป	มา	เพือ่เปา้หมายในการ

ควบคุมอาการชัก

	 	 -	 กรณผีูป้ว่ยทีค่วบคมุอาการชกัไดด้แีลว้	ไมว่า่

จะด้วยยาชื่อสามัญหรือยาต้นแบบ	 ให้คงการใช้ยาชนิด

นั้นไว้	

	 	 -	 กรณีผู้ป่วยเด็ก	 ผู้สูงอายุ	 หญิงตั้งครรภ์	

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทำางานของตับหรือไต	

ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อยาไปมา	 เนื่องจากเภสัชจลนศาสตร์

ของผูป้ว่ยดงักลา่วแตกตา่งจากผูป้ว่ยกลุม่อืน่	อาจสง่ผล

ให้เกิดพิษจากยาหรือควบคุมอาการชักไม่ได้

	 4.	 ให้คำาแนะนำาเรื่องโรคและการใช้ยาที่ถูกต้อง

เหมาะสม	 รวมถึงการให้ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จาก

การใชย้าทีอ่าจเกดิขึน้และการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมเพือ่

ลดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวแก่ผู้ป่วย	ตลอดจนการ

หลกีเลีย่งปจัจยักระตุน้ใหเ้กดิอาการชกัไดแ้ก	่การอดนอน	

การดื่มแอลกอฮอล์	การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน	การรับ

ประทานยากันชักไม่สมำ่าเสมอ	ความเครียด	การทำางาน

หรือออกกำาลังกายอย่างหักโหม	เป็นต้น

	 5.	 ให้ข้อมูลด้านยาและการเจาะวัดระดับยาใน

เลือดแก่แพทย์	ดังนี้

	 	 -	 การระบุชนิดยา	 (drug	 identification)	

ตัวอย่าง	 แพทย์ไม่ทราบชื่อยาที่ผู้ป่วยได้รับจาก	

โรงพยาบาลอื่นและผู้ป่วยนำายาเดิมมาด้วย	 จึงขอให้

เภสัชกรช่วยดูเม็ดยาและระบุชื่อยาให้

	 	 -	 การมียาในโรงพยาบาล	(drug	availability)	

	 	 -	 เภสชัจลนศาสตรข์องยา	(pharmacokinetics)

	 	 -	 ผลของอนัตรกริยิาระหวา่งยา	(drug	interaction)	

	 	 -	 อาการไม่พึงประสงค์จากยา	(adverse	drug	

reaction/side	effects)	

	 	 -	 ข้อบ่งใช้	 ขนาดยาและแบบแผนการใช้ยา	

(indication,	dose	and	dosage	regimen)	

	 	 -	 ราคา	(cost)	

	 	 -	 ประเภทยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	 และ

แนวทางปฏิบัติ

	 เภสชักรควรแนะนำาใหแ้พทยส์ง่ตรวจวดัระดบัยาใน

เลือด	เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 	 -	 เพือ่ประเมนิความรว่มมอืในการใชย้าของผูป้ว่ย

	 	 -	 ยืนยันอาการเป็นพิษ	 เมื่อผู้ป่วยใช้ยากันชัก

พร้อมกันหลายชนิด

	 	 -	 ประเมินและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อาจเกิดอันตร

กิริยาระหว่างยา

	 	 -	 เพื่อหาระดับยาที่ควบคุมการชักได้ในแต่ละ

บุคคล
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	 	 -	 เฝ้าดูระดับยาในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง

ของผู้ป่วยเช่น	 ระดับโปรตีนในเลือดเปลี่ยนแปลง

เช่น	 มีภาวะโรคตับ	 ผู้ป่วยที่ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์

เปลี่ยนแปลงเช่นหญิงตั้งครรภ์	เป็นต้น

สรุป

	 จะเห็นว่าแต่ละวิชาชีพต่างมีบทบาทหน้าที่ในการ

ดูแลผู้ป่วยโรคลมชักตามความเชี่ยวชาญของตน	และมี

เป้าหมายร่วมกันคือ	การทำาให้ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถ

ควบคุมอาการชักได้เร็วที่สุด	 เกิดอาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยาน้อยที่สุด	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
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	 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ 	 อายุ	 40	 ปี	 อาชีพรับราชการ	

ภมูลิำาเนา	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา	สทิธกิารรกัษา	เบกิราชการ

อาการสำาคัญ

		 	5	วัน	ก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 3	 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล	 ปวดศีรษะบริเวณ

ท้ายทอย	ลักษณะปวดตุ๊บๆ	ปวดตลอดวัน	นอนพักดีขึ้น

เล็กน้อย	 ไม่ปวดร้าวไปที่ใด	ปวดไม่สัมพันธ์กับท่าทาง		

ไอ/จาม/เบง่	ไมท่ำาใหป้วดมากขึน้	ไมม่อีาการคลืน่ไสอ้าเจยีน		

ไม่มีตาพร่ามัว	 รับกลิ่นปกติ	 ไม่มีอาการหน้าเบี้ยวหรือ

มมุปากตก	ไมม่อีาการกลนืลำาบาก/สำาลกั	การไดย้นิปกต	ิ

ไม่มีอาการแขนขาอ่อนแรง	ไม่ได้สังเกตว่าพูดผิดปกติ

	 5	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	 สังเกตว่ามีอาการ	

พดูลำาบาก	ออกเสยีงไมช่ดัเจน	เปน็อยูต่ลอดทัง้วนั	เมือ่แลบลิน้	

ในกระจกพบว่าลิ้นเฉเอียงไปทางด้านขวา	 ไม่มีอาการ

หน้าเบี้ยวหรือมุมปากตก	 ไม่มีอาการกลืนลำาบาก	 ไม่มี

อาการแขนขาอ่อนแรง	 ไม่เดินเซ	อาการปวดศีรษะเป็น

เท่าๆ	เดิม	จึงมาโรงพยาบาล

ประวัติอดีต

	 -	 เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์	 เมื่อประมาณ	

20	ปีก่อน	ศีรษะกระแทกพวงมาลัย	จำาเหตุการณ์ไม่ได้	

ได้รับการผ่าตัดดามกระดูกหน้าแข้งข้างขวา

	 -	 ปฏิเสธโรคประจำาตัว	ปฏิเสธแพ้ยา	ปฏิเสธการ

ใช้ยาคุมกำาเนิด

ประวัติครอบครัว

	 ปฏิเสธโรคปวดศีรษะในญาติพี่น้อง	

การตรวจร่างกาย

	 General	 appearance:	 A	 Thai	middle	 aged	

woman,	healthy,	well	co-operative

	 Vital	signs:	BT	37	C,	PR	85	bpm,	RR	16	bpm,	

BP	135/75	mmHg
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	 HEENT:	 pink	 conjunctiva,	 anicteric	 sclera,	

cranial	bruit	at	right	mastoid	region,	no	lymphad-

enopathy,	no	thyroid	gland	enlargement	

	 Heart:	normal	S1S2,	no	murmur

	 Lungs:	trachea	was	in	midline,	normal	breath	

sound,	no	adventitious	sound

	 Abdomen:	normal	contour,	soft,	not	tender,	no	

hepatosplenomegaly

	 Extremities:	no	pitting	edema

	 Neurological	examination:	Alert,	orientation	to	

time,	place	and	person

	 Cranial	nerves:	

	 -	 CN	I:	normal	smell

	 -	 CN	II:	pupils	3	mm	reactive	to	light	both	eye,	

normal	fundoscopic	examination,	normal	visual	field

	 -	 CN	III,	IV,	VI:	extraocular	muscle	movements

	were	intact

	 -	 CN	V:	normal	corneal	reflex,	normal	facial	

sensation,	normal	muscle	of	mastication

	 -	 CN	 VII,	 VIII:	 no	 facial	weakness,	 normal	

hearing	

	 -	 CN	IX,	X:	symmetrical	palatal	movement,	

uvula	in	midline

	 -	 CN	XI:	 head	 turning	and	 shoulder	 shrug	

were	intact

	 -	 CN	 XII:	 tongue	 atrophy	 right	 side	 and	

deviated	to	the	right	side	(figure	1)

Fig 1.  Tongue atrophy right side and deviated to the right side

	 Motor:	 no	muscle	 atrophy,	 no	 fasciculation,	

normal	muscle	tone,	motor	power	grade	V/V	both	

sides

	 Sensory:	 intact	 pin	 prick	 sensation	 and	

proprioception

	 DTR:	2+	all

	 Cerebellar	signs:	no	abnormality

	 Babinski	sign:	dorsiflexion	both	sides

	 Clonus:	negative	both	sides

	 Speech	examination:	slurred	speech	with	nasal	

voice,	mild	impaired	repetition,	intact	comprehension,	

intact	writing

Problem lists 

	 1.	Acute	dysarthria

	 2.	Right	tongue	deviation	with	atrophy

	 3.	Headache	

Discussion

	 ผู้ป่วยหญิงอายุ	40	ปี	มาด้วยอาการพูดไม่ชัด	ออก

เสียงพูดลำาบากเข้าได้กับลักษณะของ	dysarthria	 โดย

ไม่มีความผิดปกติด้านภาษาประเภทอื่นร่วมด้วย	 เช่น	

ความเข้าใจ	การอ่าน	การเขียน	ลักษณะ	dysarthria	เข้า

ได้กับ	 flaccid	 type	 รอยโรคทางระบบประสาทที่เป็น

ไปได้	 ได้แก่	 บริเวณระบบประสาทส่วนกลางตำาแหน่ง	

กา้นสมอง	เสน้ประสาทสมองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพดู	รอยตอ่	

ประสาทกลา้มเนือ้และกลา้มเนือ้เกีย่วกบัการพดูหรอืออก

เสียง	จากการตรวจร่างกายพบมี	tongue	atrophy	ร่วม

กับมี	 deviation	 ไปทางด้านขวาโดยไม่พบ	 long	 tract	

signs	 ร่วมด้วย	 ไม่มีลักษณะอาการอ่อนแรงแบบล้า	

(fatigability)	 และไม่พบลักษณะของ	 generalized		

muscle	 atrophy	ทำาให้คิดถึงรอยโรคอยู่ที่เส้นประสาท

สมองมากที่สุด	 คือ	 Hypoglossal	 nerve	 ด้านขวา	

(infranuclear	 lesion)	 จากการเกิดความผิดปกติพบ

ว่าเป็นแบบเฉียบพลัน	 (acute	 onset)	 สาเหตุที่คิดถึง

ได้แก่	Vascular	(ischemic,	hemorrhage	or	vascular		
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malformation),	Demyelinating	disease,	Mass	lesion	

with	pressure	effect	เช่น	neoplasm	ตามลำาดับ

	 ผูป้ว่ยรายนีค้ดิถงึรอยโรคที	่hypoglossal	nerve	ทีอ่ยู่

บรเิวณ	extra-axial	ของ	Medullary	part	ของ		brainstem		

ด้านขวา	 	 จากประวัติมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยทำาให้

คิดถึงสาเหตุจาก	 abnormal	mass	 แม้ยังตรวจไม่พบ

อาการแสดงของ	increase	intracranial	pressure	การ

ตรวจร่างกายที่สำาคัญ	คือ	การพบเสียง	bruit	 ที่บริเวณ	

mastoid	region	ด้านขวาทำาให้คิดถึงว่า	mass	นั้นน่าจะ

เป็น	vascular	in	origin	มากกว่า	solid	mass	แล้วทำาให้

เกดิ	pressure	effect	ตอ่	hypoglossal	nerve	ตามลำาดบั

Investigation 

	 CT	brain	without	contrast:	A	1.3	cm	hypodense	

lesion	 at	 left	 frontal	 lobe,	 possibly	 small	 old		

infarction.

	 MRI/MRA	brain:	Small	abnormal	signal	intensity	

lesion	 at	 left	 frontobasal	 region	 and	 cortical/	

subcortical	 right	 occipital	 lobe,	 showing	 T1		

hypointense,	 T2	 hyperintense	 with	 central		

hypointense	on	FLAIR,	possible	encephalomalacic/	

gliotic	 change	which	 could	 be	 due	 to	 previous		

insult.	 TOF-MRA	 of	 brain	 shows	 abnormal		

flow-related	enhancement	of	venous	plexus	at	right	

hypoglossal	canal	which	is	suspected	AV	shunting	

or	dural	AVF,	possible	feeder	from	branch	of	right	

ascending	pharyngeal	artery	(figure	2).

Fig 2. TOF-MRA of brain shows abnormal flow-related enhancement 
 of venous plexus at right hypoglossal canal which is suspected  
 AV shunting or dural AVF, possible feeder from branch of right  
 ascending pharyngeal artery.

	 Cerebral	 angiography:	 The	 study	 revealed	

dural	 AVF	 at	 right	 anterior	 condylar	 confluence/	

right	hypoglossal	region.	This	shunt	were	supplied	

by	dural	branch	from	V2	segment	of	right	vertebral	

artery	 (figure	 3),	 stylomastoid	 branches	 of	 right		

occipital	artery	(figure	4),	neuromeningeal	branches	

of	 right	 ascending	 pharyngeal	 artery	 (figure	 5)	

and	anastomoses	branches	from	neuromeningeal	

branches	 of	 left	 ascending	 pharyngeal	 artery.		

Venous	drained	 into	 right	 anterior	 condylar	 vein,	

then	into	right	jugular	vein	without	cortical	venous	

reflux.	

Fig 3.  RVA injection (AP view) showed dural branch of RVA (thin arrow) 
 which supplied shunt. (thick arrow). 

Fig 4.  Stylomastoid branches of right occipital artery (AP/Lat) supplied 
 this shunt (thick arrow)
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Fig 5.  Neuromeningeal branches (thin arrow) of right ascending 
 pharyngeal artery (AP/Lat) supplied this shunt (thick arrow) then  
 early venous drain into anterior condylar vein into right internal  
 jugular vein (double thin arrow).

	 จากผลการตรวจ	Cerebral	angiogram	พบมีรูรั่ว	

ของหลอดเลอืดแดงตอ่กบัหลอดเลอืดดำา	(shunt)	ทีบ่รเิวณ		

right	 anterior	 condylar	 confluence	หรือบริเวณของ	

right	 hypoglossal	 region	 ซึ่งพบอุบัติการณ์การเกิด

พยาธสิภาพในตำาแหนง่นีน้อ้ยมาก	จนทำาใหเ้กดิ	isolated	

hypoglossal	 nerve	 palsy	 ในผู้ป่วยรายนี้ซึ่งสาเหตุ

เชื่อว่าการเกิด	 shunt	หรือ	 fistula	ทำาให้เกิด	 high	 flow		

pressure	ไปกดเบียด	hypoglossal	nerve	ในที่สุด			

Dural arteriovenous fistula (DAVF)

	 DAVF	เปน็พยาธสิภาพทีเ่กดิจากความผดิปกตขิอง	

vascular	connection	ที่เกิดขึ้นในผนังของ	dural	sinus	

หรือ	cortical	 vein	ที่อยู่ใกล้เคียง1	ก่อให้เกิดผลกระทบ

ตอ่เนือ้สมองรวมถงึเสน้ประสาทสมอง	ความผดิปกตขิอง

หลอดเลือดดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นภายในกะโหลกศีรษะ

หรือส่วนของไขสันหลังก็ได้	ตำาแหน่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยมัก

จะอยู่ที่บริเวณ	transverse	และ	cavernous	sinus	ส่วน

ตำาแหน่งอื่นที่พบไม่บ่อย	 เช่นที่บริเวณ	craniocervical	

junction2	 	 Intracranial	DAVF	พบประมาณ	10-15%	

ของ	arteriovenous	lesion	แต่ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์

กบัอายแุละความผดิปกตขิองระบบประสาท	อบุตักิารณ์

มกัพบในเพศหญงิ	อายรุะหวา่ง	30-50	ป	ีDAVF	สามารถ

ทำาให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดดำาในสมองได้

หลายรปูแบบซึง่ทำาใหเ้กดิอาการแสดงทางคลนิกิไดแ้ตก

ตา่งกนัออกไป	เชน่	การรูส้กึไดย้นิเสยีงฟูต่ามจงัหวะชพีจร	

(pulsatile	bruit)	 เสียงดังในหู	 (tinnitus)	จนถึงอาการที่

รนุแรงถงึแกช่วีติจากการมเีลอืดออกซึง่เปน็ผลจากความ

ดันที่สูงในระบบเลือดดำา	 ปัจจุบันยังไม่มีคำาอธิบายที่

ชัดเจนเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพของ	DAVF	แต่

พบว่าสาเหตุมักเกิดขึ้นภายหลัง	 (acquired)	 เช่น	ตาม

หลงัการไดร้บัอบุตัเิหตบุรเิวณศรีษะ	การผา่ตดั	การตดิเชือ้		

เปน็ตน้	สาเหตเุชือ่วา่นา่จะเกดิจากการมพียาธสิภาพของ	

dural	venous	thrombosis	นำามากอ่นและเปน็ตน้เหตนุำา

ไปสู่การเกิด	arteriovenous	shunt	ในที่สุด

		 การเกิดพยาธิสภาพพบว่า	ภาวะ	 venous	hyper-

tension	หรือ	 sinus	 thrombosis	 อาจจะทำาให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงสมดลุของสารทีม่ฤีทธิเ์ปน็	pro-angiogenic	

เชน่	basic	fibroblastic	growth	factor	(bFGF)	,	vascular		

endothelial	growth	factor	(VEGF)	และ	antiangiogenic	

	ทีถ่กูสรา้งขึน้ในสมองจนทำาใหเ้กดิการไหลเวยีนของเลอืด

ทีผ่ดิปกต	ิภาวะ	venous	hypertension	มสีว่นเกีย่วขอ้งที่

ทำาให้เกิด	congestion	และมีผลให้	cerebral	perfusion	

ลดลงจนเกิดภาวะ	 ischemia	 ขึ้นทำาให้เนื้อสมองเกิด

ภาวะ	 hypoxia	 ในที่สุด	 การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา

ของหลอดเลือดพบว่ามีการหนาตัวของผนังหลอดเลือด		

(intimal	 thickening)	 ได้แก่	 sinus,	 arterie	และ	 vein	

พบการตบีตนัของชัน้	elastic	lamina	รว่มกบัมกีารขยาย

ขนาดของ	cortical	draining	vessel	ในผนังหลอดเลือด		

มกีารแบง่	classification	ของ	DVAF	ออกไดห้ลายรปูแบบ

ขึน้กบัลกัษณะทางพยาธกิายวภิาคของหลอดเลอืดรว่มกบั

รูปแบบการไหลเวียนของหลอดเลือดดำา3				

		 อาการและอาการแสดงของ	 DAVF	 มีได้หลาก

หลายตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรงขึ้นกับตำาแหน่ง

ของพยาธิสภาพและรูปแบบของ	venous	drainage(4-5)	

อาการของผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีความผิดปกติดังกล่าว	

ได้แก่	 tinnitus,	 cranial	 bruit	 และอาการแสดงของ

ภาวะ	intracranial	pressure	เชน่	ปวดศรีษะอยา่งรนุแรง	

ตาพร่ามัว	การตรวจจอประสาทตาอาจพบมีขั้วประสาท

ตาบวม	(papilledema)	หรอืขัว้ประสาทตาฝอ่	(atrophic	

optic	disc)	 ร่วมด้วยได้	 อาการแสดงของผู้ป่วยอาจจะ

แย่ลงทันทีหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ได้	การที่มีอาการ	

tinnitus	รว่มกบัการตรวจพบ	audible	bruit	อาจสนันษิฐาน	

การเกดิการไหลเวยีนทีผ่ดิปกตบิรเิวณตำาแหนง่	petrous	
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region	ของ	 transverse	หรือ	 sigmoid	 sinus	 	 อาการ

แสดงทางตา	 เช่น	 ophthalmoplegia,	 proptosis,	

chemosis,	decreased	visual	acuity	พบว่าสัมพันธ์กับ

ความผิดปกติของ	carotid-cavernous	fistulas	เป็นต้น

อาการแสดงทีร่นุแรงทีส่ามารถพบได้	เชน่	ความผดิปกติ

ของระบบประสาทเฉพาะที่	 อาการชัก	ปวดศีรษะ	 เลือด

ออกในสมอง	 (subarachnoid,	 subdural	 หรือ	 intra-

parenchymal	hemorrhage)	รวมถึงอาการสมองเสื่อม

เฉียบพลัน	เป็นต้น	ซึ่งความผิดปกติดังกล่าวเป็นผลจาก	

abnormal	venous	drainage	จนทำาใหเ้กดิภาวะ	venous	

hypertension	ในที่สุด

	 การตรวจวินิจฉัยด้วยการตรวจ	 Intra-arterial		

digital	 subtraction	 angiography	 (ISDSA)	 เป็นการ

ตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการประเมินการไหล

เวียนทางพลศาสตร์ของหลอดเลือดแต่เป็นหัตถการที่มี

ความเสี่ยงสูงเนื่องจากต้องมีการฉีดสารทึบรังสีเข้าทาง

หลอดเลอืดแดง	การตรวจดว้ย	Three-dimensional	(3D)	

time-of-flight	(TOF)	MR	angiography	(MRA)	ร่วมกับ	

contrast	สามารถช่วยในการประเมินความผิดปกติของ

หลอดเลือดได้ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความเสี่ยงตำ่ากว่า6		

		 การรักษาขึ้นอยู่ กับอาการแสดงทางคลินิก		

การดำาเนินโรค	และความรุนแรงของ	 fistula	ที่เกิดขึ้น7,8	

ดังนั้นการรักษาจึงเป็นแบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วย	

interventional	 neurologist,	 neurosurgeon	 และ		

neuroradiologist	เป็นต้น	การรักษาแบ่งออกเป็น

	 1.	Conservative	 treatment	 ในรายที่อาการไม่

รนุแรง	บางรายงานพบวา่	DAVF	สามารถหายไดเ้องจาก

การเกิด	spontaneous	thrombosis	ภายในหลอดเลือด

ขึ้น9	ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการแนะนำาให้หลีกเลี่ยงยาใน

กลุ่มที่มีฤทธิ์	antiplatelet	เช่น	aspirin,	NSAIDs

	 2.	 Radiation	therapy	เชน่	stereotactic	radiosurgery		

และ/หรือ	transarterial	embolization	(TAE)

	 3.	 Endovascular	intervention	เชน่	TAE	with	particles,		

TAE	with	 n-butyl-2-cyanoacrylate,	 Transvenous		

coil	embolization,	Stent	placement	เป็นต้น

	 4.	Surgery	ในรายทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทีร่นุแรง	เชน่	

severe	intracranial	bleeding	เป็นต้น

สรุป

	 ผู้ป่วยที่มาด้วยประวัติมี	bulbar	involvement	ควร

ได้รับการตรวจร่างกายทางระบบประสาทอย่างละเอียด

จะทำาให้สามารถวางตำาแหน่งของรอยโรคและพิจารณา

ส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมตามข้อบ่งชี้ได้อย่างเหมาะสม	

เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างถูกต้องและ

ทันท่วงทีอันจะเป็นการลดการเกิดภาวะทุพลภาพจาก	

neurological	deficit	ให้ได้มากที่สุด
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Case report

	 A	 26-year-old	 Thai	 female	 from	 Kalasin	

province	was	presented	with	a	6-week	history	of	

progressive	headache	with	right	hemiparesis	and	

blur	 vision.	 	 Three	days	prior	 to	 admission,	 she	

had	 alteration	 of	 consciousness.	Computerized		

Tomography-scan	 (CT)	 brain	 and	 abdomen		

emergency	from	Kalasin	hospital	revealed	multiple		

intracranial	 hemorrhage,	 bilateral	 infra-renal		

microaneurysm	with	 intra-renal	 hemorrhage.	She	

was	referred	to	Srinagarind	hospital.

