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วิชาการไดข้อใหแ้พทยป์ระจำาบา้นและอาจารยจ์ากสถาบนัทีน่ำาเสนอ	เขียนบทความสรุปเปน็รายงานผู้ปว่ยและตพีมิพ์

ในวารสารของสมาคม	เพื่อให้ท่านสมาชิกที่ไม่มีโอกาสเข้าฟังการประชุม	ได้อ่านทบทวน	ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจาก

อาจารย์จากสถาบนัต่างๆ	ดีพอสมควร	การประชมุวชิาการประจำาป	ีของสมาคม	จะมกีารจดักจิกรรมรว่มกับชมรมตา่งๆ	

เป็น	pre-congress	อีก	1-2	วัน	เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหา	ซึ่งในปี	2559	จัดร่วมกับชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ	

และปี	2560	นี้	จะจัดร่วมกับชมรมการนอนหลับผิดปกติ	ก่อนการประชุมวิชาการประจำาปี	ที่จัด	3	วัน	โดยมีกิจกรรม

ที่สำาคัญยิ่งคือ	ปาฐกถาเกียรติยศ	อรรถสิทธิ	 เวชชาชีวะ	 ในวันที่	 3	 ของการประชุม	 ซ่ึงในปี	 2560	นี้	 ท่านผู้บรรยาย	 

คือ	Professor	Tom	Solomon	ผู้เชี่ยวชาญด้าน	CNS	infection	ส่วนการประชุมกลางปีที่ผ่านมาทั้งสองครั้ง	ประธาน

วิชาการ	 ได้คัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์	 จึงมีสมาชิกเข้าร่วมกันเป็นจำานวนมาก	สำาหรับกิจกรรม

สันทนาการ	 เพื่อความผ่อนคลายของสมาชิก	 โดยเฉพาะการแสดงโดยแพทย์ประจำาบ้าน	ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงาน 

มาโดยตลอด	ในป	ี2559	ไดง้ดไป	เพือ่เปน็การถวายความอาลยัแดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

รัชกาลที่	9	

	 ในป	ี2559	คณะกรรมการ	ได้จดังานมทุติาจิต	ในมงคลวารครบรอบวันคล้ายวันเกิด	แด่ท่านอดตีนายกสมาคม	

2	ท่าน	คือ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์อรรถสิทธิ	เวชชาชีวะ	(80	ปี)	และศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์

จรัส	สุวรรณเวลา	(84	ปี)	เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อคุณูปการที่ท่านได้วางรากฐานการศึกษาอบรม	ตลอดจน

การทำางานด้านประสาทวิทยาศาสตร์	เป็นการกราบขอพรจากท่านผู้เป็นปูชนียบุคคล

	 การจดังานประสาทวทิยาสญัจร	ไดด้ำาเนินการตอ่เนือ่งจากท่ีทา่นนายกฯ	นพ.สมชาย	โตวณบตุร	ริเร่ิมไว	้โดย

มีการจัดปีละ	4	ครั้ง	ครั้งละ	1	วัน	เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางประสาทวิทยาขั้นพื้นฐาน	ให้	non	neurologist	โดยมีแพทย์

ทั่วไป	นักศึกษาแพทย์	ตลอดจนพยาบาล	เป็นกลุ่มเป้าหมาย	นอกจากนี้	ในปีที่ผ่านมา	สมาคมประสาทวิทยาได้ร่วม

มอืกบั	สมาคมโรคลมชกัแหง่ประเทศไทยและสมาคมโรคสมองเสือ่มแหง่ประเทศไทย	จดักจิกรรมทางวิชาการเพิม่อกี	

1	วัน	และมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน	ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี	

	 สำาหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านประสาทวิทยา	มีผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น	 เป็นปีละเกือบ	 40	 คน	 

จาก	11	สถาบัน	แพทย์ประจำาบ้านทุกคนจะได้ทำางานวิจัยและนำาเสนอผลงานให้คณะอนุกรรมการวิจัยได้พิจารณา

คัดเลือกก่อน	 ในช่วงการนำาเสนอรอบแรก	 อย่างไรก็ดีเนื่องจากเวลาของการประชุมประจำาปีของสมาคม	มีจำากัด	 

จึงจำาเป็นต้องคัดเลือกผลงานที่ดีเด่น	 เพียง	 3	 เร่ืองจากเกือบ	 40	 เร่ือง	 เพ่ือมานำาเสนอเป็น	platform	presentation	

ระหว่างการประชุมประจำาปี	 	ทั้งนี้คณะอนุกรรมการวิจัย	มีความเห็นว่า	ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำาบ้านมีคุณภาพ



สูงขึ้น	 จากเดิมที่เป็นการรายงาน	 case	 series	 มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นระดับ	 prospective	 cohort	 study	 

ซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีมาก	ยังมีอีกเป็นจำานวนมาก	แต่ไม่สามารถจัดเวลาให้นำาเสนอได้ทุกเรื่อง	ดังนั้นในปีนี้	 

คณะอนุกรรมการวิจัย	 จึงจัดให้แพทย์ประจำาบ้านทุกคน	นำาเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร์	 เพื่อให้ผู้เข้าประชุม 

ได้มีโอกาสรับทราบกันได้ทั่วถึง	

	 คณะกรรมการต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่กรุณาให้ความสนใจ	 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของสมาคม 

มาโดยตลอด	 ทั้งนี้ทางสมาคมยังบกพร่องเร่ืองการส่ือสารถึงสมาชิกอีกหลายท่าน	 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ 

ท่านสมาชิกที่ได้รับวารสารฉบับนี้	 	 ได้โปรดช่วยกระจายข่าวสาร	สอบถามเพ่ือนสมาชิกท่านอื่นๆ	ที่รู้จ้ก	 ถ้าเพื่อน

สมาชิกท่านนั้นๆ	ไม่ได้รับเอกสารจากสมาคม	ขอให้แจ้งมาที่	หมายเลขโทรศัพท์	02	716	5901	หรือ	081	518	5280	 

และที่	e-mail:	nstt2004@gmail.com	เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่อยู่	ให้ทันสมัยขึ้น	

	 	 	 	 	 	 	 							รศ.	พญ.	นาราพร	ประยูรวิวัฒน์	

	 	 	 	 	 	 	 นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย



บทบรรณาธิการ

	 สวสัดีครบัสมาชกิสมาคมประสาทวทิยาแหง่ประเทศไทย	และผูส้นใจทกุทา่น	วารสารฉบบันีเ้ปน็ฉบบัสดุทา้ย

ของคณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน	(2558-2560)	ในช่วงระยะเวลา	2	ปีที่ผ่านมานั้น	ทางกองบรรณาธิการได้จัดทำา

วารสารสมาคมประสาทวิทยาทั้งหมด	8	ฉบับ	 ต่อเนื่อง	ตรงเวลาและเต็มไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการ	 เป็นการพัฒนา

ความรู้ของสมาชิก	โดยเฉพาะสมาชิกและแพทย์ที่ทำางานในโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศไทย	เพื่อให้มีการติดตาม

ความรูท้ีท่นัสมยัและเหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย	และยงัเปน็การส่ือสารระหว่างสมาคมกบัสมาชิก	เพือ่นแพทย์

ทั่วประเทศไทย

	 ผมขอเรียนให้สมาชิกและผู้สนใจทุกท่านทราบว่าปัจจุบันวารสารของสมาคมนั้นได้รับการประเมินและผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานของวารสารระดับชาติ	จัดอยู่ในกลุ่มที่	2	ของ	Thai	Citation	Index	ซึ่งสามารถนำาไปใช้ประกอบการ

ประเมินผลงานด้านวิชาการระดับรองศาสตราจารย์	 และระดับ	 ซี	 9	 ของผู้นำาเสนอบทความต่างๆ	 ในวารสาร	 รวม

ทั้งสามารถไปใช้สอบจบระดับปริญญาโทของบัณฑิตศึกษาได้เช่นเดียวกัน	 จึงอยากเชิญชวนให้สมาชิกและผู้สนใจ 

ส่งผลงานในรูปแบบต่างๆ	มาเผยแพร่ในวารสารสมาคมด้วยครับ

	 กองบรรณาธิการยินดีรับทุกข้อเสนอแนะ	 เพ่ือการพัฒนาวารสารให้เกิดประโยชน์กับวงการสาธารณสุขไทย

และคนไทยทุกคน

รศ.นพ.	สมศักดิ์	เทียมเก่า

บรรณาธิการ

แก้ไขเน้ือหาในนิพนธ์ต้นฉบับบ	 เรื่อง	 การวิเคราะห์ระยะเวลาต้ังแต่เกิดอาการจนถึงได้รับการรักษาของ 

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน	หน้า	 5-11	 ของวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	Volume	 31	

No.	4	October-December	2015	หน้าที่	6	หัวข้อ	“ผลการรักษา”	หัวข้อย่อย	“ลักษณะพื้นฐานผู้ป่วย”	แก้ไข 

“ตั้งแต่	1	สิงหาคม	2557	ถึง	1	กุมภาพันธ์	2558”	เป็น	“ตั้งแต่	“1	ตุลาคม	2557	ถึง	1	เมษายน	2558”



คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระพ.ศ.2560-2562

	 1.	 นายแพทย์ไพโรจน์		บุญคงชื่น	 นายกสมาคมฯ
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ประธานชมรม ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
สมัยวาระ พ.ศ. 2560-2562

	 นายแพทย์อนันต์				ศรีเกียรติขจร	 ประธานชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ

	 นายแพทย์ปานศิริ				ไชยรังสฤษดิ์	 ประธานชมรมโรคพาร์กินสันไทย

	 นายแพทย์ก้องเกียรติ			กูณฑ์กันทรากร	 ประธานชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ	

	 	 	 และเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย

	 แพทย์หญิงนาราพร		ประยูรวิวัฒน์	 ประธานชมรม	Multiple	Sclerosis

	 นายแพทย์โยธิน		ชินวลัญช์	 ประธานชมรมการนอนหลับผิดปกติ



คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์ในการส่งบทความทางวิชาการ
เพื่อรับการพิจารณาลงในวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

(Thai Journal of Neurology)

	 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 หรือ	

Thai	 Journal	 of	 Neurology	 เป็นวารสารที่จัดทำาขึ้น	

เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาทและความรู้

ทางประสาทวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 

การเรยีนรู	้พฤตกิรรม	สารสนเทศ	ความปวด	จติเวชศาสตร	์

และอื่นๆ	ต่อสมาชิกสมาคมฯ	แพทย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	 

นักวิทยาศาสตร์	 ผู้สนใจด้านประสาทวิทยาศาสตร์	 

เปน็สือ่กลางระหวา่งสมาชกิสมาคมฯ	และผูส้นใจ	เผยแพร ่

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ	

แพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ต่อยอดด้านประสาทวิทยา	

นักศึกษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร์	 และเพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้ ใหม่ 	 ส่ง เสริมการศึกษาต่อเ น่ือง	 โดย 

กองบรรณาธิการสงวนสทิธิใ์นการตรวจทางแกไ้ขตน้ฉบบั

และพิจารณาตีพิมพ์ตามความเหมาะสม	 บทความ 

ทุกประเภท	 จะได้รับการพิจารณาถึงความถูกต้อง	 

ความนา่เชือ่ถอื	ความนา่สนใจ	ตลอดจนความเหมาะสมของ 

เนือ้หาจากผูท้รงคณุวุฒจิากในหรือนอกกองบรรณาธกิาร	

วารสารมีหลักเกณฑ์และคำาแนะนำาทั่วไป	ดังต่อไปนี้

 1.	ประเภทของบทความ	บทความที่จะได้รับการ 

ตีพิมพ์ในวารสารอาจเป็นบทความประเภทใดประเภทหนึ่ง

ดังต่อไปนี้

  1.1	 บทบรรณาธิการ	(Editorial)	เป็นบทความ

สั้น	ๆ	ที่บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการ

เห็นสมควร	 เขียนแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง	 ๆ	 

เกีย่วกบับทความในวารสารหรอืเรือ่งทีบุ่คคลนัน้เชีย่วชาญ

  1.2	 บทความทั่วไป	 (General	 article)	 เป็น

บทความวิชาการด้านประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1.3	 บทความปริทัศน์	 (Review	 article)	 เป็น

บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้ในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงทางประสาทวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์	 และ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ที่ผู้เขียนได้จากการอ่านและ

วิเคราะห์จากวารสารต่าง	 ๆ	ควรเป็นบทความที่รวบรวม

ความรู้ใหม่	 ๆ	 ที่น่าสนใจที่ผู้อ่านสามารถนำาไปประยุกต์

ได้	โดยอาจมีบทสรุปหรือข้อคิดเห็นของผู้เขียนด้วยก็ได้

	 	 1.4	 นพินธต์น้ฉบบั	(Original	article)	เปน็เรือ่ง

รายงานผลการศกึษาวจิยัทางประสาทวทิยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องของผู้เขียนเอง	

ประกอบด้วยบทคัดย่อ	 บทนำา	 วัสดุและวิธีการ	 ผลการ

ศึกษา	สรุปแบะวิจารณ์ผลการศึกษา	และเอกสารอ้างอิง

  1.5	 ยอ่วารสาร	(Journal	reading)	เปน็เร่ืองยอ่

ของบทความที่น่าสนใจทางประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1.6	 วิทยาการก้าวหน้า	 (Recent	 advance)	