	 Past	 history:	 	One	 year	 prior	 she	 had	 right	

intraventricular	hemorrhage,	her	clinical	improved	

spontaneously	without	specific	medical	treatment.		

She	has	a	previous	history	(last	year)	of	miscarriages		

without	 curetted.	 She	 had	 no	 history	 of	 drug	 or	

substance	abuse.	

	 Physical	examination	at	the	resuscitation	room,	

her	 vital	 signs	was	 normal.	 Her	 conscious	was		

stuporous,	pupils	were	2	mm,	RAPD	were	negative	

both	eyes.	The	pupillary	light	reflex,	corneal	reflex,	

vestibulocular	 reflex	and	gag	 reflex	were	normal.	

Her	cranial	nerve	III,	IV,	VI,	VII,	XI	and	XII	functions		

couldn’t	 be	 evaluated.	 	 She	 had	 hemiparesis	

grade	II	on	her	right	side	compare	to	grade	IV	on	

her	left	side.		She	was	pale	but	not	jaundice.		Fine	

crepitation	on	her	right	lower	lung	was	observed.			

No	 lymphadenopathy	 or	 abdominal	mass	were	

palpated.	 	 Due	 to	 her	 comatose	 condition,	 a		

endotracheal	tube	was	inserted	and	CT	scan	brain	

was	performed	 immediately.	 	The	study	revealed	

an	active	intraparenchymal	hemorrhage	at	the	left	

frontal	 lobe	with	multiple	 intracranial	hemorrhage	

at	 bilateral	 centrum	 semiovalae,	 corona	 radiata	

of	right	frontal	lobe,	left	thalamus	with	perilesional	

brain	 edema	causing	 subfalcine	brain	 herniation	
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and	descending	transtentorial	brain	herniation.		No		

evidence	of	venous	sinus	thrombosis	(Figure	1	and	2).		

Tests	for	human	immunodeficiency	virus	antibody	

(Anti-HIV),	Venereal	Disease	Research	Laboratory		

test	 (VDRL),	 hepatitis	 B	 and	C	 viruses	 profiles,	

anti-neutrophil	 cytoplasmic	 antibodies	 (ANCA),	

Anti-nuclear	antibody	(ANA),	and	antiphospholipid	

syndromes	were	negative.	Her	chest	film	showed	

multiple	nodular	infiltrations	at	right	lower	lung	field.	

Her	sputum	Acid	fast	bacilli	(AFB)	not	found.	Her	

kidney	functions	and	blood	electrolytes	levels	were	

normal.	Her	liver	functions	were	normal	except	for	

elevated	liver	enzymes	(aspartate	aminotransferase	

(AST)	83	U/L,	alanine	aminotransferase	(ALT)	153	

U/L,	and	Alkaline	phosphatase	(ALP)	171	U/L).		She	

had	moderate	 anemia	but	 normal	platelet	 count.	

Her	international	normalized	ratio	(INR)	was	1.32.		

A	CT	scan	of	her	abdomen	was	repeated	due	to	

her	hematocrit	dropping	rapidly	and	her	abdomen		

was	tense.	The	results	show	area	of	multiple	less		

enhancing	hypodense	nodules	or	masses	of	bilateral		

renal	 cortex	 which	 might	 be	 hypovascular		

metastatic	 tumors or	 renal	 cell	 carcinoma	with	

another	well-defined	hyperdensity	 lesions	of	both	

kidneys.	The	differential	diagnoses	for	this	finding	

are	hemorrhagic	cysts	or	bleeding	tumor.	Large	area	

of	 perinephric	 hematoma	with	 intraparenchymal		

bleeding	of	 left	 kidney	was	observed	caused	by	

combined	 rupture	 of	 renal	masses	 and	 rupture	

microaneurysm.	 She	 has	 thicken	 endometrium	

which	showed	heterogeneous	enhancing.	Massive		

hemo-retroperitoneum,	hemoperitoneum	and	blood	

content	in	urinary	bladder	have	been	shown.	Splenic	

infarction	was	 suspected.	 An	 acute	 pulmonary		

embolism	was	found	at	segmental	branches	of	right	

lower	lung.	At	the	end,	serum	beta-human	chorionic		

gonadotropin	 (beta-HCG)	 and	 serum	 alpha-	

fetoprotein	(AFP)	were	sent,	the	result	of	beta-HCG	

was	very	high	(987,707	IU/ml)	but	alpha-fetoprotein	

was	within	normal	limit.	

Figure 1  CT brain non contrast

Figure 2  CTA whole abdomen

Discussion

	 This	26-year	old	lady	presented	with	multiple	

bleeding	 sites	 (nontraumatic	multiple	 intracranial	

hemorrhage,	hemoperitoneum,	retroperitoneum	and	

intrarenal	hemorrhage).	Because	of	brain	herniation,	

she	was	sent	to	the	operation	room	immediately	for	

decompress	craniectomy	and	blood	clot	removal.		

The	differential	diagnoses	for	her	disease	are	shown	

on	table	1.	
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Table 1	 Causes	of	intracerebral	hemorrhage1

Hypertension Cavernous angioma

Amyloid	angiopathy Dural	 venous	 sinus	

thrombosis

Arteriovenous

malformation

Vasculitis

Intracranial	aneurysm Intracranial	

neoplasm

Cocaine	or	alcohol	used Coagulopathy

	 At	 first,	 the	 bleeding	 from	 vasculitis	 was	

the	most	 suspected	 disease.	 	 This	was	 due	 to	

her	being	 very	 young.	 The	CT	 scan	 finding	 from		

Kalasin	hospital	showed	infrarenal	aneurysm	which	

could	be	the	signal	of	small	and	medium	vessels	

vasculitis.		However,	polyarteritis	nodosa	was	the	

most	 likely	diagnosis	because	it	could	affect	and	

cause	infrarenal	aneurysm	and	CNS	vasculitis.	Also	

intracerebral	hemorrhage	could	be	found	too.	The	

diagnostic	 tests	 for	 confirmation	 of	 small	 vessel	

vasculitis	were	sent	but	the	results	were	negative		

-	 (ANA,	 extractable	 nuclear	 antigens	 antibodies	

(AntiENA),	ANCA).	Magnetic	resonance	angiogram	

(MRA)	and	magnetic	resonance	venogram	(MRV)	

were	appointed	to	rule	out	intracerebral	aneurysm,	

the	 other	 arteriovenous	malformation.	 Because	

she	 had	 lung	 pathology	 and	 tuberculosis	 was	

known	as	a	cause	of	secondary	vasculitis	but	the	

result	was	 negative.	 VDRL	hepatitis	 profiles	 and	

antiphospholipid	 syndrome	were	 negative.	 After	

extensive	investigations	with	negative	results,	then	

intracerebral	 hemorrhage	 from	metastatic	 brain	

tumor	was	 suspected.	 The	differential	 diagnosis	

was	melanoma,	renal	cell	carcinoma,	hepatocellular	

carcinoma	and	choriocarcinoma.	Since	 she	 had	

history	of	miscarriages	last	year,	choriocarcinoma	

was	 the	most	 likely	 cause	 in	 this	patient.	 Serum	

beta-HCG	level	was	sent	to	confirm	diagnosis	and	

the	level	was	significantly	high.	CT	scan	abdomen	

revealed	enlarged	uterus	and	thicken	endometrium.	

The	diagnosis	of	choriocarcinoma	can	be	made.	

From	the	Federation	International	of	Obstetricians	

and	Gynecologists	staging	system	(FIGO)	staging	

system,	the	disease	was	stage	IV	because	cancer	

had	distant	metastasis2,3	(table	2).	This	patient	was	

classified	 to	be	high	 risk	 according	 to	 the	FIGO/

WHO	scoring	system2	(table	3)	with	score	14	from	

antecedent	 abortion,	 Interval	 >12	months	 from	

index	pregnancy,	beta-HCG	level,	brain	metastasis,	

and	number	of	metastases	site.

Table 2	 FIGO	anatomic	staging2

Stage	I Disease	confined	to	the	uterus

Stage	II GTD	extends	outside	the	uterus,	but	is	limited	to	the	genital	structures

Stage	III 	GTD	extends	to	the	lungs,	with	or	without	known	genital	tract	involvement

Stage	IV All	other	metastatic	sites
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Table 3 FIGO/WHO	scoring	system	based	on	prognostic	factors2

FIGO/WHO risk factor scoring with 

FIGO staging

0 1 2 4

Age <40 >40 - -

Antecedent	pregnancy Mole Abortion Term

Interval	 from	 index	 pregnancy,	

months

<4 4-6 7-12 >12

Pretreatment	hCG	mIU/mL <103 >103-104 >104-105 >105

Largest	tumor	size	including	uterus - 3-4 >/=5 -

Site	of	metastases	including	uterus Lung Spleen,	Kidney Gastrointestinal	

tract

Brain,	liver-

Number	of	metastasis	identified - 1-4 5-8 >8

Previous	failed	chemotherapy - - Single	drug Two	or	more	

drugs

	 Standard	 treatment	 of	 high-risk	 gestational	

trophoblastic	 tumor	 is	 the	 combination	 chemo-

therapy,	 EMA-CO	 (Etoposide,	 Methotrexate,		

ActinomycinD,	Cyclophosphamide,	Vincristine),	as	

primary	 therapy.	But	because	her	 condition	was	

rapidly	 worsening,	 she	 developed	 seizure	 and		

massive	retroperitoneal	bleeding	then	the	appropriate		

choice	for	this	patient	was	the	best	supportive	care.		

Broderick	 et	 al.	 found	 that	 patients	who	 initially	

had	a	score	of	less	than	9	on	the	Glasgow	Coma	

Scale	and	a	hematoma	volume	of	more	than	60	ml	

had	a	mortality	 rate	of	90	percent	at	one	month,	

whereas	patients	with	a	score	of	9	or	greater	and	a	

hematoma	volume	of	less	than30	ml	had	a	mortality	

rate	of	17	percent.		Seven	days	after	admittance,	

her	metastatic	brain	tumor	was	re-bleeding	again,	

her	conscious	worsened	to	become	comatose	and	

she	died	on	the	8th	day	of	admission.		An	autopsy	

was	denied	by	her	father.

Conclusion

	 Gestational	 trophoblastic	 disease	especially	

choriocarcinoma	should	be	considered	in	a	female	

of	child-bearing	age	who	is	presented	with	bleeding	

tumors	 such	 as	 intracranial,	 intraabdominal	 or		

retroperitoneal	bleeding.	Very	high	serum	beta-hCG	

can	 confirmed	 diagnosis	 without	 the	 need	 of		

tissue	diagnosis.	This	tumor	is	highly	responsive	to	

chemotherapy.	Early	diagnosis	and	early	treatment	

can	improve	outcomes.

	 Limitation:	We	did	not	have	tissue	pathology	

of	this	case.
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รายงานผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยเด็กชายไทย	อายุ	 2	ปี	 8	 เดือน	นํ้าหนัก	19	

กิโลกรัม	รู้สึกตัวดี

อาการสำาคัญ

	 17	ชัว่โมงกอ่นมาโรงพยาบาล	มอีาการปวดทอ้งเปน็

พักๆ	 จนต้องตื่นมาร้องไห้	 ปวดท้องคล้ายปวดอุจจาระ

แต่ไม่ถ่าย	หลังกินนมมีคลื่นไส้	อาเจียนปนนํ้านม	3	ครั้ง	

ไม่มีปนมูกเลือดหรือนํ้าดี	ไม่มีอาการถ่ายเหลว

ประวัติการเจ็บป่วยและการใช้ยา

	 18	 เดือนก่อน	 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็น	 focal	

onset	epilepsy	ลกัษณะเปน็	generalized	tonic-clonic	

seizure	 (GTCS)	 ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	 (electro-

encephalogram;	EEG)(12/2/57):พบว่ามี	 abnormal	

EEG,	epileptiform	dischargeover	the	frontal	region	

มีประวัติล้มเหลวจากการรักษาด้วยยา	Phenobarbital		

หลั งจากนั้ นจึ งปรับ เปลี่ ยนการรั กษา เป็นยานํ้ า		

Carbamazepine	เริ่มต้น	10	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน	

(ทดสอบ	HLA-B*15	02	ผลเป็นลบ)	ต่อมามีการปรับยา

เพิ่มขึ้นเป็นระยะจนถึงขนาดยา	41	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ต่อวัน	 เนื่องจากไม่สามารถควบคุมอาการชักได้แพทย	์

จึงตัดสินใจเปลี่ยนการรักษาด้วยยา	 Valproic	 acid		

เริ่มให้	10	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน	และปรับขนาดยา

เพิ่มขึ้นจนถึง	 40	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน	 กินจนถึง

ปัจจุบันผู้ป่วยตอบสนองดี	ไม่มีอาการชักซํ้า	ไม่มีอาการ

ง่วงซึม	เดินเซ

ประวัติการได้รับยาล่าสุด

	 Valproic	acid	syrup	(200	mg/ml)	1.25	ml	x	3	opc

ประวัติทางสังคม

	 ปฏิเสธการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
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ประวัติครอบครัว  

	 พี่สาวมีประวัติเป็นลมชัก	 ควบคุมอาการด้วยยา	

Phenobarbital	มารดาเป็นเบาหวาน

ประวัติการแพ้ยา

	 ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร

ผลการตรวจร่างกายแรกรับ

	 Vital	 Sign:	 BP	 120/78	mmHg,	 P	 110	 /min,		

RR	24	/min	T	37.7°	c

	 GA:	Good	consciousness,	not	pale,	no	jaundice

	 CVS:	Normal	S
1
S
2

	 Lung:	Clear

	 Abdomen:	Soft,	no	guarding,	no	rigidity,	no	mass	

palpable,	hyperactive	bowel	sound,	mild	tender	at	RLQ

	 Heart:	Normal	S
1
S
2
,	no	murmur

การรักษาระหว่างนอนโรงพยาบาล

	 11/8/58	 ไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลเอกชน	

ผลตรวจ	 ultrasound	 whole	 abdomen	 (11/8/15)	

สงสัยไส้ติ่งอักเสบ	 (appendicitis)	 หรือลําไส้กลืนกัน		

(intussusception)	 จึงส่งมาเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง

แพทย์ตรวจซํ้า	 ultrasound	 whole	 abdomen:	 no		

evidence	of	 intussusceptions,	not	seen	appendix	

เริ่มยาปฏิชีวนะ	 cefotaxime	 500	mg	 iv	 q	 6	 hrและ	

metronidazole	200	mg	iv	q	8	hr

	 12/8/58	ผูป้ว่ยยงัมอีาการปวดทอ้งเปน็ระยะ	มารดา

สังเกตว่าจะปวดท้องมากระหว่างหยดยา	 Valproic		

acid	 ผล	 CT	 whole	 abdomen	 suggested	 acute		

pancreatitis	 with	 ascites	 with	 bilateral	 pleural		

effusion	(score	=	4)

	 13/8/58	 กุมารแพทย์ด้านระบบประสาท	 คิดถึง

สาเหตุจากยา	Valproic	 acid	หยุดยา	Valproic	 acid	

สังเกตอาการชัก

	 14/8/58	อาการปวดทอ้งทเุลาลง	ไมม่อีาการคลืน่ไส	้

อาเจียน	ไม่มีอาการชัก	

	 15/8/58	 แพทย์ เปลี่ยนยากันชักเป็นยาเม็ด	

Topiramate	 (25	mg)	1/4	x	2	opc	กิน	7	วัน	จากนั้น

เพิ่มเป็น	½	x	2	opc	และเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเป็นยากิน		

Co-trimoxazolesyrup	(200	mg+40	mg	/	5	cc)	12	cc	

x	2	opc	และ	Metronidazole	syrup	(200	mg/5cc)	4.7	

cc	x	3	opc

ผลการตรวจห้องปฏิบัติการ

ค่าอ้างอิง ผลการตรวจ

5/4/58 11/8/58 13/8/58 17/8/58 4/9/58 2/10/58

BUN 6.0-20.0	mg/dl 10.7 - 2.9 - - -

Creatinine 0.67-1.17	mg/dl 0.46 - 0.30 - - -

Albumin	 3.5-5.2	g/dl 3.9 - 3.4 - - -

Alkaline	(ALP) <	281	U/L 394 - 182 - - -

Total	Bilirubin 0.0-1.2	mg/dl 0.1 - 0.5 - - 0.2

Direct	Bilirubin 0.0-0.3	mg/dl 0.09 - 0.23 - - 0.09

AST 0-40	U/L 34 - 35 - - 24

ALT 0-41	U/L 16 - 16 - - 9

Amylase 28-100	U/L - - 104 94 92 88
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ค่าอ้างอิง ผลการตรวจ

5/4/58 11/8/58 13/8/58 17/8/58 4/9/58 2/10/58

Lipase	 13-60	U/L - - 853 663 67 24

Wbc	count 4-11	*103	/ul 23.05 17.74 17.17 - - -

Absolute	 neu-

trophils

1.80-7.70*103

/ul

18.90 13.93 11.35 - - -

%	Neutrophils 40-74% 46.0 78.5 66.1 - - -

ปัญหาที่พบ:

	 ภาวะตบัออ่นอกัเสบเฉยีบพลนั	(acute	pancreatitis)

วิจารณ์

	 ภาวะตบัออ่นอกัเสบเฉยีบพลนั	(acute	pancreatitis

หรอื	AP)	ในเดก็เปน็อาการทีพ่บไดไ้มบ่อ่ยมรีายงานอบุตัิ

การณ์การเกิด	AP	ในเด็กประมาณ	2-2.7:	100,0001	ใน

ขณะที่รายงานการอุบัติการณ์การเกิด	 AP	 ในเด็กจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย	 พบประมาณ	

13.2:	100,000	และ	3.6:100,000	ตามลาํดบั2	คาํแนะนาํ

จาก	American	College	of	Gastroenterology	สําหรับ

เกณฑก์ารวนิจิฉยั	AP	จะตอ้งประกอบดว้ย	2	ใน	3	ขอ้	คอื	

1.	มีอาการปวดท้องที่เข้ากับลักษณะ	AP	ซึ่งมักจะปวด

ตรงตําแหน่งบริเวณลิ้นปี่	(epigastric	pain)	หรือบริเวณ

ช่องท้องด้านบน	 (upper	 quadrant)	 อาจพบอาการ	

ปวดร้าวไปด้านหลัง	หน้าอกร่วมด้วยได้)	 2.	ค่าเอนไซม	์

serum	 amylase	 และ/หรือเอนไซม์	 lipase	 เพิ่มขึ้น

มากกว่า	3	เท่าของค่าสูงสุดปกติ	(upper	normal	limit)	

3.	 ผลการตรวจจากภาพวินิจฉัยช่องท้อง	 สําหรับกรณี	

ผู้ป่วยที่อาการแสดงไม่ดีขึ้นภายใน	 48-72	 ชั่วโมง

แรกหรือการการทําอัลตราซาวด์ช่องท้องไม่สามารถ

ระบุได้ชัดเจน	 แนะนําการทํา	 contrast-enhanced		

computered	tomographic	(CECT)	และ/หรอื	magnetic		

resonance	imaging	(MRI)	ร่วมด้วย3	Cofini	และคณะ	

ไดร้ายงานสาเหตขุองการเกดิ	AP	ในเดก็	เชน่	การตดิเชือ้

ไวรสั	(รอ้ยละ	28)	การบาดเจบ็	(trauma)	(รอ้ยละ	18)	โรค

ทีเ่กีย่วกบัทางเดนินํา้ดี	(รอ้ยละ	14)	อาการไมพ่งึประสงค์

จากยา	 (ร้อยละ	 13.5)	 และไม่สามารถระบุสาเหตุที่

ชัดเจน	 (ร้อยละ	23.4)	 เป็นต้น4	สําหรับสาเหตุจากยาที่

พบวา่เกีย่วขอ้งกบัการเกดิ	AP	ในเดก็เชน่		Valproic	acid,	

Cortisosteroids,	 Sulfamethoxazole/trimethoprim,		

L-asparaginase	และ	Paracetamol	เป็นต้น5

	 ยา	Valproicacid	เป็นยากันชักแบบออกฤทธิ์กว้าง		

(broad	 spectrum	 antiepileptic	 drugs)	 ถูกนํา

มาใช้แบบเป็นยาเดี่ยวและร่วมกับยากันชักอื่นเพื่อ

ควบคุมอาการ	นอกจากนี้ยังถูกนํามาใช้เพื่อป้องกันการ

ปวดศีรษะแบบไมเกรน	 (migrane	 prophylxis)	 และ	

โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว	(bipolar	disorder)	อาการ

ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยของยาเช่น	 คลื่นไส้	 อาเจียน		

นํ้าหนักเพิ่มขึ้น	ผมร่วง	มือสั่น	เป็นต้น	ส่วนอาการง่วงซึม	

เดินเซ	พบได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับยากันชักตัวอื่น6

	 Valproic	 acid	 associated	 acute	pancreatitis	

หรือ	 VAP	 รายงานการเกิดครั้งแรกในปี	 1979	พบใน	

ผู้ป่วยชายอายุ	 8	 ปีที่ได้รับยา	 Valproic	 acid	 เพื่อใช้

ควบคุมอาการชัก7	 ซึ่ง	 VAP	พบรายงานการเกิดในกลุ่ม

ผู้ป่วยเด็กได้บ่อยกว่าในผู้ป่วยผู้ใหญ่	 จากการรวบรวม

รายงานระหวา่งป	ี2000	-20151,2,8-14	(แสดงในตารางที	่1)	

พบรายงานการเกิด	VAP	ในผู้ป่วยเด็กอย่างน้อย	70	ราย	

โดยพบรายงานในผู้ป่วยอายุระหว่าง	1-18	ปี	และระยะ

เวลาการเกดิอาการไมส่ามารถคาดเดาไดม้รีายงานตัง้แต	่

1	 เดือน	–	10	ปี	หลังเริ่มยา	valproic	acid	แต่อย่างไร

ก็ตามการศึกษาของ	 Asconape	 และคณะ	 รายงาน

ความเสี่ยงต่อการเกิด	 VAP	 พบสูงสุดประมาณ	 1	 ปี		

หลงัเริม่การรกัษาดว้ยยา	Valproic	acid15	อาการแสดงที่

พบในผูป้ว่ยทีส่งสยั	VAP	คอื	อาการปวดทอ้ง	(รอ้ยละ	83)		
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โดยเฉพาะตําแหน่ง	 epigastrium	 คลื่นไส้/อาเจียน		

(ร้อยละ	74)	ไข้/หนาวสั่น	(ร้อยละ	26)9	ความรุนแรงของ

อาการสามารถพบได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับ

รุนแรง	เช่น	ภาวะเลือดออกหรือเนื้อเยื่อของตับอ่อนตาย	

เป็นต้น9,13,16	โดยขนาดยาหรือระดับยา	Valproic	acid	ที่

ผู้ป่วยได้รับก่อนเกิด	VAP	จะอยู่ในช่วงขนาดที่ใช้ในการ

รักษา	(แสดงในตารางที่	1)	มีหลายการศึกษาที่ให้ข้อมูล

ในทางเดียวกันคือไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด	

VAP	กับอายุ	 ขนาดยาหรือระดับยา	Valproic	 acid	 ใน

เลอืด	ระยะเวลาการไดร้บัยา	และการไดร้บัยารว่มอืน่8,9,13	

และไม่พบความแตกต่างการเกิด	VAP	ระหว่างเพศชาย

และหญิงเช่นกัน9

	 ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิด	

VAP	 Torelli	 และคณะ17	 เสนอว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ	

intermediate	metabolites	ของยา	Valproic	acid	ที่มี

ความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อตับอ่อนโดยตรงหรือเชื่อว่ายา	

Valproic	acid	มผีลลดปรมิาณ	superoxide	dismutase	

(SOD),	catalase	(CAT),	and	gluthathione	peroxidase	

ซึง่สารเหลา่นีท้าํหนา้ทีเ่ปน็สารตา้นอนมุลูอสิระ	(antioxi-

dant)	มีผลให้อนุมูลอิสระ	(free	radical)	ทําลายเนื้อเยื่อ

ตับอ่อนได้13

	 การรักษา	VAP	คือการหยุดยาทันทีเมื่อได้รับการ

วนิจิฉยั	และสามารถใหย้าอืน่เพือ่ประคบัประคองอาการ

ในกรณีพบอาการแทรกซ้อนเช่น	 การติดเชื้อ	 เป็นต้น	

อาการต่างๆที่พบสามารถหายเป็นปกติโดยใช้เวลา

เป็นอาทิตย์หลังหยุดยา1,2	 และควรหลีกเลี่ยงการให้ยา

Valproic	acid	ซํา้ในผูป้ว่ยทีเ่คยเกดิอาการ	VAP	มากอ่น

เพราะมีโอกาสกลับมาเป็นซํ้าสูงถึง	ร้อยละ	7510

วิจารณ์กรณีศึกษา

	 ในกรณีศึกษารายนี้ถูกวินิจฉัยว่าเกิด	AP	เนื่องจาก

มีอาการแสดงครบทั้ง	3	ข้อ	คือ	อาการปวดท้อง	คลื่นไส้	

อาเจียน	ค่าเอนไซม์	 lipase	สูงมากกว่า	 3	 เท่าของค่า

สงูสดุปกต	ิและผลอลัตราซาวดใ์นชอ่งทอ้งแสดงลกัษณะ

ของภาวะตบัออ่นอกัเสบเฉยีบพลนั		นอกจากนีย้งัพบเมด็

เลือดขาวที่สูงขึ้นร่วมด้วย	ซึ่งสาเหตุของการเกิด	AP	 ใน

ผู้ป่วยรายนี้ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ	 ยา	Valproic	 acid	

ในกรณีที่พบผู้ป่วยเด็กที่เกิดอาการปวดท้อง	 คลื่นไส้	

อาเจียน	 เฉียบพลันระหว่างการรักษาด้วยยา	Valproic	

acid	ควรคิดถึงสาเหตุจาก	VAP	ด้วยเสมอเนื่องจากเป็น

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยในระหว่าง	 1	 ปีแรก	

หลังเริ่มยา2	 ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้พบ	 VAP	 หลังเริ่มยา

ประมาณ	4	 เดือนและขนาดยาอยู่ในช่วงการรักษาคือ	

40	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน	 (ไม่ได้เจาะระดับยาใน

เลือดในผู้ป่วยรายนี้)		(รูปที่	1)

รูปที่ 1  แสดงระยะเวลาการได้รับยาและการเกิด VAP ในผู้ป่วย
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	 การรักษาสําหรับผู้ป่วยรายนี้คือหยุดยา	Valproic	

acid	 ทันทีหลังการวินิจฉัยและเลือกยากันชักชนิดอื่น

ทดแทน	และเนือ่งจากผูป้ว่ยรายนีไ้มม่ปีจัจยัทีจ่ะลดการ

ขบัออกของยาทาํใหย้าอยูใ่นรา่งกายนานขึน้	เชน่	โรคตบั

แข็ง	 (liver	 cirrhosis)	 โรคตับอักเสบเฉียบพลัน	 (acute	

hepatitis)	 ยา	 cimetidine	 และยา	 chlorpromazine	

เปน็ตน้18	ดงันัน้จงึพบวา่อาการปวดทอ้ง	คลืน่ไส	้อาเจยีน	

ดีขึ้นภายใน	1-2	วันหลังหยุดยา	ส่วนค่าเอนไซม์	lipase	

ค่อยๆ	ลดลงเช่นเดียวกัน

สรุป

	 การเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันจากยา	

Valproic	acid	(VAP)	เป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่

พบไดบ้อ่ยในกลุม่ผูป้ว่ยเดก็ทีไ่ดร้บัยาในขนาดการรกัษา

ปกต	ิซึง่ความรนุแรงทีพ่บมตีัง้แตอ่าการเลก็นอ้ยจนถงึขัน้

เสยีชวีติได้	ดงันัน้ถา้พบกรณผีูป้ว่ยเดก็มอีาการปวดทอ้ง	

คลืน่ไส	้อาเจยีนแบบเฉยีบพลนั	ในระหวา่งการรกัษาดว้ย

ยา	Valproic	acid	ให้สงสัยการเกิด	VAP	ร่วมด้วยเสมอ	

การรักษาคือ	การหยุดยาทันทีที่สงสัยและหลีกเลี่ยงการ

ใช้ยาซํ้าเนื่องจากมีโอกาสกลับเป็นซํ้าสูง
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สรุปและวิจารณ์โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา

 ปัจจุบันการใช้สมาร์ทโฟนในประเทศจีนมีการใช้

กันอย่างกว้างขวาง และในสมาร์ทโฟนก็มี application 

ที่เกี่ยวกับสุขภาพในหลายๆ โรค รวมทั้งโรคลมชักก็มี  

application ที่ใช้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในผู้ป่วย 

โรคลมชัก จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ว่าผู้ป่วยมีการ

ยอมรับ ความสะดวก และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 

วิธีการศึกษา

 การศึกษานี้สัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคลมชักทุกคนใน

คลนิกิโรคลมชกั โรงพยาบาล West China ในประเทศจนี  

จำานวนผู้เข้าร่วมศึกษา 502 คนจาก 550 คนในคลินิก 

โดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1. ข้อมูล

พื้นฐานผู้ป่วย 2. ข้อมูลชนิดใดบ้างที่ใช้ประโยชน์จาก  

application 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยารักษาอย่าง 

ต่อเนื่องด้วยระบบการแจ้งเตือนและบันทึกข้อมูลใน  

application 4. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ application ใน

สมาร์ทโฟนว่ามีความเห็นอย่างไร

ผลการศึกษา

 ผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษานี้ทั้งสิ้น 502 คน เพศชาย 

272 คน เพศหญิง 230 คน อายุเฉลี่ย 28 ปี ส่วนใหญ่อยู่

ในเขตเมอืง เกอืบครึง่เปน็การชกัแบบ generalized tonic 

clonic seizure รอ้ยละ 57 ควบคมุอาการชกัไดด้ว้ยยากนั

ชักอย่างเดียว รายละเอียดดงตารางที่ 1
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 การศึกษาได้สอบถามเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล 

โรคลมชักที่ผู้ป่วยได้รับว่ามาจาก แพทย์ สมาร์ทโฟน 

คอมพิวเตอร์ และสื่ออื่นๆ ร้อยละ 81.5, 6.4, 7.7 และ 

4.4 ตามลำาดบั  รอ้ยละ 96.8 มสีมารท์โฟนเปน็ของตนเอง 

ร้อยละ 63.7 ใช้เข้า website แต่เข้าหาข้อมูลโรคลมชัก 

เพียงร้อยละ 6.4 เท่านั้น โดยใช้ค้นหาข้อมูลด้านต่างๆ 

ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงการค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมชักด้านต่างๆ

 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้ application ผล ดังตารางที่ 2
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อการใช้ application ดังตารางที่ 3

 ผู้ป่วยที่มีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองและอาศัย

อยู่ในเขตเมือง อายุน้อย มีงานทำา ควบคุมอาการชักได้

ไม่ดี การทานยาไม่สมำ่าเสมอ มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้  

application เพื่อการสืบค้นหาข้อมูล

วิจารณ์

 การศึกษานี้มีความน่าสนใจและชื่นชมทีมผู้วิจัย 

ที่มีความตะหนักต่อการใช้ application ในสมาร์ทโฟน

เกี่ยวกับโรคลมชัก โดยศึกษาถึงความสนใจของคนไข้ 

ในการใช ้application  วธิกีารสบืคน้ขอ้มลูตา่งๆ และดา้น 

ต่างๆ ของโรคลมชักที่สืบค้นข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ที่ผม

กลา่วชืน่ชมและอยากนำาวธิกีารศกึษารปูแบบนีม้าศกึษา

ในประเทศไทย เพราะในปัจจุบันต้องบอกว่าคนไทยมี

สมารท์โฟนใชเ้ปน็สว่นใหญ ่และมกีารใชเ้ขา้สบืคน้ขอ้มลู

ต่างๆ มากมาย ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าผู้ป่วยมีทัศนคติอย่างไร

ในการสมาร์ทโฟน เราก็สามารถนำาผลการศึกษานั้นมา

วางแผนในการพัฒนา application โรคลมชักให้มีความ

เหมาะสมกับคนไทย
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FAQ

SUBARACHNOID 
HEMORRHAGE VS 

TRAUMATIC 
LUMBAR PUNCTURE

พญ.ธัญญลักษณ์ อมรพจน์นิมมาน,
  รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา

พญ. ธัญญลักษณ์ อมรพจน์นิมมาน
1
, รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา

2

1
แพทย์ใช้ทุน, 

2
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถแยกเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 
(subarachnoid hemorrhage) ออกจาก
ภาวะบาดเจบ็จากการเจาะตรวจนํา้ไขสนัหลงั 
(traumatic lumbar puncture) ได้อย่างไร

	 การเจาะเพื่อตรวจวินิจฉัยนํ้าไขสันหลัง (cerebro-

spinal fluid analysis; CSFA) เป็นกระบวนการที่สําคัญ

และจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการวินิจฉัยโรคเลือดออกใต้

เยื่อหุ้มสมอง (subarachnoid hemorrhage; SAH) ใน

ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดศีรษะอย่างเฉียบพลันและ

รุนแรงมากที่สุด หรือที่เรียกกันในตําราทางการแพทย์

ตะวันตกว่า “thunderclap headache” ปัญหาสําคัญ

คือ การวินิจฉัยผลการตรวจจะแยกออกจากภาวะที่มี

การบาดเจบ็จากการเจาะตรวจนํา้ไขสนัหลงั (traumatic 

lumbar puncture; TLP) ได้อย่างไร	

 ประมาณการณ์ว่า TLP เกิดขึ้นร้อยละ 10-301	เมื่อ

ทาํ CSFA		 อยา่งไรกต็าม	เนือ่งจากเปน็ภาวะฉกุเฉนิทาง

ประสาทวทิยาและศลัยกรรมประสาท จงึจาํเปน็ทีต่อ้งได้

รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและแม่นยําที่สุด แนวทาง

เบื้องต้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวดังแสดงไว้ในตาราง

ต่อไปนี้

Subarachnoid	
hemorrhage	

Traumatic	lumbar	
puncture	

No  clot formation Clot formation 

Blood evenly distributed  
t h roughou t  t he  t h ree  
collection tubes (the same 
thickness of blood in all 3 
tubes)

Decreasing amounts of 
blood with consecutive 
t u b e  d r a w n  c a u s e s  
fading of blood - stained 
CSF (fader in the last tube) 

Constant RBC count in first 
through the last tube 

D e c r e a s i n g  n u m b e r 
of RBC count in the 3  
consecutive tubes 

X a n t h o c h r o m i a  ( l i g h t 
yellowish or orange CSF) 

Clear supernatant 

WBC:RBC < 1:500-1,000 WBC:RBC= 1:500-1,000 *

Bilirubin predominance Hemoglobin predominance 
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	 *อยู่บนพื้นฐานค่าปกติของเม็ดเลือดขาว (WBC) 

(10,000/mm3) : เมด็เลอืดแดง (RBC) ( 5-10 x106/ mm3) 

ของคนทั่วไป แต่สามารถคํานวณจากค่า complete 

blood count ในผู้ป่วยแต่ละรายได้

 การศึกษาชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่า ปริมาณเม็ด

เลือดแดง (RBC) ในหลอดบรรจุ CSF หลอดที่  4  

(ซึ่งปกติเราเจาะCSF เพียง 3 หลอดติดต่อกัน) ที่ยิ่งมาก

ขึ้นจะยิ่งทํานายภาวะ SAH ได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นกล่าว

คือ จํานวน RBC ตั้งแต่ 10,000-20,000 จนถึงมากกว่า 

100,000/ mm3 มี sensitivity 54.5% (40.2-54.5%); 

specificity 100% (99.1-100%) [(95% confidential 

interval ; p<0.001)]; positive predictive value 100%; 

negative predictive value 0%2 

เอกสารอ้างอิง
1. Shah KH, Edlow JA. Distinguishing traumatic lumbar punc-

ture from true subarachnoid hemorrhage. J of Emer Med 

2002;23:67–74.

2. Gorchynski J, Oman J, Newton T. Interpretation of traumatic 

lumbar punctures in the setting of possible subarachnoid 

hemorrhage: Who can be safely discharged? Cal J Emerg 

Med 2007;8:3–7. 
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การใช้ยา Aspirin ชนิดผง
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ชนิดขาดเลือด

ภญ.ภัทรียา เกียรติมาลีสถิตย์, 
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

เภสัชกรหญิงภัทรียา เกียรติมาลีสถิตย์,

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  
1
งานเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

3
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 โรคหลอดเลอืดสมองชนดิขาดเลอืด	คอื	การมพียาธิ

สภาพในส่วนของหลอดเลือดแดงที่มีผลทำาให้เกิดการ

อุดตันหรือตีบตันของหลอดเลือดแดง	ส่งผลให้เกิดการ

ขาดเลือดในตำาแหน่งที่เลี้ยง	 โดยหลอดเลือดดังกล่าว	

สามารถเกิดได้ในหลอดเลือดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	

โดยมีแนวทางการรักษาในภาวะเร่งด่วนด้วยการให้ยา

ละลายลิ่มเลือด	 และเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มี

การอดุตนัของหลอดเลอืดโดยมสีาเหตมุาจากเกลด็เลอืด	

หรือลิ่มเลือด	 จึงได้มีการพยายามใช้ยาในกลุ่มของ		

antithrombotic	ได้แก่	ยาต้านเกล็ดเลือด	(antiplatelet)	

หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด	 (anticoagulant)	

ในช่วงหลังต่อจากการให้ยาละลายลิ่มเลือด	 และ	

ในระยะยาว	 เพื่อหวังผลทั้งในการลดความรุนแรงของ	

โรคและการป้องกันการเกิดซำ้า	 เนื่องจากพบว่าการให้ยา

ในกลุม่ดงักลา่วไดผ้ลเปน็อยา่งดใีนการปอ้งกนัการเกดิซำา้	

ของโรคได้เป็นอย่างดี	

	 Aspirin	 เป็นยาต้านเกล็ดเลือดตัวแรกที่มีผลใน

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง	 การศึกษาส่วนใหญ่	

ซึง่ทำาการเปรยีบเทยีบกบัยาหลอกพบวา่มผีลในทางปอ้งกนั	

ดกีวา่	โดยมคีา่ความเสีย่งลดลง	(relative	risk	reduction	

:	 RRR)	 10-15%	 เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก	 โดยผล	

ดงักลา่วมทีัง้ในการใหใ้น	acute	stroke	และในการปอ้งกนั

ระยะยาว	 โดยขนาดยาที่แนะนำาให้ใช้อยู่ที่	 75-150	mg		

ต่อวัน	 เนื่องจากการให้ในขนาดยาที่มากขึ้นไม่ได้ให้ผล

ในทางป้องกันมากขึ้น	แต่จะเพิ่มภาวะเลือดออกมากขึ้น	

	 ยา	 aspirin	 จัดเป็นยาหลักที่ใช้ในการป้องกันการ	

เป็นซำ้า	 เพราะมีราคาถูก	ปลอดภัยและผู้ป่วยมีโอกาสใน

การเขา้ถงึยาไดง้า่ย	จงึเปน็ยาทีแ่นะนำาใหใ้ชเ้ปน็อนัดบัแรก	

ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด	

หลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลหรือมาพบแพทย์ตาม	

นัด	ก็จะต้องได้รับยาเพื่อให้นำากลับไปรับประทานที่บ้าน

ตอ่เนือ่ง	ซึง่ยาทีไ่ดก้จ็ะประกอบไปดว้ยยารกัษาอาการที่

เกิดขึ้นตามลักษณะอาการที่แพทย์เห็นควรต้องให้	 และ

ยาทีจ่ะชว่ยลดความเสีย่งตา่งๆ	ทีจ่ะทำาใหเ้กดิอาการของ

โรคหลอดเลอืดสมองซำา้	ดงันัน้	จงึนบัวา่การใหค้วามรว่ม

มือในการรับประทานยาอย่างสมำ่าเสมอมีความสำาคัญ

มากทีเดียว	

นานาสาระ
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	 กรณทีีผู่ป้ว่ยยงัรบัประทานยาโดยการกลนืเองไมไ่ด	้