เป็นบทความสั้น	 ๆ	 ที่น่าสนใจแสดงถึงความรู้	 ความ

ก้าวหน้าทางวิชาการด้านประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 	 1.7	 จดหมายถึงบรรณาธิการ	(Letter	 to	 the	

editor)	 อาจเป็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพ์ไป

แลว้ในวารสารและกองบรรณาธกิารได้พิจารณาเห็นว่าจะ

เปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้า่นทา่นอืน่	หรอือาจเปน็ผลการศกึษา

การค้นพบความรู้ใหม่	ๆ	ที่สั้นและสมบูรณ์ในตัว

  1.8	 กรณีศึกษาน่าสนใจ	 (Interesting	 case)	

เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจหรือผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยที่

พบไม่่บ่อยผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างผู้ป่วย

  1.9	 บทความอื่น	 ๆ	 ที่กองบรรณาธิการเห็น

สมควรเผยแพร่

 2.	การเตรียมต้นฉบับ

	 	 2.1	 ให้พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษขาวขนาด	A4	

(8.5	 x	 11	นิ้ว)	 โดยพิมพ์หน้าเดียวเว้นระยะห่างระหว่าง

บรรทัด	2	ช่วง	(double	space)	เหลือขอบกระดาษแต่ละ

ด้านไม่น้อยกว่า	1	นิ้ว	และใส่เลขหน้ากำากับไว้ทุกหน้า

	 	 2.2	 หน้าแรกประกอบด้วย	 ชื่อเรื่อง	 ชื่อผู้เขียน

และสถานท่ีทำางานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และ

ระบุชื่อผู้เขียนที่รับผิดชอบในการติดต่อ	(corresponding	 



author)	 ไว้ให้ชัดเจน	ชื่อเรื่องควรสั้นและได้ใจความตรง

ตามเนื้อเรื่อง

	 	 2.3	 เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา	เนื้อเรื่องอาจเป็น

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ถ้าเป็นภาษาไทยให้ยึดหลัก

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานและควรใชภ้าษาไทย

ใหม้ากทีส่ดุ	ยกเวน้คำาภาษาองักฤษทีแ่ปลแลว้ไดใ้จความ

ไม่ชัดเจน

	 	 2.4	 รูปภาพและตาราง	 ให้พิมพ์แยกต่างหาก	

หนา้ละ	1	รายการ	โดยมคีำาอธบิายรปูภาพเขยีนแยกไวต้า่ง

หาก	รปูภาพทีใ่ชถ้า้เปน็รปูจรงิใหใ้ชร้ปูถา่ยขาว-ดำา	ขนาด	

3”	x	5”	ถ้าเป็นภาพเขียนให้เขียนด้วยหมึกดำาบนกระดาษ

มนัสขีาวหรอืเตรยีมในรปูแบบ	digital	file	ทีม่คีวามคมชดั

สูง

	 	 2.5	 นิพนธ์ต้นฉบับให้เรียงลำาดับเนื้อหาดังนี้

	 	 	 บทคัดยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อม

คำาสำาคัญ	(keyword)	ไม่เกิน	5	คำา	บทนำา	(introduction)	

วัสดุและวิธีการ	(material	and	methods)	ผลการศึกษา	

(results)	สรปุและวจิารณผ์ลการศกึษา	(conclusion	and	

discussion)	 กิตติกรรมประกาศ	 (acknowledgement)	

และเอกสารอ้างอิง	(references)

	 	 2.6	 เอกสารอ้างอิงใช้ตามระบบ	Vancouver’s	 

International	Committee	 of	Medical	 Journal	 โดยใส่

หมายเลขเรียงลำาดับที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง	 (superscript)		

โดยบทความที่มีผู้เขียนจำานวน	3	คน	หรือน้อยกว่าให้ใส่

ชื่อผู้เขียนทุกคน	ถ้ามากกว่า	3	คน	ให้ใส่ชื่อเฉพาะ	3	คน

แรก	ตามด้วยอักษร	et	al	ดังตัวอย่าง	

 วารสารภาษาอังกฤษ	

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

Antibody	 reactivity	 profiles	 following	 immunisation	

with	diverse	peptides	of	 the	PERB11	(MIC)	family.	

Clin	Exp	Immunol	1996;106:568-76.

 วารสารที่มีบรรณาธิการ

	 Solberg	He.	Establishment	and	use	of	reference	

values	with	an	introduction	to	statistical	technique.	

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

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

	 3.	การส่งต้นฉบับ	

	 ส่งต้นฉบบั	1	ชดุ	ของบทความทกุประเภทในรปูแบบ

ไฟล์เอกสารไปที่	 อีเมลล์ของ	 รศ.นพ.สมศักดิ์	 เทียมเก่า	 

somtia@kku.ac.th	 พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

โปรแกรมทีใ่ช้	และช่ือไฟล์เอกสารของบทความใหล้ะเอียด

และชัดเจน

 4.	 เงื่อนไขในการพิมพ์

	 	 4.1	 เร่ืองท่ีส่งมาลงพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือ

กำาลงัรอตพีมิพใ์นวารสารอืน่	หากเคยนำาเสนอในทีป่ระชมุ

วิชาการใดให้ระบุเป็นเชิงอรรถ	(foot	note)	ไว้ในหน้าแรก

ของบทความ	ลิขสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ของบทความที่

ได้รับการตีพิมพ์เป็นของวารสาร

	 	 4.2	 ข้อความหรือข้อคดิเหน็ตา่ง	ๆ 	เปน็ของผูเ้ขยีน

บทความนั้น	 ๆ	 ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือ

ของวารสาร	และไมใ่ชค่วามเหน็ของสมาคมประสาทวิทยา

แห่งประเทศไทย

	 	 4.3	 สมาคมฯจะมอบวารสาร	5	เลม่	ใหก้บัผูเ้ขยีน

ที่รับผิดชอบในการติดต่อเป็นอภินันทนาการ

	 	 4.4	 สมาคมฯ	 จะมอบค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย

นพินธต์น้ฉบบักรณผีูร้บัผดิชอบบทความหรอืผูนิ้พนธห์ลัก

เป็นแพทย์ประจำาบ้านหรือแพทย์ต่อยอดประสาทวิทยา
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บทน�ำ

	 โรคเส้นประสาทเหตุภูมิคุ้มกันผิดปกติน้ัน	พบได้

บ่อยในเวชปฏบิตั	ิส่วนใหญ่รกัษาได้ผลด	ีโรคกลุม่นี	้แบ่ง

ได้ตามระยะเวลาการด�าเนินโรคเป็น	3	กลุ่มใหญ่	ได้แก่

	 1.	 AIDP	(acquired	inflammatory		demyelinating	

polyneuropathy)		ผูป่้วยจะเร่ิมมอีาการจนถงึอาการมาก

ที่สุด	(nadir)	ในเวลาไม่เกิน	4	สัปดาห์	และเกิดเพียงครั้ง

เดียว	เป็นที่รู้จักกันในโรค	Guillain	Barre	syndrome

	 2.	 SIDP	(subacute	inflammatory	demyelinating	

neuropathy)	 	มีอาการในช่วง	4-8	สัปดาห์	 กลุ่มนี้อาจ

เกิดเพียงครั้งเดียวแบบ	GBS	 หรือเป็นโรคเร้ือรังแบบ	

CIDP	ได้

	 3.	 CIDP	(chronic	inflammatory	demyelinating	

neuropathy)	 เป็นโรคที่มีอาการต่อเนื่องในเวลาเกิน	 8	

สัปดาห์	มักมีอาการก�าเริบเป็นระยะซ�้าๆ	ในที่นี้จะกล่าว

ถึงโรค	CIDP	โดยละเอียด

วิทยำกำรระบำด

	 โรค	CIDP	เป็นโรคเส้นประสาทที่เกิดขึ้นภายหลังที่

พบบ่อยและรักษาได้	 โดยมีความชุกราว	 1-9	 รายต่อ

ประชากร	100,000	คน	 โดยมีลักษณะเวชกรรมที่หลาก

หลาย	จงึมเีกณฑ์การวินจิฉัยหลายเกณฑ์โดยใช้การตรวจ	

ไฟฟ้าวินิจฉัยประกอบ1

ลักษณะเวชกรรมและกำรวินิจฉัย

	 ผู้ป่วยมักมีอาการอ่อนแรงหรือสูญเสียความรู้สึก

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆในเวลามากกว่า	8	สปัดาห์	โดยอาจมีอาการ

ก�าเรบิเป็นระยะๆ	อาการอ่อนแรงเป็นทัง้ทีก่ล้ามเนือ้ส่วน

โคนและส่วนปลาย	ความรู้สึกสั่นสะเทือนและต�าแหน่ง

ของข้อที่ปลายมือ/เท้า	 รีเฟล็กซ์จะลดลงหรือหายไป 

ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเริ่มที่แขนได้	และมีความผิด

ปกตขิองเส้นประสาทสมองร่วมด้วย	โรคนีม้รีปูแบบทีต่่าง

กันที่ส�าคัญตามตารางที่	12                                          

ศ.นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร

หน่วยประสาทวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Demyelinating 

Polyneuropathy 

ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรำกร
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ตารางที่ 1	 รูปแบบต่างๆ	ของ	CIDP	(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่	2)

Variant Prevalence 

in CIDP (%)

Manifestation Distribution

Typical	CIDP																																																											 51 Sensory	and	motor																										 Symmetrical,	proximal	and	distal

Sensory	CIDP																																																										 4–35 Sensory	 predominant;	

motor	involvement	may	

develop

As	per	typical	CIDP																											

Chronic	 immune	 sensory	

polyradiculopathy						

5–12 Sensory	ataxia																																										 As	per	typical	CIDP											

Lewis-Sumner	 syndrome/	

MADSAM               

6–15 Sensory	and	motor																											 Asymmetrical,	 often	 upper	 limb	

onset

Focal	CIDP																																																														 1 Sensory	and	motor																										 Focal;	may	 progress	 to	 diffuse	

CIDP	over	time

DADS   2–17 Sensory	 predominant,	

but	may	 include	motor	

involvement

Symmetrical,	distal																												

Motor		CIDP																																																								 4–10 Motor	predominant																							 As	per	typical	CIDP																											

 
ก�ำเนิดพยำธิ 

	 โรคนี้ เชื่อว ่ามีการกระตุ ้นระบบภูมิคุ ้มกันจาก

ภายนอก	 โดยแอนติเจนจะจับกับ	antigen	presenting	

cell	 เพื่อกระตุ้น	CD4	T-Cell	 ให้สร้าง	 cytokines	หรือ	

chemokine	ร่วมกับ	plasma	cell	ที่สร้างแอนติบอดีขึ้น	

ทั้งสองกลไกนั้นท�าให้	 T	cell	และแอนติบอดีแทรกผ่าน	

blood	nerve	barrier	 เกิดการอักเสบข้ึนที่เส้นประสาท	

โดยแอนตบิอดีกบัโปรตีนบรเิวณ	node	of	Ranvier	ท�าให้

ยับยั้งการท�างานของกระแสประสาท	 จะมีการกระตุ้น	

complement	activation	complex		(C5-9	MAC)	และ	

CD8	–	T	cell	เกิดการท�าลายของ	myelin	และ	axon	ใน

ที่สุด	 ลักษณะที่ส�าคัญทางพยาธิวิทยา	คือ	 การสูญเสีย	

myelin	หรือ	myelin	บางลง	และเกิดการสร้างใหม่เป็น

ชั้นๆ	ที่เรียกว่า	 onion	bulb	 formation	และพบ	mac-

rophage	ที่ท�าลาย	myelin	ด้วย	

บทบำททำงกำรตรวจไฟฟ้ำสรีรวิทยำ 
(electrophysiological  test)

	 การตรวจนีจ้ะช่วยยนืยันการวนิจิฉยัโดยเน้นการวดั

การท�างานของเส้นประสาทที่ละเอียดขึ้นกว่าการตรวจ

ร่างกายตามปกติ	นอกจากนี้ยังช่วยแยกพยาธิสรีรวิทยา

ที่เกิดขึ้นที่เส้นประสาท	ว่าเป็นรอยโรคที่	axon	หรือ	my-

elin	รวมทัง้ประเมินรูปแบบและความรุนแรงของโรคเส้น

ประสาทนั้นๆ		

	 การวนิิจฉัยภาวะ	demyelination	จากการตรวจเส้น

ประสาท	(nerve	conduction	study,	NCS	)นั้นจะพบว่า

มี	slow		nerve	conduction	velocity,	prolonged	distal	

motor	 latency	 และ	 F-wave	 latencies	พบ	 partial	

conduction	block	และ	temporal	dispersion	ซึ่งระดับ

ความผิดปกติที่ระบุถึงนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละ

เกณฑ์ทีเ่คยมกีารเสนอมาก่อนหน้านี	้และส่งผลถงึความ

ไวต่อการวินิจฉัย	ปัจจุบันเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับที่สุดคือ	

เกณฑ์	EFNS	(European	Federation	of	Neurological	
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Societies)	ที่ตีพิมพ์ในปี	ค.ศ.	2010	โดยแบ่งกลุ่ม	CIDP	