ทำาใหเ้กดิความลำาบากในการรบัประทานอาหาร	นำา้	รวม

ทัง้ยาดว้ย	ญาตผิูด้แูลบางรายไมส่ะดวกในการหกั	บดยา	

จึงนำายา	 aspirin	แบบผงที่มีจำาหน่ายอยู่ในตลาดมาให้

ผู้ป่วยทางสายให้อาหาร	 โดยคิดว่ามีชื่อยาชนิดเดียวกัน

และเตรียมมาในรูปแบบผง	ละลายนำ้าได้ดี	 น่าจะนำามา

ใช้แทนยาชนิดเม็ดได้	

	 การบริหารยาแก่ผู้ป่วยโดยการให้ในรูปแบบยานำ้

าหรือยาเม็ดที่บดละเอียด	 ซึ่งผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ 	

ความเขา้ใจในเรือ่งการเตรยีมยาใหก้บัผูป้ว่ย	มเิชน่นัน้แลว้จะ	

เกิดปัญหาการให้ยาไม่ครบปริมาณ	ยาเสื่อมคุณภาพ	

อนัเนือ่งมาจากการบดยา	และอนัตรกริยิาระหวา่งยา	(drug		

interaction)	ทำาใหก้ารควบคมุโรคทีเ่ปน็อยูไ่มด่นีกัหรอืไม่

ทุเลา	 เนื่องจากการรับประทานยาได้ไม่ถูกต้องตามฤทธิ์

ที่แพทย์ต้องการ	 ซึ่งผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางหรือ

ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกลืนลำาบาก	 (dysphagia)	 การ

บรหิารยาโดยการรบัประทานจำาเปน็ตอ้ง	หกั	บด	หรอืบด

มาละลายนำ้า	 แล้วให้ยาเข้าทางสายยาง	 (nasogastric	

tube	หรอื	gastric	tube)	ซึง่การหกั	บดหรอืบดละลายนำา้นัน้	

ยาบางชนิดจะเสียคุณสมบัติการออกฤทธิ์ได้	 กลุ่มยาที่

ต้องระมัดระวัง	ได้แก่

	 1.	ยาในรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่นนาน	 มีข้อสังเกต

ได้คือ	 ชื่อยาที่เป็นภาษาอังกฤษมักลงท้ายด้วยตัวอักษร

ย่อ	MR,	SR,	ER,	LA,	XL,	CR,	Durules,	Retard	เป็นต้น	

ยาเหล่านี้จะไม่สามารถบดแบ่งยาได้	 เพราะยาเหล่านี้

อยู่ในรูปแบบที่ค่อยๆ	ปลดปล่อยตัวยา	หากหักหรือบด

ยาอาจทำาให้การปลดปล่อยยาเปลี่ยนแปลง	ยาอาจถูก	

ปลอ่ยออกมาในครัง้เดยีวสง่ผลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัยามากเกนิไป		

มีผลกระทบต่อการรักษาและเป็นอันตรายได้	

	 2.	ยาในรปูแบบเคลอืบเพือ่ปอ้งกนัการแตกตวั

ที่กระเพาะแต่ให้แตกตัวที่ลำาไส้	ตัวยามักถูกทำาลาย

โดยกรดในกระเพาะอาหารหรือตัวยามีฤทธิ์ระคายเคือง

กระเพาะอาหาร	หากบดยาจะทำาใหค้ณุสมบตักิารเคลอืบ

กระเพาะอาหารเสียไป	ทำาให้ไม่ได้ผลในการรักษาหรือ

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้

	 3.	 ยาในรปูแบบละลายในชอ่งปากหรอือมใตล้ิน้	

ตัวยาเหล่านี้ออกฤทธิ์เร็ว	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตับ	

ป้องกันผลของการสัมผัสยากับอาหาร/นำ้าย่อย	หากบด

ยาจะทำาให้ไม่ได้ผลในการรักษา	หรือได้ผลน้อยลง

	 4.	ยาเคมีบำาบัด	 ถ้ามีความจำาเป็นต้องบดเม็ดยา	

นำาเม็ดยาใส่ถุงพลาสติก	ปิดให้สนิทแล้วใช้ลูกโกร่งบด

โดยระวังไม่ให้ถุงแตก					

	 5.	ยานำ้า	 ต้องเจือจางก่อนให้ยาทางสายอาหาร	

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดท้อง	 ท้องอืด	 อาเจียน	

และท้องเสียจากการให้ยา

	 ยาแอสไพริน	 (Aspirin;	 salicylic	 acid)	 เป็น

ยาต้านเกล็ดเลือดที่ใช้เพื่อป้องกันการเกาะกลุ่มของ

เกล็ดเลือดและเป็นยาในกลุ่ม	NSAIDs	 (nonsteroidal		

anti-inflammatory	 drugs)	 ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง	

thromboxane	 A
2
	 (TXA

2
)	 จึงรบกวนต่อการเปลี่ยน

รูปร่าง	การปลดปล่อยสารสื่อ	และการเกาะกลุ่มกันของ

เกล็ดเลือด	ทำาให้	 bleeding	 time	นานกว่าปกติ	 ซึ่งมี

กลไกการออกฤทธิ์คือ	ยับยั้งการสร้าง	TXA
2
	โดยการเติม	

acetyl	 group	แก่เอนไซม์	 cyclo-oxygenase	 (COX)	

และเป็นการยับยั้งการทำางานของเอนไซม์ไปตลอดอายุ

ของเกลด็เลอืดนัน้ๆ	คอืประมาณ	7-10	วนั	ทัง้นีเ้นือ่งจาก	

เกลด็เลอืดไมม่นีวิเคลยีสจงึไมส่ามารถสงัเคราะหเ์อนไซม์

ขึ้นมาใหม่ได้	 aspirin	 ในขนาดที่ใช้เพื่อการยับยั้งการ

สร้าง	TXA
2
	รบกวนต่อการสร้าง	PGI

2
	น้อยมาก	

	 ประโยชน์ทางคลินิก	 ใช้เพื่อป้องกันการเกาะกลุ่ม

ของเกล็ดเลือดในชนิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด	ทั้งชนิด	

stable	และ	unstable	angina	ผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตาย

เหตขุาดเลอืด	ทัง้ในระยะเฉยีบพลนัและในระยะตดิตาม

การรักษา	ผู้ป่วยหลังการผาตัดต่อหลอดเลือดโคโรนารี	

ขนาดที่ใช้จะอยู่ในช่วงระหว่าง	 160-325	mg	per	day	

และการรับประทาน	aspirin	 325	gm	per	day	จะทำา		

bleeding	time	นานกวา่ปกต	ิเปน็เวลาอยา่งนอ้ย	4-7	วนั	

เนือ่งจาก	aspirin	ยบัยัง้	COX-1	ในเกลด็เลอืดอยา่งถาวร	

ทำาใหไ้มส่ามารถสรา้ง	TXA
2	
ใชใ้นกระบวนการเกาะกลุม่	

ซึ่งอาจเป็นกลไกให้	aspirin	มีฤทธิ์ปกป้องหัวใจ	aspirin	

ในขนาดตำา่กวา่	100	mg	กใ็หผ้ลลดความเสีย่งในการเกดิ

ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดได้ใกล้เคียงกับ	325	mg	และ

ทำาให้เกิดอาการข้างเคียงต่อทางเดินอาหารตำ่า	
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	 อาการข้างเคียงที่สำาคัญของ	aspirin	 ระคายเคือง

ตอ่ทางเดนิอาหาร	อาจเนือ่งจากเหตสุองประการ	ประการ

แรก	ฤทธิ์ในการยับยั้ง	COX-1	 ในเซลล์เยื่อบุกระเพาะ

อาหารที่ทำาหน้าที่สร้าง	PGE
2
	และ	PGI

2	
	ซึ่ง	PGE

2
	และ	

PGI
2	
	 นี้ทำาหน้าที่ปกป้องกระเพาะอาหารโดยยับยั้งการ

หลั่งกรด	 เพิ่มการสร้างเยื่อเมือก	และเพิ่มเลือดไหลมา

เลี้ยงกระเพาะอาหาร	และประการที่สอง	อาจเนื่องจาก	

ยาก่อการระคายเคืองโดยตรงต่อเซลล์เยื่อบุกระเพาะ

อาหาร	ดังนั้น	 จึงมีโอกาสที่จะเกิดเป็นแผลในกระเพาะ

อาหาร	และมเีลอืดออกในทางเดนิอาหารได	้อาจแกไ้ขได้

โดยการให้	aspirin	รูปแบบที่เป็น	enteric	coated	หรือ	

buffered	aspirin	 เพื่อลดอาการระคายเคืองโดยตรงต่อ

เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหาร	 salicylates	 จากตัวยาเอง	

เพิ่มสภาพให้ซึมได้	 (permeability)	 ของผนังกระเพาะ	

ตอ่แคตไออน	ทำาใหเ้พิม่การสมัผสัของเยือ่บกุระเพาะอาหาร	

ต่อกรด	และกระตุ้น	chemoreceptor	trigger	zone	ใน

สมองทำาใหเ้กดิอาการคลืน่ไสแ้ละอาเจยีนได	้แตอ่ยา่งไร

กต็ามยาทีเ่ตรยีมในรปูแบบ	enteric	coated	ไมส่ามารถ

ลดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารจากฤทธิ์ในการ

ยับยั้ง	COX-1	 ในเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารที่ทำาหน้าที่

สร้าง	PGE
2
	และ	PGI

2	
	 แต่การให้	 PGE

1
	 analog	 เช่น	

misoprostol	 หรือ	 proton	 pump	 inhibitor	 เช่น		

omeprazole	 ร่วมด้วยจะช่วยลดอาการข้างเคียงจาก

กระเพาะอาหารได้	นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงที่เกิด

เนื่องจาก	aspirin	ยับยั้งการทำางานของเกล็ดเลือด	 เช่น	

มเีลอืดออกทีเ่ปน็อนัตรายมากคอื	เลอืดออกในสมอง	แต่

อย่างไรก็ตาม	aspirin	มี	 risk-benefit	ratio	อยู่ในช่วงที่

ยอมรับได้ในผู้ป่วยเกือบทั้งหมด	

ตารางที่	1	 อาการข้างเคียงที่พบได้จากการได้รับยา	NSAIDs

ระบบร่างกาย อาการข้างเคียง	NSAIDs

ทางเดินอาหาร คลื่นไส้	อาเจียน	ท้องเสีย	ปวดท้อง	เบื่ออาหาร	ระคายเคืองกระเพาะ	แผลเปื่อยเพปติก

และอาจรุนแรงจนกระเพาะอาหารทะลุ

เกล็ดเลือด ลดการทำางาน	เลือดหยุดไหลช้ากว่าปกติ	เสี่ยงที่จะเกิดเลือดไหล	(hemorrhage)	และ

จำ้าเลือด	(bruising)

ไต ไตทำางานบกพร่อง	มีการคั่งค้างของเกลือและนำ้า	บวมนำ้า	 ลดประสิทธิภาพของยาขับ

ปัสสาวะที่ใช้ลดความดันเลือด	ลดการขับกรดยูริก

หัวใจและหลอดเลือด Ductus	arteriosus	ปิดก่อนกำาหนด

ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมองและหัวใจ

ประสาทส่วนกลาง ปวดศีรษะ	วิงเวียน	สับสน

มดลูก กระบวนการคลอดยืดยาวออกไป	ตกเลือดหลังคลอด

แพ้ยา ผื่นคัน	บวมตามหลอดเลือด	คัดจมูก	นำ้ามูกไหล	หอบหืด	ความดันเลือดตำ่า	ช็อค

	 Aspirin	ดูดซึมจากทางเดินอาหารด้วยวิธี	passive	

diffusion	โดยรอ้ยละ	70	เขา้สูก่ระแสเลอืดในรปูแบบเดมิ	

อีกร้อยละ	 30	 ถูก	 hydrolyze	 ไปเป็น	 salicylic	 acid		

หลงัจากนัน้ภายใน	1-2	ชัว่โมง	aspirin	จะถกู	hydrolyze	

ไปเป็น	 salicylic	 acid	ทั้งหมดจนไม่สามารถวัดระดับ	

salicylate	ไดใ้นเลอืด	อตัราการดดูซมึยาขึน้อยูก่บัปจัจยั

หลายประการ	 เช่น	 รูปแบบยา	กล่าวคือ	 ยาในรูปแบบ	

ฟองฟูแ่ละ	soluble	tablet	ดดูซมึไดเ้รว็ทีส่ดุ	ตามมาดว้ย

ยาในรูปแบบอัดเม็ดธรรมดาหรือแบบเคลือบด้วยฟิล์ม	

และดูดซึมได้ช้าที่สุดในรูป	enteric	coated	tablet	และ		

แบบ	extended-release

	 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถบริหาร

ยาโดยการรับประทานได้	 ต้องทำาการบดยาเพื่อให้ยา

ทางสายยาง	จะมีความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียง
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ต่อกระเพาะอาหาร	 เพราะการบดยาเป็นการทำาลาย	

รปูแบบ	enteric	coated	ทีล่ดอาการระคายเคอืงโดยตรง

ต่อเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารของยา	aspirin	

วิธีการใช้ยา aspirin

	 ให้กินยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที	 และ

ดื่มนำ้าตามอย่างน้อย	1	แก้วเพื่อลดการระคายเคืองของ

กระเพาะอาหาร	

	 ยา	 aspirin	 ชนิดผงอาจระคายเคืองช่องปากและ

หลอดอาหารได้	 จึงควรละลายยาในนำ้า	 1	 แก้วแล้วดื่ม	

ไม่ควรเทผงยาใส่ปากโดยตรง

	 ภายใน	 10	 นาทีหลังกิน	 aspirin	 ไม่ควรนอนลง	

เพราะยาอาจคา้งในหลอดอาหารและทำาใหห้ลอดอาหาร

เป็นแผลและตีบได้

	 การประยุกต์ใช้ยา	 aspirin	 ในรูปแบบผงที่มีใน

ท้องตลาด	 ในสูตรยาดั้งเดิม	มีส่วนประกอบหลายชนิด

รวมถึงคาเฟอีน	 ซึ่งทำาให้ผู้บริโภคมีการติดคาเฟอีน		

จนเพิ่มปริมาณการรับประทานจนเกิดอาการข้างเคียง

ต่อกระเพาะอาหารอันเนื่องมาจาก	aspirin	 ได้	ปัจจุบัน

ได้มีการปรับปรุงสูตรยาโดยการคงเหลือไว้แต่เพียงตัว

ยาสำาคัญคือ	 aspirin	 โดยมีขนาดของยาแตกต่างกันใน

แต่ละบริษัท	ดังตารางที่	2

ตารางที่	2	 ตัวอย่างยา	aspirin	รูปแบบผงที่มีจำาหน่ายในท้องตลาด

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต ส่วนประกอบที่สำาคัญ

ทัมใจ® บริษัท	โอสถสภา	จำากัด Acetyl	salicylic	acid	0.65	gm

บวดหาย® บริษัท	เยาวราช	จำากัด	กรุงเทพ Aspirin	650	mg

	 การจะนำายา	aspirin	ในรูปแบบผง	มาเพื่อทดแทน

ยา	aspirin	ในรปูแบบเมด็จงึตอ้งพจิารณาถงึผลขา้งเคยีง

ต่อเยื่อบุในช่องปาก	หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร	

หากมีความจำาเป็นต้องใช้	 อาจต้องประเมินความเสี่ยง

ในผูป้ว่ยแตล่ะรายไป	และใหย้าเพือ่ลดอาการขา้งเคยีงที่

เกดิขึน้	แตอ่ยา่งไรกต็าม	aspirin	ทีใ่ชใ้นผูป้ว่ยโรคหลอด

เลอืดสมอง	มกีารใชต้อ่เนือ่งเปน็ระยะเวลานาน	แมผู้ป้ว่ย

จะยงัไมเ่กดิอาการขา้งเคยีงเหลา่นีก้ต็อ้งพงึระวงัไวเ้สมอ

สรุป

	 การนำายา	 aspirin	 ชนิดผงมาให้ผู้ป่วยทางสายให้

อาหารนั้นไม่เหมาะสม	 เพราะขนาดยาที่สูงเกินและก่อ

ให้เกิดผลข้างเคียงได้สูง	เช่นเดียวกัน
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OUTBREAK OF 
PERIPHERAL 

NEUROPATHY IN 
PROVINCIAL PRISON, 

NORTHEASTERN 
REGION OF 
THAILAND 

Dr. Anuwat Boonsong

	 Introduction:	 In	December	2014,	twenty	nine	
prisoners	in	Beungkan	prison	in	Beungkan	province	
Thailand,	 developed	 lower	 limb	weakness	 and		
peripheral	neuropathy.
	 Objectives: The	purpose	of	the	present	study	
was	to	describe	clinical	profiles	and	investigation	
to	 identify	 etiology	 and	 source	 of	 outbreak,	 and	
implement	control	measures.
	 Materials and Methods: A	 cross	 sectional	
study	was	conducted	from	2	Dec	2014	to	25	Dec	
2014	 in	 the	prison,	 	 for	 active	 case	 	 finding,	we	
used	 	 questionnaire	 to	 interview	 prisoners	 and		
neurological	 examination	 by	 doctor.	 Collection	
laboratory	testing	and	environmental	investigation	
was	performed.
	 Results:	 The	 prison	 1,464	 prisoners	 and	
guards,	 1285	male	 prisoners	 and	 guards	 46		
persons.	Among	88	prisoners	who	had	abnormal	
symptoms	of	peripheral	neuropathy	and	morbidity		
rate	 is	 6.01%.	Symptom	 	 at	 onset	 is	paresthesia	
95.45%.	 43	 prisoners	 were	 history	 taking	 and	
physical	 examination	 by	 doctor,	 lower	 limb		
motor	weakness	53.49%,	paresthesia		level	65.12%,	
reflex	decrease	or	 	 areflexia	 	 in	 upper	and	 lower	
limb	30.23%,	83.72	respectively.	Nerve	conduction	
study	6	prisoners	 showed	axonopathy	 and	more	
severe	in	lower	limb	83%.Blood	and	urine	samples	
illustrated	 vitamin	B1	 deficiency	 80%	and	 urine	
found	arsenic	57%	in	patients	prisoner.	The	cases	
rapidly	increased	after	vaccination	on	14	October	
2014.	No	case	was	found	among	the	guards	and	
female	prisoners.	
	 Conclusion:	 This	 outbreak	 of	 peripheral	
neuropathy	possibly	resulted	from	vulnerable	thiamine		
deficiency	and	precipitating	by	vaccination	or	viral	
infection	and	heavy	meatal.	After	providing	B	1	6	
12	treatment			clinical	weakness	and	paresthesia	
was	gradually	recovered.
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LONGITUDINAL 
CHANGES IN CRTICAL 

THICKNESS AFTER 
ACUTE INFARCTION 
OF THE POSTERIOR 

LIMB OF THE INTERNAL 
CAPSULE

Dr. Preedee  Kanjanapongkul

	 Introduction: Stroke	is	a	major	health	burden	
in	Thailand.	 It	 is	 the	 leading	cause	of	death	and	
long	term	disability.	Remote	cortical	effects	of	acute		
infarcts	play	the	major	role	in	functional	reorganization		
after	stroke	and	influence	clinical	outcome.
	 Objectives: To	study	remote	effects	from	acute	
posterior	 limb	 of	 internal	 capsule	 infarction	 by		
measuring	 longitudinal	 changses	 of	 cortical		
thickness	in	primary	motor	cortex.
	 Materials and Methods: Eleven	patients	with	
pure	motor	lacunar	syndrome	who	have	an	acute	
ischemic	lesion	at	posterior	limb	of	internal	capsule	
were	recruited.	High-resolution	T

1	
weighted	(T

1
W)	

magnetic	resonance	imaging	was	performed	on	day	
3	and	day	30.	Freesurfer	was	used	to	preprocess		
T
1
W	image.	We	determine	the	cortical	thining	using	

2	methods.	Firstly,	region	of	interest	analysis	was	
performed	by	 identification	 cortical	 areas	 using	
a	 technique	 called	 cortical	 parcellation.	Cortical		
thickness	was	measured	by	surface-based	cortical	
analyses.	Secondly,	we	used	whole	brain	longitudinal		
analysis	was	performed	using	paired-analysis.	To	
perform	whole	brain	analysis,	all	patients	must	have	
lesion	on	the	same	side	of	the	cerebral	hemisphere	
thus	brain	images	of	patients	with	lesion	on	the	left	
were	flipped.
	 Results: Mean	 cortical	 thickness	 at	 day	 3	
was	2.529+0.144	mm	and	mean	cortical	thickness	
at	 day	 30	was	 2.543+0.084	mm.	 There	was	 no	
statistically	significant	decrease	in	cortical	thickness	
(mean	difference--0.014,	 p=0.738).	 Longitudinal	
whole	brain	analysis	of	cortical	thickness	between	
3-day	and	30-day	reveal	cortical	thining	in	medial	
surface	of	the	posterior	part	of	superior	frontal	gyrus	
of	the	affected	hemisphere
	 Conclusion: Using	whole	brain	 analysis,	we	
found	 early	 cortical	 thining	 at	 pre	motor	 cortex.	
which	may	be	the	consequence	of	posterior	 limb	
of	the	internal	capsule	infarction	after	one	month.	
While.	ROI	method	found	no	significant	changes.
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RISK FACTORS FOR 
EARLY, INTERMEDIATE,  

AND LATE SEIZURE 
RECURRENCE AFTER 

TEMPORAL LOBECTOMY

Dr. Phopsuk  Tansuhaj

 Objectives: To	identified	potential	risk	factors	

of	seizure	recurrence	at	different	time	points	after	

anterior	temporal	lobectomy	(ATL)	in	patients	with	

mesial	temporal	sclerosis	(MTS).