เป็น	2	กลุ่มหลักคือ	typical	CIDP	และ	atypical	CIDP	

ที่มีลักษณะเวชกรรมต่างกันตามที่กล่าวข้างต้น	

	 โดยท่ัวไป	 จะใช้เกณฑ์ส�าคัญที่วินิจฉัยว่าเป็น	 

demyelination		โดยต้องพบความผดิปกติในเส้นประสาท

การเคลื่อนไหวอย่างน้อย	2	เส้น,	distal	motor	latency	

ยาวขึน้		>50%	ของ	upper	normal	limits	(UMN),	motor	

conduction	velocity	ช้าลง	>	30%	ของ	lower	normal	

limits	(LLN),ไม่พบ	F-wave	ในขณะที	่amplitude	>	20%	

ของ	 LLN,	partial	motor	 conduction	block	 (>50%	

amplitude	reduction)	และ		temporal	dispersion		เมือ่

พบความผิดปกติข้างต้นจาก	NCS	แล้วจึงตรวจวินิจฉัย

เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน	 เช่น	พบโปรตีนในน�้าไขสันหลังที่

สูงโดยจ�านวนเซลล์ปกติ	MRI	พบ	enhancement	ของ	

caudal	 equina	หรือรากประสาท	พบผิดปกติของเส้น

ประสาทความรู้สึกที่เข้าได้กับโรค	หรือมีผลพยาธิวิทยา

ของโรคยืนยัน	 และโรคนี้ตอบสนองดีต่อการใช้ยาปรับ

ภูมิคุ้มกัน	 รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสาร

อ้างอิง3

	 ข้ันต่อมาจึงแยกโรค	CIDP	นี้ออกจากโรคอ่ืนที่มี

อาการคล้ายกนัเช่น	Lyme	disease,	diphtheria,	ยาหรอื

สารพิษที่เป็นเหตุของโรคเส้นประสาท	 โรคเส้นประสาท

เหตุพันธุกรรม	โรคที่ท�าให้เกิดความผิดปกติของ	myelin		

เช่น	POEMS	syndrome,	PNS	lymphoma,	amyloido-

sis,	 diabetic	 and	non-diabetic	 lumbosacral	 plex-

opathy	 โดยส่งตรวจเพ่ิมเติมและให้การตรวจรักษาที่

จ�าเพาะกับโรคนั้นๆ	หากพบ	

แนวทำงในกำรวินิจฉัย 

	 ได้สรุปในแผนภูมิที่	1	ที่เสนอโดย	Latov	N,	et	al1 

แผนภูมิที่ 1 suggested diagnostic pathway for chronic acquired demyelinating polyneuropathies 1



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.33 • NO.1 • 20174

แนวทำงกำรรักษำ 

	 ภาพรวมของการรกัษาหลงัจากท่ียนืยนัการวนิจิฉยั

แล้ว	จะต้องประเมนิความรนุแรงและความพิการจากโรค	

ในรายนี้มีอาการน้อยมากอาจเฝ้าระวังต่อและตรวจ	

NCS	 เป็นระยะโดยยังไม่ให้ยา	 ในรายที่อาการส่งผลถึง

การด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 ให้พิจารณาการใช้ยาปรับ

ภูมิคุ้มกัน	เช่น	สเตียรอยด์	หรือ	intravenous	immuno-

globulin	(IVIg)

	 แนวทางเวชปฎิบัติของ	EFNS	แนะน�าให้	IVIg	หรอื	

สเตยีรอยด์	เป็นยาขนานแรก	ในกรณทีีต่อบสนองไม่ดนีกั	

หรอืต้องใช้ยาในขนานสงู	ควรให้ยากดภูมคิุม้กนัชนดิอืน่

เสริม	หากทั้งสองไม่ได้ผลควรพิจารณากระท�า	plasma	

exchange	 	นอกจากนั้นผู้ป่วยควรได้รับการรักษาตาม

อาการแบบสหวิชาชีพด้วย	3.4 

ข้อแนะน�ำในกำรใช้ยำแต่ละชนิด 

	 1.	 Intravenous	immunoglobulin	(IVIg)	

	 ขนาดยามาตรฐาน	คือ	 	 loading	dose	2	ก./กก.		

แบ่งให้	2-5	วัน	และตามด้วย	1	ก./กก.ทุก	3-4	สัปดาห์		

immunoglobulin	 เป็นโปรตีนที่สกัดจากพลาสมาของผู้

บริจาคโลหิตจ�านวนมาก	ส่วนใหญ่เป็น	IgG		เชื่อว่ายานี้

ส่งผลต่อพยาธิก�าเนิดของโรคหลายทาง	เช่น	ต่อต้านกับ

แอนติบอดีก่อโรคโดยตรง	ยับยั้งการท�างานของ	MAC	

ปรับสมดุลและยับย้ังการสร้างแอนติบอดีในร่างกาย5  

เม่ือให้ยา	IVIg	แต่ละครัง้	ในขนาดปกติทีใ่ห้ครัง้แรก	2	ก./

กก.โดยแบ่งให้	2-5	วันนั้น	จะท�าให้ระดับ	IgG	สูงในราว	

4	 เท่าจากก่อนให้ยา	และระดับนั้นจะลดลงราวครึ่งหนึ่ง

ใน	48-72	ชั่วโมง		เนื่องจาก	IgG	จะกระจายไปที่เนื้อเยื่อ

ต่าง	ๆ	นอกหลอดเลือด	จากนั้นจะถูกท�าลายแบบ	first-

order	kinetics	โดยมีค่าครึ่งชีวิต	21-30	วัน	6 	ในกรณีที่

ต้องใช้ยาซ�้า	 จึงแนะน�าให้ฉีดราวเดือนละคร้ัง	 ในต่าง

ประเทศ	มีการให้ยานีท้างใต้ผวิหนงัเป็นครัง้	ๆ	เพือ่ลดค่า

ใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล	

	 ข้อมูลงานวิจัยของ	 IVIg	 ในการรักษาโรคนี้มี

คณุภาพด	ีและมจี�านวนมาก	เมือ่ใช้ในการรักษาเป็นครัง้

แรก	และให้ยาเป็นช่วง	ๆ	ต่อเนื่องในระยะยาว	จึงถูกจัด

อยู่ในแนวทางเวชปฏิบัติในสหรัฐอเมริการและยุโรป	3,4,7  

อย่างไรก็ตามข้อมูลระยะยาวเร่ืองขนาดของยาและการ

หยุดยาในการรักษาต่อเนื่องนั้นยังไม่มีมากนัก	คาดว่า

ขนาดที่ใช้อาจต�่ากว่าในปัจจุบัน	เนื่องจากธรรมชาติของ

โรคมคีวามแตกต่างกนัมาก	แพทย์ควรเฝ้าระวงัการใช้ยา

นี้มากข้ึนเพ่ือลดการรักษาที่เกินจ�าเป็นและท�าให้มีค่าใช้

จ่ายท่ีสูง	 แพทย์ควรพิจารณาการรักษาด้วยยาอื่นร่วม

ด้วยเสมอโดยเฉพาะสเตยีรอยด์	8		ข้อมลูเปรียบเทยีบการ

ใช้ยานี้กับสเตียรอยด์	เริ่มมีเพิ่มขึ้นดังจะกล่าวดังต่อไป	

	 2.	 สเตียรอยด์

	 ยาสเตียรอยด์กลุ่ม	glucocorticoids		เช่น	predni-

solone,	dexamethasone,	methylprednisolone	มีการ

ใช้มานานและมหีลกัฐานจากหลายการศกึษาในโรคนี	้ยา

นีจ้ะออกฤทธิร์ะยะยาวผ่านทาง	gene	transcription		ใน

ระดับนิวเคลียส	ท�าให้ยับยั้งการสร้างและการหลั่ง	 in-

flammatory	cytokines	และลด	circulating	T-lympho-

cytes	ส่วนฤทธิ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์โดยไม่ผ่านทางยีนจะเกิด

ขึ้นค่อนข้างเร็วในเวลา	<	15	นาที		ยานี้ถือเป็นยาขนาน

แรกในโรคนี้เช่นเดียวกับ	IVIg	3,4	จากข้อมูลเปรียบเทียบ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 มีวิธีการให้ยานี้ในรูปแบบ 

ต่าง	ๆ	เพื่อหวังว่าจะลดผลข้างเคียงลง	หรือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยกับ	IVIg	8-10

	 ในที่ น้ีจะยกตัวอย่างการศึกษาที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 

การให้	 	 IVIg	 เทียบกับยารับประทาน	 (prednisolone/

cyclosporine)	พบว่าผู้ป่วยตอบสนองได้เท่าเทียมกัน	

โดยไม่มีความแตกต่างด้านก�าลังกล้ามเนื้อที่	 6	 เดือน9 

การรักษาในระยะหลังจะใช้เกณฑ์มาตรฐานในการวัด

ประสิทธิภาพด้านความพกิารจากโรค		เช่น	INCAT	score	

หรือโอกาสที่โรคสงบในระยะยาว	การรักษาแบบสุ่มที่ใช้	

prednisolone	60	มก.	และลดลงเรื่อย	ๆ	เทียบกับ	IVIg	

2	ก./กก.	1	ครั้ง	ใน	6	สัปดาห์	พบว่าความพิการไม่ต่าง

กัน11   การให้	prednisolone	60	มก./	วัน	และลดลงจน

หยุดยาใน	27	สัปดาห์	 เทียบกับ	dexamethasone	 40	

มก./วัน	4	วัน/เดือน	ทั้งหมด	6	รอบ	พบว่าโรคสงบลงได้

เมื่อติดตามยาวขึ้น	เท่าเทียมกัน	12,13
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	 เมือ่ใช้		IV	methyl	prednisolone	(IVMP)	500	มก./

วัน	4	วันต่อเดอืน	เทยีบกบั		IVIg	0.5ก./กก.	4	วนั	ต่อเดอืน

เป็นเวลา	 6	 เดือน	ทั้งคู่	 พบว่า	 ผู้ที่ได้รับ	 IVIg	หยุดยา	

เนื่องจากด้อยประสิทธิภาพหรือผลข้างเคียง	 	 น้อยกว่า	 

สเตียรอยด์	 (13%	เทียบกับ	52	%)	แต่หลังจากหยุดยา

ทีท่�าการศกึษาทัง้สอง	ผูท้ีไ่ด้รบัสเตยีรอยด์	โรคจะสงบได้

มากกว่า	(100%		เทยีบกบั	38%	)14	เมือ่ตดิตามผูป่้วยต่อ

เนื่องราว	43	 เดือน	พบว่าผู้ป่วยท้ังสองกลุ่มจะมีอาการ

ทรุดลง	ไม่ต่างกัน	(IVIg	85.7%	เทียบกับ	IVMP	76.9%)	

แต่ช่วงที่โรคสงบโดยไม่ต้องเริ่มการรักษาใหม่	 ในกลุ่ม 

สเตียรอยด์จะดีกว่า	(IVIg	4.5	เดือน	เทียบกับ	IVMP	14	

เดือน)15	 	 อย่างไรก็ตามรูปแบบอื่นของ	 	 CIDP	 เช่น	 

sensory	CIDP	และ		distal	acquired	demyelinating	

symmetric	 	 neuropathy	 (DADS)	 จะตอบสนองต่อ 

สเตียรอยด์ไม่แน่นอน	แต่		motor-	dominant		CIDP	มัก

ตอบสนองต่อ	 IVIg	ดีกว่า	 เช่นเดียวกับ	Lewis-Sumner	

Syndrome	หรือ	asymmetric	variants	กลุ่มย่อยเหล่านี้

ยังมีข้อมูลไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่ม	typical	CIDP	

	 การใช้ยาทั้งสองนี้	 ควรให้ยาต่อเนื่อง	 อย่างน้อย	

6-12	 เดือน	หลักจากที่อาการดีข้ึนชัดเจน	 โดยไม่มีการ

ทรดุลงหลงัจากทีล่ดยาลง	ควรมกีารติดตามอย่างใกล้ชดิ

ทัง้อาการและการตรวจทางไฟฟ้าวินจิฉยั	หากกลบัเป็นซ�า้	

ควรเริม่การรกัษาทีเ่คยตอบสนองมาก่อน	และควรรกัษา

ต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น		

	 การรักษาในรายที่ใช้ยาสเตียรอยด์หรือใช้	IVIg	ไม่

ได้ผล	อาจพิจารณาให้ท�า	 plasma	exchange	แต่การ

รักษานี้มีค่าใช้จ่ายสูง	 ต้องใส่สายสวนขนาดใหญ่	 ใช้

อปุกรณ์พเิศษ	จงึไม่สะดวก	และเกดิภาวะแทรกซ้อนได้สงู	 

ปัจจุบนัจึงนยิมใช้ยากดภมูคิุม้กนัอืน่เสรมิกบัสเตยีรอยด์	

เช่น	 azathioprine,	methotrexate,	 cyclosporine	A,	 

cyclophosphamide	ยาเหล่านี้พอมีข้อมูลสนับสนุนอยู่

บ้างในรายงานผู้ป่วยจ�านวนไม่มากนัก	หรือการศึกษา

ขนาดเล็ก		เช่น

	 1.	 Azathioprine	 ในขนาด	2-3	มก./กก./วัน	 โดย

เริ่มจาก	50	มก./วัน	ในสัปดาห์แรก	และเพิ่มเป็น	50	มก.	