 Materials and Methods: 307	 patients	with	

MTS	who	underwent	ATL	between	2002	and	20l3	

with	follow-up	period	at	least	2	years	after	surgery	

were	 included.	Demographic	 data,	 pre-surgical	

evaluation	 data,	 and	 antiepileptic	 drugs	 (AEDs)	

adjustment	 after	 the	 surgery	were	 collected	 for	

analysis.	Three	different	time	points	of	first	seizure	

recurrence	 after	 surgery	were	 defined	 as	 early	

(<	 2	 years),	 intermediate	 (>	 2	 but	 <	 5	 years),	

and	late	(>	5	years)	recurrence.	To	identified	risk	

factors,	survival	analysis	and	multivariate	analysis	

with	Cox	proportional	hazard	models	were	used.

	 Resul: Risk	factors	for	early	recurrence	were	

significantly	 associated	 with	 absent	 history	 of	

FS,	presence	of	generalized	 tonic	 clonic	 seizure	

(GTC),	contralateral	temporal	interictal	epileptiform		

discharges	(IEDs),	generalized	and	contralateral	ictal	

EEG	onset.	Intermediate	recurrence	were	associated	

with	age	onset	of	epilepsy	at	>	30	years,	absent	

history	 of	 FS,	 and	 semiology	 lateralized	 to	 the		

contralateral	 side	 of	 the	MTS.	 Late	 recurrence	

was	only	significantly	associated	with	age	onset	of	

epilepsy	at	>	30	years	with	increased	HR	to	8.78.

	 Conclnsion: Risk	factors	for	early,	intermediate,	

and	 late	seizure	 recurrence	after	ATL	 in	patients	

with	MTS	 are	 different.	 Absent	 history	 of	 FS	 is	

significantly	associated	with	early	and	intermediate		

seizure	 recurrence.	 Presurgical	 electrographic	

findings	are	only	associated	with	early	recurrence,	

whereas	only	age	onset	of	 epilepsy	at	 age	>	30	

years	 is	 associated	with	 intermediate	 and	 late	

recurrence.
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CORRELATION OF 
STROKE SEVERITY 

ASSESSMENT 
BETWEEN 

TELESTROKE SCALE 
AND CONVENTIONAL 

METHOD  AT KING 
CHULALONGKORN 

MEMORIAL HOSPITAL

Dr. Abhinant  Awaiwanont

	 Introduction: Immediate	 stroke	 severity	
assessment	 was	 the	 key	 to	 effective	 decision		
making.	Benefit	of	telestroke	consultation	had	been	
reported	in	multiple	studies.	Nowadays,	high-quality	
video	teleconferencing	device	were	performed	for	
enhanced	 communication	 quality	 and	 reduced	
consultation	time.	
	 Objective: To	develop	the	new	stroke	severity	
assessment	 scale	 via	 tablet	 telestroke	 system	
in	 Thai	 version	 (CU	 Telestroke	 Scale)	 at	 King		
Chulalongkorn	Memorial	Hospital.
	 Material and Methods:	New	telestroke	scale	
was	assessed	among	120	acute	 ischemic	stroke	
patients	in	stroke	unit	by	telemedicine	compared	to	
conventional	bedside	National	Institutes	of	Health	
Stroke	Scale	 (NIHSS)	evaluation.	Correlation	and	
agreement	were	analyzed	by	Pearson	correlation,		
interrater	 and	 intrarater	 reliability.	 Relation	 of		
modified	Rankin	scale	(mRS)	at	90	days	was	tested	
for	predictive	validity.	The	examination	time	of	both	
methods	were	compared	with		paired	t-test.
	 Results:	 Correlation	 of	CU	 telestroke	 scale	
and	conventional	method	were	excellent	(r=0.943;	
P<0.001).	The	mean	evaluation	time	of	new	scale	
were	significantly	 faster	 than	NIHSS	 (4.7	minutes	
versus	6.1	minutes;	95%CI:	71-91,	P<0.001).	The	
agreement	 of	 the	 novel	 scale	were	 represented	
with	 interrater	 reliability	 (r=	 0.997;	 P<0.001)	 and	
intrarater	reliability	(r=	0.998;	P<0.001).	Predictive	
validity	showed	moderate	correlation	in	both	scales	
(CU	 telestroke	 scale,	 r=0.628;	NIHSS,	 r=0.619;	
P<0.001).	Internal	consistency	of	scale	was	0.953	
(P<0.001).	Fourteen	domains	of	the	new	scale	were	
excellent	agreement	except	the	head	position	was	
poor	agreement	(r=0.202;	P<0.001).		
	 Conclusion: CU	 telestroke	 scale	 is	 strongly	
correlated	 with	 conventional	 method.	 The		
application	 of	 tablet	 telestroke	 system	with	CU		
telestroke	 scale	 is	 less	 time	 consuming	 than		
bedside	NIHSS	and	also	has	reliability	and	validity	
for	current	stroke	telemedicine	consultation.
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EFFECTIVENESS OF 
INTRAVENOUS FLUID 

INFUSION IN 
POST-ISCHEMIC 

STROKE COGNITIVE 
OUTCOME: A 

RANDOMIZED 
CONTROLLED STUDY

Dr. Naruchorn  Kijpaisalratana

 Objectives: This	 study	 aimed	 to	 assess	 the	

effectiveness	of	intravenous	fluid	administration	and	

post	stroke	cognitive	outcome	in	patients	with	mild	

to	moderate	ischemic	stroke.	

	 Materials and Methods: This	 is	 a	 part	 of	 a	

prospective,	multicenter,	 randomized,	open-label	

trial	with	 blinded	 end-point	 assessment.	Mild	 to	

moderate	 acute	 ischemic	 stroke	 patients	 were	

randomly	 assigned	 to	 receive	 or	 not	 receive	

intravenous	 fluid	 in	 1:1	 ratio.	MoCA	 score	 <26	

and	TMSE	score	<	24	were	used	as	cut	points	of		

cognitive	 impairment	 and	dementia	 respectively.	

Risk	factors	of	post	stroke	cognitive	impairment	and	

dementia	were	also	evaluated.

	 Results: There	were	120	patients	in	the	study,	

60	 in	each	group.	The	prevalence	of	post	stroke	

cognitive	 impairment	were	 66.09%	at	day	7	 and	

55.05%	at	day	90.	Post	stroke	dementia	was	found	

in	8.7%	at	day	7	and	5.36%	at	day	90.	There	was	

no	 significant	 different	 in	 post	 stroke	 cognitive	

outcome	between	IV	and	non-IV	groups:	cognitive		

impairment	 at	 day	 7	 (P=0.515)	 and	 day	 90	

(P=0.381),	 dementia	 at	 day	 7	 (P=0.42)	 and	day	

90	(P=0.453).	There	was	no	significant	difference	

in	MoCA	and	TMSE	mean	scores	in	both	total	and	

sub-score	of	each	cognitive	domain	between	IV	and	

non-IV	groups.	Previous	 stroke	was	 the	only	 risk		

factor	contributed	to	post	stroke	dementia	at	day	90.	

 Conclusion: There	 was	 no	 significant

correlation	between	intravenous	fluid	administration		

during	 acute	 ischemic	 stroke	 and	 cognitive		

outcome	at	90	days.
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THE PATHOLOGICAL 
FEATURES AND CLINICAL 
CHARACTERISTICS OF 

IDIOPATHIC 
HYPERTROPHIC

PACHYMENINGITIS 
(IHP) AND IGG4-

RELATED HYPERTROPHIC 
PACHYMENINGITIS 

(IGG4-RHP) IN THAILAND

Dr. Manasawan  Santananukarn

 Introduction:	IgG4-	RHP	shares	several	similar	

clinical	characteristics	with	IHP.	Symptoms	usually	

correspond	with	 location	of	 lesions.	Diagnosis	 is	

based	on	pathological	study	of	tissue.

	 Objectives:	We	aimed	to	study	the	frequency,	

clinical	and	pathological	 features	of	 IgG4-related	

pachymeningitis	in	relationship	with	IHP.

	 Materials and Methods: We	reviewed	medical	

records	and	pathological	database	 from	January	

2000	to	December	2015.	IHP	was	confirmed	in	15	

patients	while	4	had	pathological	features	of	IgG4	

pachymeningitis.	One	patient	who	was	excluded	

due	 to	unavailable	 tissue	had	probable	 IgG4-RD	

with	fibrous	mediastinitis,	elevated	serum	IgG4	level	

and	hypertrophic	pachymeningitis.

	 Results: Clinical	 presentations	 (subacute	

headache	 and	 cranial	 nerve	 involvement),		

neuroimaging	and	CSF	findings	were	similar	between		

2	groups.	IgG4-RHP	patients	were	older	(mean	69	

years)	and	predominantly	male	(M:F	3:1)	compared		

to	IHP	group	(52	years,	M:F	7:4).	Elevated	serum	

IgG4	 level	was	found	 in	100%	of	 IgG4-RHP	(3/3)	

and	50%o	of	IHP	patients	(2/4).	All	tissue	samples		

in	 IgG4-RHP	 showed	 moderate	 to	 marked		

lymphoplasmacytic	 infiltration	 and	 tissue	 fibrosis	

while	 lymphoplasmacytic	 infiltration	was	 nearly	

absent	 in	 IHP	group.	None	of	 the	 tissue	samples	

demonstrated	 storiform	 pattern	 or	 obliterative	

phlebitis.	One	had	intermixed	Rosai-Dorfman	(RD)	

pathological	features.

	 Conclusion:	To	our	knowledge,	this	is	the	first	

study	regarding	frequency,	clinical	and	neuroimaging		

characteristics	of	IgG4-RHP	in	Thailand.	It	can	be		

estimated	that	IgG4-RHP	accounts	for	approximately		

114	to	1/3	of	previously	diagnosed	IHP	in	our	study.	

Prospective	studies	are	needed	to	clarify	relationship		

between	IgG4-RHP,	IHP	and	others	such	as	RD	disease.
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DETECTION OF EARLY 
WALLERIAN 

DEGENERATION AND 
CLINICAL CORRELATION 

IN ACUTE ISCHEMIC 
STROKE USING

DIFFUSION TENSOR 
IMAGING

Dr. Sirianong  Sittipong

	 Introduction:	 The	quantification	 and	 clinical	

significance	 of	Wallerian	 degeneration	 (WD)	 in	

corticospinal	tract	(CST)	following	acute	ischemic	

stroke	have	not	been	understood.

 Objective:	 We	 evaluated	 the	 fractional	

anisotropy	(FA)	by	using	diffusion	tensor	imaging	

(DTl)	to	assess	early	WD	of	the	CST	and	correlation		

of	motor	 deficits	 in	 patients	with	 acute	 ischemic	

stroke	at	posterior	limb	of	internal	capsule.

	 Method: II	 pure	 motor	 syndrome	 stroke	

patients	with	 lesion	 in	 the	 posterior	 limb	 of	 the		

internal	 capsule	were	 recruited.	At	 3-day,	 7-day,	

and	30-day	after	stroke	onset	magnetic	resonance	

imaging	(MRI)	were	performed.	We	assessed	the		

severity	of	limb	weakness	by	Fugl-Meyer	Assessment		

(FMA).	Region	of	interests	(ROI)	analysis	was	used	

to	detect	 the	 changes	of	 diffusion	 indices	 in	 the	

cerebral	peduncles	on	the	affected	and	unaffected	

side.	Paired	 t-test	analysis	was	used	 to	compare	

the	differences.	We	also	used	tract-based	spatial	

statistics	(TBSS)	to	detect	FA	changes	along	CST.	

In	 order	 to	predict	 the	prognosis,	 the	correlation	

between	FA	in	the	cerebral	peduncle	at	3-day	and	

FMA	at	30-day	was	performed.

	 Results:	 The	 difference	 of	 FA	 at	 30-day	

between	 affected	 and	 unaffected	 side	 was		

statistically	 significance	 (P=0.048).TBSS	 detect	

a	significant	decrease	of	FA	along	 the	brainstem	

corticospinal	tract	(P<0.05,uncorrected).	There	was	

strong	correlation	between	FA	of	affected	side	at	

3-day	and	FMA-T	at	30-day	(R=0.902,	P<0.001).

	 Conclusions:	ROI	and	TBSS	detect	early	WD	of	

CST	as	a	consequence	of	ischemic	stroke	affecting	

posterior	limb	of	internal	capsule.	The	early	change	

of	FA	in	cerebral	peduncle	may	predict	the	motor	

outcome.
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DEMENTIA AMONG 
PATIENTS WITH 

ISCHEMIC STROKE IN 
MAHARAJ NAKORN 

CHIANG MAI HOSPITAL: 
PREVALENCE AND 
ITS ASSOCIATING 

FACTORS

Dr. Phadungtham Thiengburanathum

	 Introduction:	 Stroke	 is	 important	 cause	 of	
disability	 and	 death	 worldwide,	 which	 cause		
impairment	 of	 cognitive	 functions.	 The	 cognitive	
impairment	 occurred	 in	 various	 degree	 and		
domains.	 There	 are	 limit	 number	 of	 studies	
about	 vascular	 cognitive	 impairment	 in	 Thailand,	
especially	among	patients	with	ischemic	stroke
	 Objectives:	 To	 study	 the	 prevalence	 of	
dementia	 in	 patients	 with	 ischemic	 stroke	who	
followed	up	at	either	 the	 internal	medicine	or	 the	
neurology	outpatient	clinics,	along	with	to	study	its	
associating	factors.
	 Materials and Methods:	 The	 retrospective	
cross	 sectional	 cohort	 study	was	 conducted	 in	
98	patients	with	ischemic	stroke.	The	Mini-mental		
status	 examination:	 Thai	 version	 (MMSE	 –	 Thai	
2002)	and	Montreal	Cognitive	Assessment	(MoCA)	
were	used	to	diagnose	cognitive	disorders.
	 Results: In	 98	 subjects,	 the	 prevalence	
of	 vascular	 dementia	 was	 30.61%.	 When		
univariate	logistic	regression	were	applied,	age	and		
hypertension	 increased	 the	 occurrence	 of		
dementia	by	1.06	 (p	=	<.01)	 and	3.55	 (p	=	 .03)	
times,	 respectively.	When	multivariate	 logistic	
regression	was	deployed,	 although	hypertension	
still	 increased	 the	 occurrence	 of	 dementia	 by	
2.67	times,	it	was	no	longer	statistically	significant		
(p	=	.12).
	 Conclusion:	 The	 prevalence	 of	 vascular	
dementia	in	ischemic	stroke	at	the	internal	medicine	
and	neurology	outpatient	clinics	in	Maharaj	Nakorn	
Chiang	Mai	hospital	was	approximately	30	percent.	
Hypertension	was	the	promising	treatable	risk	factor	
of	dementia.	Optimal	blood	pressure	control	might	
have	benefit	 in	decrease	occurrence	of	cognitive		
impairment	 in	 patient	 with	 hypertension,	 which	
should	 be	 further	 studied.	 Cognitive	 screening	
tools	should	be	developed	for	high	risk	population	
in	order	to	detect	cognitive	impairment	at	the	early	
stage.
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MIGRAINE, 
METABOLIC 

SYNDROME AND 
OBESITY : A CROSS 
SECTIONAL STUDY

Dr.Sarawut  Krongsut

	 Background: Migraine	headache	is	a	common	
cause	of	disability	in	general	population.	Migraine	
co-morbidities	 have	 been	 identified	 including		
metabolic	syndrome	and	obesity.		Identifying	these	
is	 useful	 for	 therapeutic	propose,	 and	modifying		
disease	 course.	 Prior	 studies	 reported	 a	 link	
between	migraine,metabolic	syndrome	and	obesity.
	 Objection:To	 study	 an	 association	 between	
migraine	,	metabolic	syndrome,	obesity	and	explore	
its	risk	factor.
	 Methods : A	cross-sectional	study		of	adult	with	
migraine	headache	was	enrolled	into	the	study	from	
CMU	headache	clinic	during	January	1st	2015	to	
December	31st,2015.Demographic	data,	headache	
character,	 headache	 frequency,	 drugs,	 severity	
impact	were	interviewed.	The	metabolic	syndrome,	
blood	 test	 for	 triglyceride	 ,HDL	 and	 sugar,	 and	
psychiatric	co-morbidity	were	record.
	 Result: 162	 patients	were	 included	 in	 our	
study,	 21	 were	male	 (12.8	%)	 and	 	 141	 were		
female	(87.2%).	The	migraine	subtypes	comprised	
of		migraine	without	aura	(64.6%)	and	migraine	with	
aura		(35.4%).	Mean	frequency	of	migraine	attacks	
per	month	 was	 7.13	 ±	 6.8	 (range	 1-14	 days).	
Most	common	severity	was	mild	(41.5%)	following	
by	 very	 severe	 (26.2%),	moderate	 (19.5%),	 and		
severe	(12.8%)	consequently.	Our	result	showed	that		
metabolic	syndrome	was	present	in	18.5%	patients	
and	 4.3%	were	 obese.	Male	 and	 high	 score	 of		
migraine	 headache	 severity	 	 had	 significant	
association	with	metabolic	 syndrome	 (	 P	=0.014	
and	 0.012	 respectively).	 Headache	 frequency,	
type	of	medication	used,	psychiatric	co-morbidities	
(depression	and	anxiety)	were	not	associated	with	
metabolic	syndrome	and	obesity	in	migraineurs.
	 Conclusion : Our	 results	 demonstrate	 that	
male	and	very	severe	headache	in	migraineurs	had	
significant	association	to	metabolic	syndrome	
	 Key words :	Metabolic	 syndrome,	migraine	
,obesity
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EFFICACY OF HIGH-DOSE 
AND LOW-DOSE  

SIMVASTATIN ON 
VASCULAR OXIDATIVE  

STRESS AND 
NEUROLOGICAL 

OUTCOMES IN 
PATIENT WITH 

ACUTE ISCHEMIC 
STROKE: A RANDOMIZED, 

DOUBLE-BLIND, 
PARALLEL, 

CONTROLLED TRIAL

Dr. Nattaphol Uransilp

	 Introduction: Stroke	 is	 the	 leading	cause	of	

death	and	long	term	disability.	Ones	cause	of	acute	

ischemic	stroke	(AIS)	is	rupture	of	atherosclerotic	

plaques.	Soluble	LOX-1	(sLOX-1)	and	NO	are	used	

as	biomarkers	for	vascular	oxidative	stress	that	can	

reflect	 to	 stabilization	 of	 atherosclerotic	 plaque.	

Previous	study	showed	that	simvastatin	can	reduce	

oxidative	stress	and	LOX-1	expression.

	 Object ives: 	 To	 evaluate	 neurological	

outcomes,	serum	sLOX-1	and	NO	levels	in	patients	

with	AIS	receiving	simvastatin	therapy

	 Materials and Methods:	 65	 patients	 with	

AIS	within	 24	 hour-stroke	 symptom	 onset	 were		

randomized	 to	 treat	with	 simvastatin	 10	mg/day	

or	40	mg/day	for	90	days.	Personal	data	and	past	

history	of	 all	 patients	were	 recorded	at	baseline.	

The	blood	chemistries	were	measured	by	standard		

laboratory	 techniques.	 Serum	 sLOX-1	 and	NO		

levels,	and	neurological	outcomes	including	NIHSS,	

mRS	and	Bathel	index	were	tested	at	baseline	and	

Day	90	after	simvastatin	therapy.

	 Results: 	 Baseline	 characteristics	 were	

not	 significantly	 different	 in	 both	 groups	 except		

history	 of	 hypertension.	 Serum	 sLOX-1	 and	NO	

levels	significantly	reduce	in	both	groups	(sLOX-1	

=	1.19±0.47	and	0.98±0.37	ng/ml;	NO	=	49.28±7.21	

and	46.59±9.36	µmol/l)	in	10	mg/day	and	40	mg/

day	simvastatin	groups,	respectively.	Neurological	

outcomes	including	NIHSS,	mRS	and	Bathel	index,	

significantly	improve	in	both	groups.	However,	no	

different	in	NO	level	and	neurological	outcomes	at	

90	day	in	both	group.

	 Conclusion:	Simvastatin	might	reduce	serum	

sLOX-1	and	NO	levels.	But	no	difference	in	clinical	

outcomes	was	found	between	high	and	low	dose	

simvastatin.
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A CROSSOVER STUDY 
OF PRETARSAL AND 

PRESEPTAL 
INJECTIONS OF 

BOTULINUM TOXIN 
TYPE A (BTX-A) IN 

THE TREATMENT OF 
HEMIFACIAL SPASM 

AND BLEPHAROSPASM

Dr. Artthita Choolam

	 In t roduc t ion :  Hemifacial 	 spasm	 and	
blepharospasm	are	common	abnormal	craniofacial	
movements	that	produce	involuntary	eyelid	twitching		
and	closure.	An	efficacy	and	safety	of	botulinum	
toxin	type	A	(BTX-A)	injections	have	been	accepted	
and	are	widely	used.	A	difference	of	the	injection	
sites	may	 influence	 the	 effectiveness	 and	 side		
effects.
	 Objectives:	To	compare	 the	efficacy,	patient	
satisfaction,	 and	 side	 effects	 between	pretarsal	
and	preseptal	 injection	sites	 in	hemifacial	spasm	
and	blepharospasm.
	 Materials and Methods:	A	total	of	30	patients;	
27	patients	with	hemifacial	spasm,	and	3	patients	
with	 blepharospasm	participated	 in	 this	 study.	
Each	patient	received	pretarsal	or	preseptal	BTX-A	
injections	with	the	usual	dilution	of	2.5	unit	per	0.05	
ml,	and	2.5	unit	at	each	point.	Following	a	3-month-
washout	period,	 subjects	 received	 the	crossover	
treatment.	Latency	 to	 response,	peak	of	efficacy,	
side	effects,	duration	of	improvement,	the	Jankovic’s	
rating	scale,	the	modified	TWSTRS	response	scale,	
and	patient	satisfaction	scale	were	assessed.		
	 Results:	Pretarsal	BTX-A	treatment	produced	
a	 significantly	 higher	 response	 rate	 in	 terms	 of	
latency	 to	response,	peak	of	efficacy,	duration	of	
improvement,	the	Jankovic’s	rating	scale,	the	modi-
fied	TWSTRS	response	scale,	and	patient	satisfac-
tion	scale,	without	any	significant	difference	of	the	
cumulative	BTX-A	dose.	In	both	groups	of	patients,	
minor	side	effects	were	 found	 in	15	percent,	but	
major	side	effects	were	found	only	with	preseptal	
injections.
	 Conclusion:	These	findings	show	that	pretarsal	
injection	provides	more	efficacy,	patient	satisfaction,	
and	 lesscomplication	 than	preseptal	 injection	 for	
treatment	of	involuntary	eyelid	twitching	and	closure	
in	patients	with	hemifacial	spasm	and	blepharos-
pasm.
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SAFETY AND EFFICACY 
OF CHINESE FLOWER 

(CHRYSANTHEMUM 
INDICUM LINN.) FOR 

ABORTIVE TREATMENT  
OF MIGRAINE ATTACK: 

A PROSPECTIVE 
RANDOMIZED PLACEBO  
CONTROL CROSS-OVER  
STUDY, STUDY PHASE 

1 AND 2

Dr. Lalitpan  Sudprasert,

 Introduction: Flavonoid	in	Chinese	flower	has	

been	proved	to	be	effective	in	treatment	of	migraine	

attacks	in	a	rodent	model.

	 Objectives: To	determine	safety	and	efficacy	

of	Chrysanthemum	 indicum	 Linn.	 extract	 as	 an	

abortive		treatment	in	patients	with	migraine.

	 Materials and Methods: A	 prospective	

randomized	placebo	control	cross-over	study	was	

conducted	 in	 Phramongkutklao	Hospital.	 Forty		

Patients,	 age>18	 years	 old	with	 headache	 5-15	

times/month	 were	 randomly	 assigned	 (1:1)	 to	

Chrysanthemum	indicum	Linn.	extract	or	placebo,	

each	4	-week	study	duration	with	a	2	week	wash	

out	 period.	Clinical	 and	 laboratory	 investigation	

were	measured	before	and	after	 study	 for	 safety	

analysis.	 The	 primary	 endpoint	 was	 the	mean	

change	in	number	of	migraine	headache	between	

true	medicine		and	placebo.

	 Results: During	 the	 study,	 there	were	 5.78	

headache	attacks	in	true	medicine	group	and	6.45	

in	placebo	group,		p	0.443).	The	efficacy	in	reducing	

migraine	atack	between	Chrysanthemum	indicum	

Linn.	 extract	 and	 placebo	were	 similar.	Overall	

headache	reduction	in	2	hours	were	53%	and	52%	

in	true	medicine	and	placebo	respectively.	Our	par-

ticipants	seem	more	appreciate	to	Chinese	flower	

(Chrysanthemum	 indicum	 Linn.)	 	 than	 placebo	

(69.4%	vs.	57.8%,	p	0.426).	Very	few	transient	and	

mild	adverse	side	effects	were	recorded.

	 Conclusion: Chinese	flower	(Chrysanthemum	

indicum	Linn.)	extract	is	safe	and	tolerable	to	use	

for	migraine	 attack.	 The	 efficacy	 in	 abortive	 of		

headache	is	53%	within	time	span	of	2	hours;		how-

ever	the	further	study	is	required.

	 Keyword :	 migraine,	 migraine	 headache,	

Chinese	 flower	 (Chrysanthemum	 indicum	Linn.),		

abortive	treatment
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OUTCOME OF ACUTE 
MCA STROKE IN 

INDIVIDUAL 
TOPOGRAPHIC 

LESIONS BY 
APPLICATION OF 

ASPECTS (ALBERTA 
STROKE PROGRAM 

EARLY CT SCORE) ON 
MRI

Dr. Panupong  Bamroongjit

 Objectives: This	 study	 aims	 to	 determine	

factors	associated	with	prognosis	in	acute	ischemic	

stroke	in	the	MCA	territory	and	identify	the	relationship		

between	 topographic	 lesions	using	ASPECTS	on	

MRI	and	outcome

 Materials and Methods: Patients	presented	

with	acute	 (24	hours)	 ischemic	MCA	admitted	 in	

Phramongkutklao	hospital	during	January,	2014	to	

March,	2015	were	reviewed.		All	cases	underwent	

MRI	&	MRA	and	ASPECTS	was	manually	applied.	

Demographic	data,	ASPECTS	locations	on	MRI,	and	

mRS	at	3	months	were	recorded.

	 Results : Among	60	patients,	mean	age	was	

67.7	years.	63.3%	were	male	and	hypertension	was	

the	most	prevalent	comorbidity	(81.7%).	The	most	

common	presentation	was	 hemiparesis	 (61.7%),	

mean	NIHSS	was	5.93,	and	34	patients	had	poor	

prognosis	(mRS	2-6).	Interestingly,	poor	prognostic	

factors	were	 rTPA	 infusion	 in	 15	 patients	 (25%,	

p=0.006)	 and	 hemorrhagic	 transformation	

(21.6%,	p=0.019).	ASPECTS	lesions	at	Rt	caudate	

(13.3%),	Rt	 lentiform	(26.7%),	Rt	 internal	capsule	

(26.7%),	Rt	M1(10%),	Rt	M4	(13.3%),	Lt	M3(10%),	

Lt	 M5	 (16.7%),	 Lt	 M6	 (13.3%),	 and	M3	MCA		

stenosis	(13.8%)	on	MRA	were	associated	with	poor	

prognosis	 (p<0.05).	Hemorrhagic	 transformation	

(21.7%)	 significantly	 correlated	 to	 cardiovascular	

diseases	(p=0.010),	rTPA	(p=0.007),	proximal	MCA	

stenosis,	and	Lt	hemispheric	lesion	including	M2,	

M3,	M4,	M5,	M6,	and	insular.

	 Conclusion :	Individual	locations	in	ASPECTS	

on	MRI	significantly	correlated	with	poor	prognosis		

including	 Rt	 caudate,	 Rt	 lentiform,	 Rt	 internal		

capsule,	Rt	M1,	Rt	M4,	Lt	M3,	Lt	M5,	and	Lt	M6	.	

Hemorrhagic	 transformation	 and	MCA3	 stenosis	

were	associated	with	poor	outcome.
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THE PREVALENCE 
OF AFFECTED 

MUSCLES AND THE 
ASSOCIATIONS 
BETWEEN THE

NUMBERS OF 
AFFECTED MUSCLES 
AND AGE OF ONSET 
AND DURATION OF 

DISEASE IN 
HEMIFACIAL SPASM

Dr. Kullaya Ukantapornpong

 Objectives: 
	 1.	The	 clinical	 characteristics	 and	 the		
prevalence	 of	 affected	muscles	 in	 patients	with	
hemifacial	spasm
	 2.	The	 association	 between	 duration	 of		
disease	and	 the	numbers	of	affected	muscles	 in	
patients	with	hemifacial	spasm
	 3.	The	association	between	age	of	onset	and	
the	numbers	of	affected	muscles	 in	patients	with	
hemifacial	spasm
	 Materials and Methods: We	 conducted	 a	
descriptive	 study	 of	 patients	 with	 HFS	 at			
Phramongkutklao	Hospital	duration	3	months	from	
September	2014	to	December	2014.	The	patients	
who	did	not	expose	to	botulinum	toxin	and	drug	that	
effected	the	disease	at	least	12	weeks	and	2	weeks	
respectively	were	enrolled	in	the	study.
	 Results : 75	HFS	patients	were	enrolled.	The	
mean	age	at	onset	of	HFS	was	57	years	and	the	
mean	disease	duration	was	7	years.	5	percents	of	
patients	had	bilateral	spasm,	44%	were	right	sided	
spasm,	and	51%	were	left	sided	spasm.	The	most
common	 affected	muscle	was	 orbicularis	 oculi	
(100%)	followed	by	zygomaticus	(62.8%),	platysma	
(45.3%),	 risorious	 (40.00%)	 and	 orbicularis	 oris	
(21.54)	respectively.	Of	these	patients,	26.7%	were	
affected	with	1-2	muscles	spasm	whereas	45.3%,	
22.7%	and	5.3%	were	affected	with	3-4,	5-6	and	
more	than	6	muscles	spasm	respectively.	There	was
no	 significant	 association	between	 age	 of	 onset	
and	the	group	of	affected	muscles	(P=0.737).	The	
association	between	duration	of	disease	and	 the	
group	of	affected	muscles	was	also	not	significant	
(P=0.149).
	 Conclusion: The	majority	 of	 the	 numbers	 of	
affected	muscle	in	patients	with	hemifacial	spasm	
was	3-4	muscles.	Orbicularis	oculi	was	 the	most	
common	affected	muscle.	Furthermore,	neither	age	
of	 onset	 nor	duration	of	disease	associated	with	
group	of	affected	muscles.
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SAFETY AND EFFICACY  
OF PASSIFLORA 

TERMINAL LEAF 
EXTRACT IN

PARKINSON’S 
DISEASE:  A PHASE 

1/2 STUDY

Dr. Thanattha  Sirasawatwarakun Saeueng

	 Objective: To	 evaluate	 safety	 and	 efficacy	

of	Passiflora	 terminal	 leaf	 extract	 in	patients	with		

Parkinson’s	disease	(PD).

	 Method: A	randomized	double-blind	placebo	

controlled	study	was	conducted	at	Phramongktklao		

Hospital	during	April	2015	–	November	2015.	Idiopathic		

Parkinson’s	disease	age	>30,	Hoehn	&	Yahr	(H&Y)	

stage	 0.5-2.5	 were	 randomized	 to	 receive	 low	

dose,	 high	 dose	 Passiflora	 terminal	 leaf	 extract	

and	placebo	in	3	visits	(baseline,	4-	and	12-week).	

Clinical,	Unified	Parkinson’s	disease	 rating	 scale	

(UPDRS)	 score,	 blood	 tests	 and	adverse	 events	

were	compared.

	 Result:	From	75	patients,	28,	17,	29	patients	

were	 in	 low	dose,	high	dose	and	placebo	group	

(1-withdrawn	consent).	Baseline	characteristic	and	

UPDRS	score	were	not	difference	among	groups.	

For	UPDRS	part1	(mentation,	behavior	and	mood)	

was	slightly	improved	in	all	groups;	herbal	medicine	

showed	significant	score	reduction	(p-value	0.007),	

but	not	 in	placebo.	For	UPDRS	part	2	 (activity	of	

daily	living),	high	dose	group	at	visit	2	compared	to	

visit	1	had	more	statistically	significant	improvement		

compared	to	low	dose	and	placebo	group	(p-value	

0.012).	Motor	function	and	complications	of	treatment		

had	 not	 changed	 after	 treatment	 in	 all	 groups.	

Herbal	medicine	group	could	reduce	total	UPDRS	

score	more	than	placebo	(p-value	<0.001	vs.0.078,	

within	 groups)	 with	 better	 performance	 in	 high	

dose	 than	 low	dose	group.	Adverse	events	were	

found	less	than	20%;	dizziness	was	the	commonest		

complaint.	 There	were	 no	 abnormal	 laboratory	

findings.	

	 Conclusion:	From	this	phase	1/2	clinical	study,	

Passiflora	terminal	leaf	extract	was	safe	to	use	and	

appeared	more	effective	than	placebo	in	treatment	

of	Parkinson	disease.	
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LONG TERM QUALITY  
OF LIFE IN HEMIFACIAL  

SPASM PATIENTS 
AFTER TREATMENT 

WITH BOTULINUM 
TOXIN A (DYSPORT®),  

RETROSPECTIVE 
STUDY

Dr. Choosak Phunkerd

	 Introduction: Hemifacial	spasm	is	characterized	

by	involuntary	irregular	clonic	or	tonic	movements	

of	the	muscle	innervated	by	cranial	nerve	VII	on	on	

side	of	the	face.	Treatment	with	a	botulinum	toxin	

injection	is	effective.	There	are	few	studies	of		quality	

of	life	(QoL)	after	long	term	treatment	with	Dysport®	

in	HFS	patients.

	 Objectives: To	evaluate	the	QoL	after	treatment	

with	botulinum	toxin	A	,	Dysport®		in	HFS	patients.

	 Materials and Methods: A	2-year,	retrospective	

study	 comparison	 of	QoL	 in	HFS	 patients	 after	

being	 treated	with	 botulinum	 toxin	A,	Dysport®,	

was	performed.	Assessment	of		QoL	composed	of	

hemifacial	 spasm-30	 (HFS-30),	medical	 outcome	

study	 short	 form	 36	 items	 (SF-36),	 and	 center		

for	 epidemiologic	 studies	 depression	 (CES-D)		

questionnaire,	 were	 performed	 every	 12	weeks	

when	patients	 came	 for	 follow	 up	 and	 received		

treatment	with	Dysport®	.

	 Results: Total	of	42	HFS	patients	who	received	

Dysport®		injection	treatments	during	January	2014	

to	January	2016.	The	mean	HFS-30	score	increased	

at	2	years	of	treatment,	but	SF-36	and	CES-D	scores	

were	not	significantly	different.

	 Conclusion:  The	disease-specific	quality	of	life	

decreased	after	2	years	of	treatment	with	Dysport®	

but	general	health	quality	of	life	did	not	change.
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QUALITY OF LIFE IN 
CERVICAL DYSTONIA  

PATIENTS AFTER 
TREATMENT WITH 

BOTULINUM TOXIN A 
(DYSPORT®), 2-YEAR 

RESTROSPECTIVE 
STUDY

Dr. Natthawaree  Kanchanauthai

 Introduction :	 Cervical	 dystonia	 (CD),	 or	

spasmodic	 torticollis,	 is	 a	 common	neurological		

movement	 disorder,	 presented	 by	 repetitive		

sustained	involuntary	contractions	of	neck	muscles		

with	 abnormal	 neck	 posture.	 Treatment	 with	 a	

botulinum	 toxin	 injection	 is	 effective.	 There	 are	

few	studiesof		quality	of	 life	(QoL)	after	long	term		

treatment	with	Dysport®	in	CD	patients.

	 Objectives : To	evaluate	the	QoL	after	treatment	

with	botulinum	toxin	A	,Dysport®		in	CD	patients.

	 Materials and Methods : A	2-year,	retrospective	

comparison	 of	 QoL	 in	 CD	 patients	 after	 being	

treated	 with	 botulinum	 toxin	 A,Dysport®,was		

performed.	Assessment	of	QoL	composed	of	Cervical		

Dystonia	Impact	Profile	(CDIP-58),	medical	outcome		

study	 short	 form	 36	 items	 (SF-36),	 and	 center	

for	 epidemiologic	 studies	 depression	 (CES-D)		

questionnaire,	 were	 performed	 every	 12	weeks	

when	patients	 came	 for	 follow	 up	 and	 received	

treatment	withDysport®.

	 Results : Total	of	20	CD	patients	who	received	

Dysport®		injection	treatments	during	January	2013	

to	 January	 2015.	 The	mean	of	CDIP-58improved	

significantly	butthe	mean	of	SF-36	and	CES-D	not	

change.

	 Conclusion : The	 disease-specific	 QoL

decrease	after	2	years	of	treatment	with	Dysport®	

but	general	 	 healthQoL	did	not	 change.	A	 study	

with	larger	number	of	patients	and	longer	duration	

of	treatment	should	be	perform.
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DRIVING AND 
EPILEPSY IN 

THAILAND

Dr. Wattanakit  Chantorntanasut

	 Introduction: Given	 that	 the	 number	 of	 Thai	

epidemiologic	 studies	 focusing	 on	 driving	 in		

patients	with	 epilepsy	 (PWE)	 has	 been	 limited.	

The	decision	not	to	drive	in	the	context	of	epilepsy	

is	 complex	 and	 influenced	 by	multiple	 factors		

including	patient	factors	and	the	natural	history	of	

epilepsy,	socioeconomic	factors

	 Objectives:	The	objectives	of	our	study	are	to	

identify	the	driving	prevalence	and	to	explore	the		

clinical	and	sociodemographic	factors	that	associated		

with	driving	among	PWE.

	 Materials and Methods: This	is	a	descriptive	

cross-sectional	and	structured	interview	study	that	

was	 conducted	 at	 the	 two-study	 research	 sites,	

the	university-based	Ramathibodi	Hospital	and	the	

community-based	Lomsak	Hospital	 from	October	

2014	to	December	2014.	We	collected	demographic		

data,	driving	information,	and	epilepsy-related	data	

that	may	associate	with	driving	among	PWE.

	 Results:	Of	159	patients,	the	driving	prevalence	

among	PWE	was	about	37%.	Comparing	the	data	

between	hospitals,	PWE	from	Lomsak	Hospital	are	

more	 likely	 to	drive.	Comparing	between	driving	

and	not	driving	groups,	male,	married	status,	higher	

income,	and	unavailability	of	other	transportations	

were	associated	with	decision	to	continue	driving.

	 Conclusion: The	majority	 of	 PWE	 continue	

to	drive	despite	the	fact	that	there	is	other	public		

transportation	 available	 in	 their	 living	 areas.	Our	

study	suggests	that	patient	education	and	increasing		

public	awareness	of	epilepsy	might	be	helpful	 in	

order	 to	decrease	 the	driving	prevalence	among	

epilepsy	patients.
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ASSOCIATION OF HLA-B 
GENOTYPES WITH 

PHENYTOIN-INDUCED 
MACULOPAPULAR 

DRUG ERUPTION

Dr. Duangporn Borisutbuathip

	 Background:	 The	 pharmacogenomic	 basis	
of	 phenytoin	 (PHT)-induced	maculopapular	drug	
eruption	 (MPE)	 remains	 unknown.	 The	 clinical	
presentation	of	cutaneous	adverse	drug	reactions	
(cADRs)	 varies	 from	MPE	 to	 Stevens	 Johnson		
Syndrome	 (SJS),	 and	 toxic	 epidermal	 necrolysis	
(TEN).	 Specific	 human	 leukocyte	 antigen	 (HLA)	
genotypes	 such	 as	HLA-B*1502	 is	 strongly	
associated	 with	 an	 occurrence	 of	 SJS/TEN	 in	
Han	Chinese	 and	 Thais.	 PHT-induced	MPE	has	
been	 recognized	 to	 precede	 the	 life-threatening		
medical	condition	especially	SJS/TEN.	To	best	of	
our	knowledge,	there	is	no	specific	markers	for	the	
development	of	PHT-induced	MPE.
	 Objective: To	 determine	 the	 role	 of	HLA-B 
genotypes	on	the	development	of	PHT-induced	MPE.
	 Materials and methods:	This	was	a	case-control,	
and	 cross-sectional	 study.	 From	 January	 2011	 to	
October	2015,	patients	who	developed	MPE	within	8	
weeks	after	commencing	phenytoin	 treatment	were		
enrolled.	HLA	genotypes	were	performed	by	using	
standard	methods.
	 Results: The	 study	 enrolled	 21	patients	with	
PHT-induced	MPE	and	637	patients	under	PHT	treatment		
without	MPE.	Three	specific	HLA-B genotypes	was	
found	 to	 have	 higher	 frequency	 in	 PHT-induced	
MPE	than	non-MPE	group,	as	follows;	HLA-B*1507, 
HLA-B*1532,	 and	HLA-B*4602	 (p	 =	 0.03).	 But,	
PHT-induced	MPE	was	not	associated	other	HLA-B	
genotypes	including	HLA-B*1502	(p	=	0.77).
	 Conclusion: The	authors	found	that	HLA-B*1507, 
HLA-B*1532	 and	HLA-B*4602	 showed	 higher	
frequency	in	PHT-induced	MPE	group.	Due	to	the	
small	number	of	PHT-induced	MPE	cases,	we	were	
not	able	to	conclude	that	it	was	a	true	association.	
Further	studies	are	warranted	to	find	the	potential	
biomarkers	of	PHT-induced	MPE.
	 Keywords:	 HLA-B	 genotypes,	 phenytoin,	
maculopapular	drug	eruption
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STUDY ON COGNITIVE 
IMPAIRMENTS IN 

PATIENT CARRYING 
LOW-RANGE 

EXPANSION OF 
SPINOCEREBELLAR 

ATAXIA TYPE17 
GENE

Dr. Niyutta  Thaksin

 Introduction: Spinocerebellar	 ataxia	 type17	

(SCA17)	 is	 one	of	 the	most	 heterogeneous	clini-

cal	expressions,	 in	which	 it	often	exhibits	several		

non-ataxic	features	including	cognitive	impairment	

and	parkinsonisam	It	is	caused	by	abnormal	CAG/

CAA	 repeat	 expansions	within	 the	 TATA-binding	

protein	gene	(TBP).	The	upper	normal	limit	of	CAG/

CAA	is	still	inconclusive.