ในสัปดาห์ต่อมา	 โดยเฝ้าระวังผลข้างเคียง	 โดยเฉพาะ	

การแพ้ยาเฉยีบพลนั	ทีม่อีาการคล้ายไข้หวดัใหญ่	การกด

ไขกระดกู	และตบัอกัเสบ	การตอบสนองของยานีค่้อนข้าง

ช้ามากใช้เวลาหลายเดือน	

	 2.	 Cyclosporine	A	ยานีอ้อกฤทธิเ์ร็วใน	2-3	เดอืน	

แต่ต้องให้ในขนาดสงู	ราว	4-5	มก./กก./วนั	แบ่งให้ทกุ	12	

ชัว่โมง	โดยปรบัขนาดตามระดบัยาในเลอืด	ให้อยูใ่นช่วง	

trough	level	100-400	นาโนกรัม/มล.	ควรเฝ้าระวังเรื่อง

ความดันโลหิตและการท�างานของไต

	 3.	 	Mycophenolate	mofetil	(MMF)	เป็นยาทีย่บัยัง้

การสร้าง	purine		ซ่ึงมีผลต่อการเจริญของ		lymphocytes			

การใช้ยานีม้ข้ีอมลูไม่มากนกั	เนือ่งจากยานีใ้ช้ได้สะดวก	

ผลข้างเคียงไม่มากนัก	 จึงมักใช้ร่วมกับสเตียรอยด์	 เพื่อ

ลดขนาดสเตียรอยด์ลง	ขนาดปกติคือ	1	ก.	วันละ	2	ครั้ง	

เหมือนในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต	

	 4.	 Methotrexate	 ยานี้มีการใช้มากในโรคข้อ

อักเสบรูมาตอยด์	แต่มีข้อมูลน้อยในโรคเส้นประสาท	จึง

ไม่นิยมใช้ในกรณีทั่วไป	มีการศึกษาขนาดเล็ก	พบว่าไม่

ได้ผลเมื่อเทียบกับยาหลอก	16 

	 5.	 ยาอ่ืน	 ๆ	 ใช้ในรายที่ใช้ยาอ่ืนไม่ได้ผล	ข้อมูลมี

จ�ากัด	เช่น		cyclophosphamide	,	interferon	,	etaner-

cept	,	ส่วนยา	rituximab	มกีารใช้บ้างในกลุม่	DADS	1,3,4

สรุป

	 โรค	CIDP		มีลักษณะเวชกรรมที่หลากหลาย	โดยมี

การด�าเนินโรคมากกว่า	8	สัปดาห์		แพทย์ควรวนิิจฉัยตาม

เกณฑ์มาตรฐาน	เพือ่วางแผนการรักษาให้ถูกต้อง	ผูป่้วย

ส่วนใหญ่ตอบสนองด้วยยาปรับภูมิคุ้มกัน	ยาขนานแรก

ทีแ่นะน�า	คอื	สเตยีรอยด์	และ	IVIg3,4,17	ยาอืน่ทีพ่อมข้ีอมลู

บ้างเช่น	cyclosporine,	mycophenolate	mofetil		ผูป่้วย

ควรได ้รับการรักษาแบบสหวิชาชีพร ่วมด ้วยเช ่น	

เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 กายอุปกรณ์	 การออกก�าลังกาย	 ค�า

ปรึกษาทางจิตวิทยา	 และการบรรเทาปวด	 เพื่อให้

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงสุด	แม้อาจมีความพิการจาก

โรคหลงเหลืออยู่บ้าง
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  หลักการและเหตุผล: โรคหลอดเลือดสมอง 

(stroke) เป็นปัญหาส�าคัญระดับโลก และมีผลเสียต่อ

คุณภาพชีวิต ที่ท�าให้ไม่สามารถท�าภารกิจต่างๆ ในชีวิต

ประจ�าวันได้ เป็นโรคเรือ้รงัทีเ่ป็นสาเหตุการตายอนัดบัต้น

ของโลก   และในประเทศไทย ไทยก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคม

ผู้สูงอายุ  ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่ม 

มากขึ้น จึงท�าให้มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได ้

สูงขึ้น ผู้สูงอายุวัยปลาย ที่มีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป จึง

ย่อมมีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น  

	 วตัถปุระสงค์: เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัโรค

หลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุวัยปลาย

	 รูปแบบการวิจัย: วิจัยคุณภาพ

	 สถานท่ีท�าการศึกษา: ชมุชนเขตเมอืง 1 ชมุชน ใน

จังหวัดขอนแก่น  

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: เป็นผู้สูงอายุวัย

ปลาย (มากกว่า 75 ปี)   ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมือง 1 

ชมุชน ในจงัหวัดขอนแก่น เวลาระหว่างวันที ่1 พฤษภาคม 

2557  ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 25 คน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   

	 วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้วิธี

การรวบรวมข้อมูลจากผู ้สูงอายุวัยปลาย ด้วยการ

สมัภาษณ์เชิงลกึ  โดยทมีวจิยั และท�าการวเิคราะห์ข้อมลู

โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

	 ผลการวิจัยพบว่า: ผู้สูงอายุวัยปลาย ส่วนมากมี

ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในระดับ

หนึง่  ผูส้งูอายุทีส่ขุภาพดี  มกีารรับรูค้วามสามารถตนเอง

ในการป้องกันโรคสูง และมีการรับรู้ผลลัพธ์การปฏิบัติ

ตนเองดี และมีพฤติกรรมการปฏิบัติดี รวมทั้งแสวงหา

ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ส่วนผู้ที่มีโรคประจ�าตัว มีการรับ

รู ้ความสามารถต�่า และมีการรับรู ้ผลลัพธ์การปฏิบัติ

ตนเองไม่ดี รวมทั้งมีความรู ้และการรับรู ้ที่ไม่ถูกต้อง         

ในเรื่องของสาเหตุ  การป้องกันและการรักษาด้วย มีการ

รบัข้อมลูข่าวสาร   ทัง้จากสือ่บคุคลด้านสขุภาพ  โทรทศัน์ 

วทิย ุหอกระจายข่าว แต่พบว่าบางคนไม่เคยได้รบัรูข้้อมลู

ข่าวสารเลย  และรบัรูว่้าโรคหลอดเลอืดสมองไม่สามารถ

ป้องกันได้ เกิดจากความชราภาพ และจากกรรมเวร  

จุฬาภรณ์  โสตะ
1
, กาญจนศรี สิงห์ภู่

2,5
, นวพร ตรีโอษฐ์

3
, 

บุษกร อุสส่าห์กิจ
4
, สมศักดิ์ เทียมเก่า

5,6

1
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2
งานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3
โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น

4
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พฤติกรรมในการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองของผู ้ สูง