	 Objectives: The	 aim	 of	 this	 study	 was	 to	

analyze	 the	 relationship	 between	 low-range	

expansion	of	TBP	and	cognitive	impairment.

	 Mater ia ls  and Methods:  This	 was	 a	

cross-sectional,	 case-control	 study.	 Seven		

carriers	 of	 low-range	expansion	 of	TBP 	 and	22	

control	 subjects	 were	 recruited.	 The	 patients’		

demographic	data	were	recorded	and	all	subjects	

underwent	 a	 comprehensive	 assessment	 of		

neuropsychological	function.

	 Results: The	mean	age	of	carriers	of	low-range	

expansion	allele	was	74	years.	Five	carriers	(71%)	

developed	pakinsonian	and/or	cerebellar	features.	

All	carriers	(100%)	had	abnormal	MoCA	and	3	of	

tem	(42%)	had	abnormal	MMSE.	The	carrier	group	

had	 significant	 lower	mean	MMSE	 score	 (24.57)	

and	MOCA	score	(20.43)	than	control	group	(27.5	

and	25.6	respectively).	The	carrier	group	performed	

significantly	worse	 than	 the	control	group	 in	Digit	

Symbol	Test,	Recognition	Memory	Test,	Stroop	Test.	

Trail	Making	Test	and	Clock	Drawing	Test.

	 Conclusion: The	 study	 demonstrates	 that	

low-range	expansion	of	TBP	as	low	as	41	repeats	

appears	 to	be	pathogenic.	 It	may	be	associated		

with	 a	 clinical	 onset	 at	 very	 advanced	 age,		

therefore,	an	overlap	between	disease	and	control	

in	association	with	TBP	repeat	expansion	within	this	

range	was	often	observed	by	previous	case-control	

cohorts.
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CORRELATION OF 
SEROLOGICAL TEST, 

ELECTROMYOGRAPHY  
AND PATHOLOGIC 

FINDINGS OF 
INFLAMMATORY 
MYOPATHIES IN 

RAMATHIBODI 
HOSPITAL

Dr. Siripen  Watcharatipagorn

	 Objective: The	lack	of	consensus	in	diagnosis	

of	 idiopathic	 inflammatory	myopathies	 (IIM)	 can	

also	lead	to	miss	diagnosis	and	delay	a	potentially	

helpful	medication.	So	we	aimed	to	determine	core-

lation	between	3	modalities	(serologic	test,	electro-

myography,	muscle	biopsy)	and	consensual	 final	

diagnosis	of	IlM.

	 Materials and Methods:	 A	 cross-sectional	

study	was	 conducted	 results	 from	 the	database	

between	January	2011	and	September	2015.	We	

studied	overall	correlation	between	3	modalities	and	

consensual	final	diagnosis	of	IIM.

	 Results: A	total	of	38	patients	were	identified	

during	 the	 5	 year	 study	 period.	 Of	 these,	 the		

overall	correlation	of	3	paired	variables;	(1)	laboratory		

investigation	 and	 consensual	 final	 diagnosis,		

(2)	pathological	test	and	consensual	final	diagnosis,		

(3)	EMG	interpretation	and	consensual	final	diagnosis		

were	 0.968,	 0.862	 and	 0.821,	 respectively	 (p	<	

0.001).	 For	 sub-analytic	 outcome	 of	 correlation,	

only	 correlation	between	EMG	 interpretation	and	

consensual	 final	 diagnosis	 showed	 statistically	

significant.	 Furthermore,	 correlation	between	anti	

SRP	and	pathological	diagnosis	showed	statistically	

significant	(p	<	0.001).

	 Conclusion: Consensual	final	diagnosis	of	IIM	

should	be	done	base	 on	 clinical	 and	necessary		

investigation	 not	 only	 by	 clinicians	 but	 also		

subspecialty	muscle	pathologists.

	 Keywords : inflammatory	myopathies,	muscle	

pathology,	electromyography
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CHARACTERISTICS 
OF MAGNETIC 

RESONANCE IMAGING  
OF SPINAL CORD  

LESIONS IN MULTIPLE  
SCLEROSIS AND 

CLINICAL ISOLATED  
SYNDROME PATIENTS  
IN SIRIRAJ HOSPITAL 

Dr. Chaisak Dumrikarnlert, MD.

	 Introduction: multiple	 sclerosis	 (MS)	 and	

neuromyelitis	optica	(NMO)	are	the	most	common	

immune-mediated	 inflammatory	 demyelinating	

disease	in	central	nervous	system.	Apart	from	the	

presence	of	serum	AQP4-antibody,	appearance	of	

spinal	magnetic	 resonance	 imaging	 (MRI)	 lesion	

more	than	3	vertebral	segments,	 is	characteristic		

finding	 in	 NMO.	While	 in	MS	 has	 spinal	 lesion	

typically	around	2	segments.	Since	the	length	of	the	

vertebral	body	varies	depended	on	individual	height	

and	race	so	number	of	vertebral	segments	may	be	

not	the	best	way	to	differentiate	MS	from	NMO.

	 Objectives: To	determine	 the	 ratio	 between	

length	of	spinal	cord	lesion	and	length	of	involved	

level	 of	 spinal	 cord	 to	 prove	 that	 lesion	 length		

reference	to	vertebra	segment	may	not	be	the	best	

way	for	measurement.

	 Materials and Methods: We	 retrospectively	

reviewed	 the	medical	 records	and	 spinal	MRI	 of	

patients	who	were	attending	the	Multiple	Sclerosis	

Clinic	at	Siriraj	Hospital	between	1989	and	2015.	

The	inclusion	criteria	were	patients	whose	age	were	

more	than	15	years	old,	were	diagnosed	of	MS	or	

clinically	isolated	syndrome	(CIS)	and	having	lesion	

in	spinal	cord	MRI.	We	collected	data	of	each	spinal	

cord	lesion	regarding	location	and	the	length.	We	

calculated	ratio	between	lengths	of	lesion	to	length	

of	the	involved	cord	region.

	 Results: From	 a	 total	 of	 345	 patients	with	

demyelinating	disease	registered	in	the	MS	clinic,	

70	patients	 fulfilled	 inclusion	criteria.	 There	were	

52	females	(74.3%).	The	spinal	cord	lesions	mostly	

involved	 in	peripheral	 region	 (56.2%)	with	partial	

involvement	of	spinal	cord	(51.7%).	Between	male	

and	female,	the	mean	length	of	spinal	cord	length	

in	male	is	significantly	longer	than	female	(422.9	±	

21.37	and	391.8	±	15.54,	p	<	0.001)	and	ratio	of	

lesion’s	length	and	spinal	cord	length	in	male	and	

female	is	0.19	and	0.17	(p	=	0.353)	respectively.

	 Conclusion: Mean	lengths	of	lesion	and	spinal	

cord	in	male	were	longer	than	female	but	ratio	was	

not	difference,	so	vertebral	segments	may	not	be	

the	best	way	to	reference	for	measurement	in	spinal	

cord	lesions.
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PREVALENCE OF 
CEREBRAL 

MICROBLEEDS AND 
ASSOCIATION WITH 
COGNITION IN THAI 

DEMENTIA PATIENTS

Dr. Chawanont Pimolsri

	 Objective:	To	find	the	prevalence	of	CMBs	in	

Thai	dementia	patients	and	to	identify	the	relationship		

of	CMBs	with	other	coexisting	neuroradiopathology	

and	patients’	baseline	risk	factors.

	 Methods: This	 is	 a	 study	 conducting	 in	 the	

memory	clinic	of	Siriraj	Hospital,	Thailand.	Dementia	

patients	who	had	accessible	echo-gradient	or	SWI	

sequences	MRI	 brain	were	 included.	Cognitive	

dysfunction	severity,	underlying	medical	histories	

and	risk	factors	were	recorded.	CMBs	were	counted	

and	recorded	using	Microbleed	Anatomical	Rating	

Scale.	Age	related	white	matter	changes	(ARWMC)	

and	infarctions	were	analyzed	for	correlation.

	 Results: 246	patients	 in	 the	study	were	149	

AD	(60%),	31	VaD	(13%),	24	AD	with	CVD	(10%),	

14	DLB	(6%),	4	PDD	(4%),	and	18	FTD	(7%).		The		

prevalence	of	total	CMBs	was	55.5%.	Most	of	the		

patients	presented	with	less	than	5	CMBs.	VaD	had	the	

highest	prevalence	for	total	CMBs	for	all	anatomical		

distributions.	The	prevalence	of	isolated	deep	and	

infratentorial	MBs	was	14.6%	with	 the	 highest	 in	

DLB	(28.6%),	VaD	(20%),	PDD	(20%).	AD	had	the	

highest	prevalence	of	isolated	lobar	MBs	(20.8%).	

ARWMC	showed	medium	correlation	with	number	

of	 total	MBs.	 Lacunar	 infarction	 showed	a	 small	

correlation.	For	ASCOD	phenotyping	of	 ischemic	

stroke,	there	was	a	small	correlation	between	the	

presence	of	MB	and	small	vessel	disease.	Cognitive	

decline	assessed	with	TMSE	showed	no	relationship	

with	CMBs.

	 Conclusion:	The	prevalence	of	CMBs	among	

our	patients	from	dementia	clinic	was	high	correlating		

with	 the	 co-existing	 white	matter	 change	 and		

lacunar	infarction	and	the	presence	of	underlying	

small	vessel	disease.	
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FACTORS  RELATED 
TO CEREBELLAR 

ATROPHY IN EPILEPTIC  
PATIENTS AT SIRIRAJ 

HOSPITAL

Dr. Tanita Sangpeamsook

	 Objective: To	study	the	prevalence	of	cerebellar	

atrophy	 and	 cerebellar	 dysfunction	 on	 physical	

examination	in	epileptic	patients	at	Siriraj	epilepsy	

clinic	and	 to	 identify	 significant	 factors	 related	 to	

cerebellar	atrophy	in	epileptic	patients.	

	 Methods: From	325	epileptic	patients	diagnosed	

between	 the	 years	 1995	and	2012.	We	 selected	

those	with	 age	between	15-70	 years,	 diagnosed	

epilepsy	at	least	1	year,	with	brain	imaging	available	

on	Siriraj	computer	program	and	sufficient	medical	

data	 record.	Cerebellar	 atrophy	was	graded	by	

visual	measurement	 to	 normal,	mild,	moderate	

and	severe	group	and	clinical	signs	of	cerebellar	

dysfunction	was	collected	from	the	medical	record.

	 Results: We	 studied	 293	 patients	 (Male:	

Female	=	4:5).	Mean	age	was	42.6	years	and	mean	

age	 at	 seizure	 onset	 was	 27.9	 years.	 Duration	

of	 epilepsy	 ranged	 from	0	 to	 53	 years.	 (mean	=	

13.35	years).	Cerebellar	atrophy	was	found	in	55	

patients,	which	classified	in	mild	cerebellar	atrophy	

39	patients	(13.3%),	moderate	cerebellar	atrophy	

15	patients	(13.3%)	and	severe	cerebellar	atrophy	1	

patient	(0.3%).	The	antiepileptic	drugs	significantly	

associated	with	cerebellar	atrophy	were	phenytoin	

(p	=	 0.018),	 phenobarbital	 (p=0.039),	 valproate	

(p	<	0.001)	and	benzodiazepine	 (p	<	0.001).	 	A	

backward	 stepwise	multiple	 regression	 analysis	

also	confirmed	that	these	drugs	were	correlated	with	

cerebellar	atrophy.	Moreover,	 the	maximum	daily	

dose	of	phenytoin	more	than	350	mg	(p	<	0.001),		

the	 duration	 of	 phenytoin	 used	more	 than	 10	

years	 (p	<	0.001),	 the	maximal	 serum	phenytoin	

level	more	than	20	mg/dL	(p	<	0.001)	and	multiple	

antiepileptic	 drugs	 used	 (p	=	 0.001)	were	 also		

related	to	cerebellar	atrophy.

	 Conclusion:  Our	study	revealed	that	phenytoin	

dosage,	high	phenytoin	serum	level,	long	duration	

of	phenytoin	treatment	and	other	factors	including	

being	on	multiple	antiepileptic	drugs	and	even	the	

other	antiepileptic	drugs	may	also	associate	with	

cerebellar	atrophy.
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MEASUREMENT FOR 
THE LENGTH OF 

SPINAL CORD LESION 
IN RELATION TO THE 

INVOLVED SPINAL 
CORD SEGMENT TO 

SUPPORT A DIAGNOSIS  
OF NEUROMYELITIS 
OPTICA SPECTRUM 

DISORDERS 

Dr. Pimwalai Chulapimphan

	 Objectives: To	determine	the	length	of	a	spinal	

cord	lesion	that	might	better	denote	a	diagnosis	of	

neuromyelitis	optica	spectrum	disorders	(NMOSD)	

by	applying	a	measurement	of	the	lesion	in	relation	

to	the	length	of	the	involved	spinal	segment	instead	

of	using	the	traditional	length	of	the	vertebral	body	

segment.

	 Materials and Methods:	We	 reviewed	 the	

medical	records	and	MRI	of	patients	attending	the	

Multiple	Sclerosis	Clinic	 and	Related	Disorder	 at	

Siriraj	Hospital	during	2005	and	2015.	Those	who	

satisfied	the	NMOSD	diagnostic	criteria	2015	and	

had	at	least	an	attack	of	myelitis	were	included.	We	

emphasized	on	measuring	the	length	of	a	lesion	in	

relation	to	the	involved	spinal	cord	segment,	and	

calculated	for	the	ratio.	

	 Results: Among	the	64	NMOSD	patients	with	

a	 history	 of	myelitis,	 55	were	 positive	 for	 AQP4		

antibodies	and	9	were	negative.	The	AQP4-seropos-

itive	patients	significantly	showed	longer	spinal	cord	

lesions.	 The	 cervico-thoracic	 regions	were	more	

commonly	involved	and	localized	at	the	central	part.	

For	the	ratio	between	the	length	of	the	lesion	and	the	

spinal	segment	involved,	the	cut	point	ratios	for	the	

diagnosis	of	seropositive	NMOSD	with	myelitis	at	

each	spinal	segment	were:	cervical	0.50	(sensitivity	

67%,	 specificity	 67%),	 thoracic	 0.32	 (sensitivity	

69%,	specificity	50%),	whole	cord	0.22	(sensitivity		

71%,	 specificity	 67%).	 Ratio	 for	 diagnosis	 of	

NMOSD	with	myelitis	were:	cervical	0.35	(sensitivity		

88%,	 specificity	 82%),	 thoracic	 0.20	 (sensitivity	

87%,	specificity	82%),	whole	cord	0.10	(sensitivity	

94%,	specificity	85%).	

	 Conclusion: We	demonstrated	for	the	first	time	

that	ratios	between	the	length	of	a	lesion	in	relation	

to	 the	 spinal	 segments	 involved,	were	 relatively	

more	sensitive,	and	specific.	
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EFFECT OF DIABETES 
MELLITUS ON 
PROGNOSIS IN 

PATIENTS WITH 
INTRACEREBRAL 

HEMORRHAGE

Dr. Yuvadee Pitakpatapee

	 Background and Purpose: Diabetes	mellitus	

(DM)	 	 is	 common	 in	 acute	 ischemic	 stroke	 and	

is	 associated	with	 worse	 outcome	 in	 ischemic	

stroke	 	but	 the	 role	of	DM	 in	hemorrhagic	stroke		

is	 controversial.	 	 In	 this	 retrospective	 study,	

the	 aim	was	 to	 determine	 relationship	 between		

DM	 and	 location,	 volume	 of	 intracerebral	

hemorrhage	and	 the	 role	 of	 	DM	 in	 the	mortality	

of	intracerebral	hemorrhage	patients.	Then,	these		

relationships	 implies	 to	 prognosis	 in	 diabetic		

patients	with	intracerebral	hemorrhage	(ICH)

	 Method: In	 this	 retrospective	 cohort	 study,	

ICH	patients	 admitted	Siriraj	 hospital	 2011-2015	

were	reviewed.	Data	were	analysed	demographics	

and	clinical	outcome.		The	comparisons	of	location		

infratentorium,	 intraventricular	 and	 volume	 of		

ICH	between	diabetic	and	non	diabetic	patients.		

Clinical	outcomes	were	determine	as	mortality	rate	

and	modified	Ranking	Scale	(mRS)	<	2.

	 Results:	a	total	of	331	ICH	patients	included,	

119	(35.9%)	had	diabetes	and	this	group	showed	

higher	 rate	 of	 hypertension,	 dyslipidemia,	 prior	

stroke	and	current	smoking.	DM	was	not	associated		

with	 infratentorium,	 intraventricular	 and	 volume		

of	 hematoma.	 	 Though,	 DM	was	 associated	 to		

mortality	rate	(	HR	1.90,	95%	CI	1.04-3.49,		p=	0.039),	

it	was	not	associated	with	poor	clinical	outcome.			

	 Conclusion:	 our	 data	 suggest	 that	DM	was	

not	 related	 to	prognostic	 radiologic	 features	 and	

diabetes	is	associated	with	increased	mortality	in	

intracerebral	hemorrhage	in	Thai	patients.
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CLINICAL OUTCOME 
POST-INTRAVENOUS 

RECOMBINANT 
TISSUE PLASMINOGEN  

ACTIVATOR (RTPA) 
TREATMENT IN  

ACUTE ISCHEMIC 
STROKE OF THAI 

PATIENTS

Dr. Supiya Puensan

	 The	 aim	 of	 this	 study	was	 to	 identify	 	 the		

factors	 associated	with	 good	 outcome	 of	 Thai		

pat ients	 after	 treatment	 with	 intravenous		

recombinant	tissue	plasminogen	activator	(rtPA)	

	 Methods: We	 retrospectively	 reviewed	data	

of	 	patients	with	acute	 ischemic	stroke	who	were	

treated	with	 intravenous	 rtPA	 at	 Siriraj	 Hospital		

between	between	October	 2005	 and	November	

2015.	The	functional	outcome	was	assessed	using	

modified	Rankin	scale	(mRS)	and	was	defined	as	

good	when	mRS	score	was	2	or	below	and	death	

within	 3	months	 of	 follow	 up.	 403	patients	were	

analyzed.	Stepwise,	ordinal	logistic	analyses	were	

performed	by	 including	 the	prespecified	 factors	

that	were	associated	with	the	measured	outcome	

variables	in	the	univariate	analysis.

	 Results: The	sample	size	in	statistical	analysis	

was	403	patients.	At	3	months,	132	patients	(32.7%)	

had	good	outcomes	while	51	patients	(12.7%)	died	

within	the	same	period.	Female	gender	(OR	1.60,	

95%	CI	1.03-	2.48,	p-value=	0.037)	,	higher	NIHSS	

(OR	1.14,	95%	CI	1.10-	1.19,	p-value<0.001)	and	

SICH	(OR	8.76,	95%	CI		4.28-17.94,		p-value<0.001)	

were	 independently	 related	 to	bad	outcome	at	3	

months.	Lower	NIHSS	(OR		1.14,	95%	CI		1.10-	1.19,	

p-value<0.001),	 lower	 initial	blood	glucose	 levels	

(OR		1.01,	95%	CI		1.00-1.01,	p-value=	0.008)	were	

significantly	 associated	with	 good	 outcome	at	 3	

months.

 In conclusions: Intravenous	 rtPA	 in	a	cohort	

of	 Thai	 patients	 contributed	 to	 better	 clinical		

outcomes.	 Several	 factors	 were	 independently	

associated	with	 good	 outcomes	 and	death	 at	 3	

months.
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CEREBRAL VENOUS 
THROMBOSIS: 

COMPARING 
CHARACTERISTICS 
OF INFECTIVE AND 

NON-INFECTIVE 
AETIOLOGIES: A 12-YEAR  

RETROSPECTIVE 
STUDY

Dr. Pat  Korathanakhun

	 Background: Most	cases	of	cerebral	venous	

thrombosis	 (CVT)	 have	 non-infective	 causes.		

Infective	CVT,	 though	less	common,	often	results	

in	a	catastrophic	outcome.	The	distinctive	clinical	

characteristics	of	infection-associated	CVT	(IACVT)	

and	non-infection-associated	CVT	(NIACVT)	would	

facilitate	early	detection	and	proper	management.

Objective:	To	compare	the	characteristics	of	IACVT	

and	NIACVT.

	 Materials and Methods:	All	patients	with	CVT	

admitted	 to	 Songklanagarind	Hospital	 between	

January	2002	and	December	2013	with	the	ICD10	

codes	I636,	I676,	O225	and	G08	were	identified	and	

recruited.	We	compared	the	clinical	presentations,		

neuroimaging	 results	 and	 hospital	 outcomes	 for		

patients	with	 IACVT	and	 those	with	NIACVT.	We		

analysed	 the	 differences	 using	 descriptive		

statistics.	Additionally,	for	patients	with	IACVT,	we	

described	the	primary	sites	of	infection,	associated		

CVT,	 host	 immune	 status	 and	microbiological		

results.

	 Results:	 Twenty	of	 the	83	patients	with	CVT	

(24.1%)	had	IACVT.	Male	gender	(70.0%	vs	34.9%)	

and	preexisting	diabetes	mellitus	(35.0%	vs	4.8%)	

were	significantly	more	prevalent	in	the	IACVT	than	

the	NIACVT	group.	Additionally,	cavernous	sinus	

thrombosis	 predominated	 in	 IACVT	 (80.0%	 vs	

11.1%),	whereas	focal	neurological	syndrome	was	

more	common	among	patients	with	NIACVT	(50.8%	

vs	15.0%).	Paracranial	 infections,	mostly	sinusitis	

and	orbital	cellulitis,	were	common	primary	infections		

(80.0%)	among	patients	with	IACVT.	Lastly,	fungus	

was	a	devastating	causative	pathogen	in	IACVT—five	

of	six	patients	with	fungal			infection	had	intracranial	

complications.

	 Conclusions: Cavernous	sinus	thrombosis	is	a	

distinctive	clinical	presentation	of	IACVT,	whereas	

focal	neurological	syndrome	is	a	hallmark	feature	

of	NIACVT.	Paracranial	fungal	infections	are	highly	

virulent	and	frequently	associated	with	intracranial	

complications.
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ASSOCIATION OF 
ASPECT SCORE AND 

INTRACEREBRAL 
HEMORRHAGE 

AFTER INTRAVENOUS 
RECOMBINANT 

TISSUE PLASMINOGEN  
ACTIVEATOR 

ADMINISTRATION IN 
PRASAL NEUROLOGICAL 

INSTITUTE

Dr. Kittikun  Nubankoa

	 Introduction: Ischemic	stroke	 in	Thai	people	

were	increasingly,	more	and	more	every	years,	and	

people	around	the	world	could	be	accessed	to	IV-

rtPA	administration	less	than	5%.	Now,	IV-rtPA	is	a	

standard	treatment	of	acute	ischemic	stroke.	Its	side	

effect	is	intracerebral	bleeding	and	many	predieting	

score	were	used	to	assess	bleeding	risk.

	 Objectives: to	 evaluate	 the	 prevalence	 of	

intracerebral	hemorrhage	associated	with	IV	rt-PA	

and	the	association	of	ASPECT	score	and	intracer-

ebral	hemorrhage	ofter	intravenous	recombinant	tis-

sue	plasminogen	activator	administration	in	Prasat	

Neurological	Institute.

	 Materials and Methods:	Restrospective	study	

of	133	patients	of	acute	ischemic	stroke	with	rt-PA	

administration	intravenously	In	Prasat	Neurological	

Institute(IV	 rt-PA)	during	1st	 January	 2010	 to	 31st	

May	2015.	Non	contrast	CT	bran	was	done	and	

interpretation	of	ASPECT	score	by	researcher	and	

confirmed	the	result	by	one	neuroradiologist.	Risk	

factors,	neurological	outcomes,	and	pattern	of	in-

tracrania	bleeding	were	also	studied.

	 Results: Intracerebral	 hemorrhage	 (ICH)	

were	found	in	22	patients	(16.54%).	7(5.26%)	were	

symptomatic	 ICH	and	15(11.27%)	wre	 asympto-

matic	 ICH.	 In	 ICH	patients	 had	 significant	 lower	

median	ASPECT	score	than	non-ICH	group	(7	vs.9,	

p=0.009)	and	most	of	them	(54.5%)	had	ASPECT	

score	range	from	0-7	(p=0.006)	in	ICH	patients,	we	

found	higher	 rate	 of	AF	higher	 than	non-ICH(OR	

3.409.95%	CI	1.106-10.512).	In	ASPECT	score	0-7,	

we	 found	 significant	 higer	 rate	 of	AF	 (p=0.001).	

lower	 rate	of	hypertension	 (p=0.049),	higher	 rate	

of	sICH(p=0.003)	and	associated	with	more	severe	

outcomes	 (worsening	 of	NIHSS	 score,	 p<0.000,	

death	 p=0.026).	 sensitivity,	 specificity,	 and	PPV	

were	54.54%,	74.77%,	and	30%,	respectively.

	 Conclusion:	ICH	after	IV	rt-PA	treatment	is	as-

sociated	with	low	ASPECT	scores	(<7).	AF	is	a	risk	

factors	for	high	risk	of	bleeding	due	to	its	associated	

with	lower	ASPECT	score.	ASPECT	score	<7	may	

be	use	a	predictive	tool	for	planning	of	treatment	in	

acute	ischemic	stroke	who	candidate	for	IV-rtPA.
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THE STUDY OF 
PREVALENCE AND 

RISK FACTOR OF 
IMPULSIVE - 

COMPULSIVE 
BEHAVIORS IN 

PATIENTS WITH
PARKINSON’S 

DISEASE AT
NEUROLOGICAL 

INSTITUTE

Dr. Pramote  Onudom

	 Introduction:	In	the	past,	ICBs	have	been	often	

under-recognized	by	physician	 and	patient	 due	

to	more	 focusing	 on	motor	 	 symptoms	and	 less	

knowledge	 regarding	DRT-related	complications.	

In	 fact,	 ICBs	 issue	 causes	 considerable	burden	

to	patients,	 their	 families,	 and	 society.	Currently,	

ICBs	have	been	more	researched	in	hope	of	early	

recognizing	and	ffeating

	 Objectives: The	aim	of	this	study	was	to	access	

the	prevalence	and	risk	factors	that	associated	with	

Impulsive	Compulsive	behaviors(ICBs)	in	patients	

with	Parkinson’s	disease(PD).

	 Materials and Methods: The	Questionnaire	

for	Impulsive-Compulsive	Disorders	in	Parkinson’s	

disease(QUlP)	was	administered	to	140	consecu-

tive	patients	with	PD	attending	at	movement	disor-

ders	clinic	in	Prasat	Neurological	Institute	(PNI)	over	

a	4-month	period.

	 Results:	 The	prevalence	of	 ICBs	was	 found	

in	29	out	of	140	patients	(20.71%).	Pundings	were	

the	most	common	ICBs	(10.7l%)	in	our	study.	The	

presence	of	impulsive	control	disorders	(ICDs)	were	

presented	 in	13	patients	 (9.29%);	as	compulsive		

eating	 8%,	 buying	 5%,	 and	 gambling	 5%	 but	

there	was	 no	 case	 hypersexuality	 in	 our	 cohort.	

The	dopamine	deregulation	 syndrome(DDs)	was	

found	2.95%.	Two	or	more	lCBs	were	present	5%.		

Regarding	risk	factors	related	to	a	development	of	

ICBs,	Hoehn	&Yahr	stage	was	associated	with	the	

presence	of	ICBs,ICDs,	and	pundings.	Pramiprexole		

was	assoeiated	with	ICBS,	ICDs	including	gambling,	

eating,	 and	 pundings	 as	walkabout.	 Dopamine		

agonist	 dose	 was	 associated	with	 compulsive		

shopping.	Hobby	was	associated	with	smoking	and	

piribedil	user.	Finally	bradykinesia	was	associated	

with	ICDs	and	gambling.

	 Conclusion: ICBs	 were	 not	 uncommon	

condition	 in	 Thai	 patients	 with	 PD	 receiving	

dopamine	replacement	therapy	(DRT)	and	clearly	

impacted	on	Quality	of	life.	The	disease	severity	and	

dopaminergic	agonists	were	significantly	related	to	

a	development	of	ICBs	and	its	subgroups.	The	QUIP	

is	an	useful	screening	tool	for	ICBs,	particularly	in	

rushing-hour	clinics.
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THE STUDY OF CLINICAL 
 OUTCOME OF 

SUBTHALAMIC 
NUCLEUS DEEP 

BRAIN STIMULATION 
IN ADVANCE

PARKINSON’S 
DISEASE AT 6

MONTH FOLLOW-UP

Dr. Piyapong  Papitak

	 Introduct ion: 	 Parkinson’s	 disease	 is	 a	

neurodegenerative	movement	 disease	 that	 is		

responsive	 to	medical	 treatment.	 The	 common	

drug	 for	 Parkinson’s	disease	 such	as	 Levodopa	

and	dopamine	agonist	are	dramatic	 to	controlled		

symptom	and	improved	quality	of	life	for	first	5-10	

years	 of	 treatment.However,	 long-term	medical		

teatment	 is	 usually	 complicated	 with	 motor		

fluctuations	and	dyskinesia	where	has	been	leading	

to	an	 indication	 for	surgical	option	 in	Parkinson’s	

disease.

	 Objectives:	The	aim	of	this	study	was	to	assess	

the	motor	and	psychiatric	outcomes	at	6	months	

after	 subthalamic	nucleus	deep	brain	 stimulation	

(STN-DBS)	in	advanced	Parkinson’s	disease.

	 Material and methods:	We	 retrospectively

reviewed	 the	 clinical	 data	 of	 the	 advanced		

Parkinson’s	disease	(PD)	patients	who	underwent		

STN-DBS	at	 Prasat	Neurological	 Institute	 dudng	

2013-2015.	Baseline	assessment	 at	preoperative	

period	 included	 clinical	 assessment	 using	 The		

Unified	Parkinson’s	Disease	Rating	Scale	(IJPDRS)	

part	 I-IV,	 cognitive	 firnctions	 using	 Thai	Mental	

State	examination	(TMSE)	and	Montreal	Cognitive		

Assessment	 (MoCA),	 and	psychiatric	 evaluation	

for	 aodety	 using	Hamilton	Anxiety	Rating	 Scale		

(HAM-A) 	 and	 depress ion	 us ing	 HAM-D.	

Re-assessment	with	the	same	tests	was	undertaken	

at	6	months	after	the	surgery.

	 Results:	 Twelve	 patients	 receiving	 bilat-

eral	STN-DBS	and	one	patient	receiving	unilateral	

STN-	DBS	were	enrolled.	 The	average	 levodopa	

challenge	 test	 was	 reduced	 48.65	 percent	 at	

the	 baseline.	 The	 UPDRS	 showed	 significant		

improvement	in	all	domains	(I.-IV)	at	6	months	after	

the	surgery.	The	levodopa	equivalent	dose	(LED)	

was	also	significantly	 reduced	 for	24.66	percent.	

Regarding	cognitive	 and	psychiatric	 assessment	

after	the	surgery,	decreased	TMSE	and	decreased	

IIAM-A	 scores	were	 noted,	whereas	MoCA	and	

HAM-D	remained	unchanged

	 Conclusion: Similar	with	previous	 literatures,	

the	scole	of	all	UPDRS	domains,	particularly	in	part	

III	motor	functions,	were	significantly	improved	after	

STN-DBS.	The	LED	was	also	decreased	and	this	

resulted	 in	better	control	of	dyskinesic	symptom.	

Significant	 reduced	TMSE	score	 reflecting	poorer	

cognitive	 function	after	 the	 surgery	was	noted	 in	

our	study.	In	the	current	context	of	unestablished		

clinical	 or	 laboratory	 markers	 in	 predicting		

post-operative	 cognitive	 decline	 after	 STN-DBS,	

careful	patient	selection	is	deemed	to	be	important.
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DEMENTIA AFTER 
STROKE IN PRASART 

NEUROLOGICAL 
INSTITUTE : 

PREVALENCE, RISK 
FACTORS, COGNITIVE 

AND FUNCTIONAL 
OUTCOMES

Dr. Kulrithra  Pisanuwongrak

	 Background und purpose -	 Post	 stroke	

dementia	 (PSD)	 is	 a	 growing	 health	 problem,	

although	 it	 is	 a	 preventable	 condition.	 There	 is		

increasing	 global	 attention	 on	 this	 issue.	 This	

study	is	to	examine	the	incidence	and	putative	risk		

factors	of	post	stroke	dementia	at	Prasart	neurological		

institute.	Cognitive	and	functional	status	were	also	

assessed.

	 Method - Acute	ischemic	stroke	patients	who	

were	admitted	in	stroke	unit	of	Prasart	Neurological

Institute	between	December	 2014	 to	September		

2015	were	assessed.	A	set	of	clinical,	neuropsychological,		

and	 functional	 examinations	 including	 interviews	

were	applied	on	admission	and	 followed	up	at	3	

months	after	the	stroke.	Patients	with	pre-existing	

dementia	 and	 depression	 were	 excluded.	 The	

neuropsychological	 batteries	 comprised	 of	 The	

Informant	Questionnaire	on	Cognitive	Decline	in	the	

Elderly	(IQCODE),	mini	mental	status	examination-	

Thai	 version	 (MMSE-T),	 and	Montreal	 cognitive		

assessment	 (MoCA).	 Functional	 status	 tests		

included	modified	Rankin	 scale	 (mRS),	 Lawton’s	

instrumental	 activity	 of	 daily	 living	 (IADL),	 and		

Barthel	 Index.	 After	 completion,	 diagnoses	 of	

dementia	 or	 non-dementia	were	made	by	 using	

Association	 Internationale	 pour	 la	Recherche	 et	

l’Enseignement	 en	 Neurologie	 (NINDS-AIREN)	

criteria,	together	with	MMSE	score.

	 Result - From	 the	 119	 cohorts,30	 patients	

(25.2%)	demonstrated	post-stroke	dementia	 at	 3	

months	after	the	stroke.	In	this	study,	PSD	seems	

unrelated	 to	 stroke	 characteristics,	 and	 vascular	

risk	factors.	Higher	median	age	(p<0.0	05,	g5o	CI	

1.03	to	1.12)	and	low	educational	status	(p:0.035,	

g5%CI1.16	to		38.63)	were	the	contributing	factors	to	

PSD.	Previous	cerebrovascular	conditions	including	

TIA	 appeared	 more	 noticeably	 in	 demented		

patients.	 Functional	 status,	 evaluated	 by	mRS,	

Barthel	 Index,	 and	 IADL	 questionnaires,	 was		

significantly	declined	(p<0.005).	In	contrast,	using	

MMSE	and	MoCA	tests,	cognitive	status	was	generally	

improved	 after	 3	months	 period.	 All	 cognitive		

domains	seemed	equally	affected	regardless	of	the	

stroke	subtypes	in	the	PSD	patients.	

	 Conclasion -	 The	prevalence	of	 post-stroke	

dementia	in	Prasart	Neurological	Institute	equaled	

25.2	percent,	which	is	in	agreement	with	the	findings	

in	preliminary	studies.	Advancement	of	age	and	low

education	 were	 the	 outstanding	 contributing	

factdrs.	Individual	risks	or	stroke	subtypes	seemed

unrelated	 to	 the	 cognitive	 outcomes.	 Impaired		

functional	status	was	the	major	problem	that	could	

have	permanently	affected	the	stroke	patients,	while	

the	cognitive	one	appeared	reversible.
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CLINICAL ASPECT OF 
MOTOR NEURON DIS-
EASE OF PATIENT IN 

PRASAT 
NEUROLOGICAL 

INSTITUTE

Dr. Walaiphan Watcharachinnawong

 Introduction: Ice	 bucket	 challenge	 event	

throughout	 the	 world	 increase	 awareness	 of		

amyotrophic	 lateral	 sclerosis	 disease	 including		

Thailand.	 This	 study	 will	 provide	 the	 update		

demographic	data	and	current	 status	of	patients	

which	will	indicate	how	the	burden	of	this	disease	

in	Thailand.

	 Objectives:	 To	 describe	 demographic	 and	

clinical	characteristic	of	amyotrophic	lateral	sclerosis		

(ALS)	 and	motor	 neuron	disease	 (MND)	 in	 Thai	

patients

	 Materials and Methods: The	cross	sectional,	

descriptive	study	of	patients	whose	diagnosis	of	all	

type	of	MND	between	January	2000	and	December	

2014	in	Prasat	Neurological	Institute	and	more	than	

18	 years	 old.	 The	medical	 records	 and	 registry	

forms	were	reviewed.

	 Results: MND	patients	were	male	predominant	

and	mean	age	of	onset	was	51	years	old.	Mean	

time	to	presentation	was	fwo	years.	In	ALS	patients,	

mean	age	of	onset	at	5l	years	old.	Most	common	

initial	presentation	was	upper	limb	weakness.	Mean

time	 from	clinical	 onset	 to	 presentation	was	 1.5	

years.	None	had	other	neurodegenerative	diseases	

and	two	patients	had	family	history	that	suspected	

neurodegenerative	diseases.	History	of	head	and	

neck	trauma	were	found	in	three	patients.	Smoking	

and	alcohol	drinking	were	 found	 in	nearly	half	of	

patients.	Mean	time	to	respirator	and	to	death	was	

27	and	29	months,	respectively.

	 Conclusion:	MND	patients	were	male	predomi-

nance.	Mean	age	of	onset	was	51	years	old.	Mean	

time	to	presentation	was	two	years.	Regarding	of	

ALS,	upper	limb	onset	was	the	most	common	initial	

presentation.	Mean	 time	 to	presentation	was	1.5	

years.	Mean	time	to	respirator	was	27	months	and	

mean	 tirre	 to	deaths	was	29	months.	Most	 result	

according	 to	previous	studies	except	more	male	

predominate	and	earlier	onset	of	ALS	than	pervious		

Western	 studies	 but	 relate	 with	 previous	 Thai		

studies.
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EFFECT OF CONTINUOUS  
ELECTROENCEPHA-

LOGRAPHY 
MONITORING ON 

OUTCOMES OF 
STATUS EPILEPTICUS

Dr. Apinya  Jirarat

 Introduction:	 NCS	 guideline	 recommends	
continuous	EEG	monitoring	(c-EEG)	in	patients	with	
status	epilepticus	(SE).	However,	no	direct	evidence	
to	support	the	benefit	of	c-EEG	on	the	outcome	of	
SE.
	 Objectives: Here	 we	 compared	 clinical	
outcomes	of	patients	with	or	without	c-EEG	during	
their	SE	course.
	 Materials and Methods:
We	 reviewed	 our	 patient	 database	 for	 adult		
diagnosed	with	 SE	 from	 2008	 to	 2014.	 Eligible	
patients	 were	 categorized	 into	 c-EEG	 (>	 24	
hrs	monitoring)	 and	 non	 c-EEG	group.	Clinical		
outcomes	were	defined	as	 in-hospital	 death	 and	
mRS	on	discharge.	Factors	associated	with	death	
were	also	identified.
	 Results: Of	58	patients,	23	patients	 (39.6%)	
underwent	c-EEG.	Patients	 in	c-EEG	group	were	
younger	 (p=0.037),	 less	 likely	 to	 have	 epilepsy	
(p=0.016),	 and	more	 likely	 to	 have	 cryptogenic	
etiology	(p=0.004)	of	SE.	Patients	with	c-EEG	were	
more	likely	to	have	SE	refractory	to	AEDs	(p<0.001)	
and	anesthesia	 (p=0.025),	 and	were	more	 likely	
given	 immunosuppressant;	 IVMP	 (p<	0.001)	 and	
PLEX	(p=0.007).	Complications	were	higher	in	the	
c-EEG	group	 (p=0.03).	However	GCS,	mRS,	SE	
severity	score	 (STESS),	and	 ICU	morbidity	score	
(SAPS	II)	on	admission	were	comparable	between	
both	groups.	Overall	 in-hospital	death	 (30.4%	vs	
20.9%,	p=0.52)	 and	mRS	on	discharge	 (mRS=4	
vs	5,	p=0.91)	were	not	different,	whereas	subgroup	
analysis,	poor	mRS	was	found	in	non-c-EEG	group	
with	unfavorable	SAPS	II	score	(>	40)	(p=0.031).	
Longer	SE	duration	(p<	0.001)	and	ventilator	use	
(p=0.042)	were	observed	 in	 c-EEG	group.	Unfa-
vorable	SAPS	II	score	(OR	7.23,	p=0.033)	and	SE	
severity	(super-refractory	SE)	(OR	9.32,	p=0.044)	
independently	predicted	death.

	 Conclusion:	No	difference	on	clinical	outcomes	
between	SE	patients	who	had	c-EEG	and	who	had	
not	 c-EEG.	However	 c-EEG	group	 appeared	 to	
be	 sicker.	 To	draw	absolute	 conclusion	of	 effect	
of	c-EEG	 is	 rather	challenge.	High	 ICU	morbidity	
score	and	severe	type	of	SE	independently	predict	
mortality.
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