อายุวัยปลาย (75 ปีขึ้นไป)

จุฬาภรณ์  โสตะ, กาญจนศรี สิงห์ภู่, 
นวพร ตรีโอษฐ์, บุษกร อุสส่าห์กิจ, 

สมศักดิ์ เทียมเก่า
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ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ ยงัต้องการความรูเ้พ่ิมเติม  ครอบคลมุ 

ทัว่ถงึ และต่อเนือ่ง เพราะยงัมหีลายอย่างทีไ่ม่เข้าใจเก่ียว

กับโรคหลอดเลือดสมอง 

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ควรมีการรณรงค์ เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ การรับรู้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอด

เลือดสมองของผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม  

ตลอดจนผลิตสื่อและกระจายส่ือที่เข้าใจง่ายอย่างทั่วถึง

และครอบคลุม และควรมีการสื่อสารแบบสองทาง  เพื่อ

น�าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสมต่อไป  

รวมทั้งเร่งการเข้าใจผิดว่าเป็นโรคที่เกิดจากกรรมเวร

	 ค�าส�าคัญ: โรคหลอดเลอืดสมอง, พฤติกรรมในการ

ป้องกัน, ผู้สูงอายุวัยปลาย (75 ปีขึ้นไป)

ความส�าคัญและที่มาของประเด็นการวิจัย : 

 โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็นปัญหาส�าคัญ

ระดบัโลก และมผีลเสยีต่อคุณภาพชวีติ ผลการศกึษาโรค

และการบาดเจ็บของประชากรไทยในปี พ.ศ. 25511 

พบว่าอัตราผู ้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง 257 ต่อ 

100,000 ผูป่้วยนอก 980 ต่อ 100,000 คน และในปี พ.ศ.

2552 โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราเสียชีวิต 21 ต่อ 

100,000 คน รองจากมะเร็งและโรคหัวใจ คาดว่าในปี 

พ.ศ. 2559 คนไทยจะมอีายเุฉลีย่ 75.6 ปี (ชาย 68 ปี หญงิ 

75  ปี) ในปี พ.ศ. 2551  ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยในจากโรค

อัมพาต อัมพฤกษ์ 995/100,000 คน 

 WHO ประมาณว่าทุกปีมีผู ้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองมากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก 5 ล้านคนพิการถาวร 

5 ล้านคนเสยีชวิีต และ 2/3 อยูใ่นประเทศก�าลงัพฒันา ปี 

2563 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ประเทศไทยคาดว่ามีผู้ป่วย

รายใหม่ในแต่ละปี 150,000 ราย  ปี 2552 เสียชีวิต 21 

ต่อแสนประชากร (37คน/วนั) คนไทยอาย ุ15-74 ปี พ.ศ. 

2548-2550 พบความชกุโรคหลอดเลอืดสมอง อมัพฤกษ์ 

อัมพาต เพิม่ขึน้เป็น 0.5 ล้านคน (ร้อยละ 1.1) พ.ศ.2551 

ผูป่้วยนอก 980/100,000 คน  ค่ารกัษาเฉลีย่ 1,629 บาท

ต่อราย ผู้ป่วยใน 257/100,000 คน (446/วัน) ค่ารักษา

เฉลี่ย 29,571 บาทต่อราย ค่ารักษาทั้งสิ้น 2,973 ล้าน

บาทต่อปี  หากประมาณการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

0.5 ล้านคน  จะต้องเสียค่ารักษาประมาณ 20,632 ล้าน

บาทต่อปี1

 เน่ืองจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อย่างแท้จริง ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวว่า 

ประเทศใดมปีระชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป ในสัดส่วนเกนิร้อย

ละ 10 หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของ

ประชากรทัง้ประเทศ  ถือว่า ประเทศนัน้ได้ก้าวเข้าสูส่งัคม

ผูส้งูอาย ุ(aging society)  และจะเป็นสงัคมผูส้งูอายโุดย

สมบูรณ์ (aged society) เมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ

ตัง้แต่ 60 ปีเพิม่เป็นร้อยละ 20 และอาย ุ65 ปีข้ึนไป  เพิม่

ขึ้นเป็นร้อยละ 14  ซึ่งประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่องจาก 6,070.6 ล้านคน ในปี 2543 เป็น 

7,851.4 ล้านคน ในปี 2568   โดยโครงสร้างของประชากร

ก�าลังเปลี่ยนจากโครงสร้างประชากรวัยเด็กในอดีตเป็น

ประชากรวัยสูงอายุ หรือสังคมผู้สูงอายุในอนาคต2  

 ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน ์และยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท�าให้ผูส้งูอาย ุมคีวามเสีย่งหลายประการ ใน

วิถีชีวิตที่รีบเร่ง เร่าร้อน รวดเร็ว แข่งกับเวลา ก่อให้เกิด

ความเครียด การพกัผ่อนไม่เพยีงพอ การบริโภคอาหารท่ี

มีรสหวาน เค็ม และมีไขมันสูง การดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ขาดการออกก�าลังกาย มีผล 

กระทบต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การ

เสือ่มสภาพด้านร่างกายของผูส้งูอายทุ�าให้ประสทิธภิาพ

การท�างานของระบบต่างๆ ลดลง ความต้านทานต่อโรค

ลดลง พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจากการ

เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non  

communicable diseases, NCDs)3 พบว่าโรคไม่ติดต่อ

เรือ้รงัเป็นสาเหตสุ�าคญั ทีท่�าให้เกดิการเสยีชวีติในทัว่โลก 

ในปี คศ. 2008  คือ หลอดเลือดสมองร้อยละ 48 มะเร็ง

ร้อยละ 21 โรคระบบทางเดินหายใจร้อยละ 12 และ 

เบาหวานร้อยละ 3 ซ่ึงเป็นสาเหตุส�าคัญในการเสียชีวิต

ของผู้สูงอายุไทย 

 ผู้สูงอายุในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะป่วยเป็นโรค

เรื้อรังเพิ่มมากขึ้น  ได้แก่  โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 

ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมเสี่ยง  

ได้แก่  การสบูบหุรี ่การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ขาดการ

ออกก�าลังกาย การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และ

ปัจจยัเสีย่งด้านกายภาพ ได้แก่ ดชันมีวลกายมากเกนิไป 
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ความดันโลหิตสูง น�้าตาลในเลือดสูง และโคเลสเตอรอล 

ในเลอืดสงู โดยเมือ่ผูส้งูอายมุคีวามเครยีดสงู เป็นสาเหตุ

หลักที่ท�าให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือการรับ

ประทานอาหารไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่วมกับการ

สูบบุหรี่ ท�าให้ไขมันสูง เกิดความผิดปกติ  ในการแข็งตัว

ของหลอดเลอืด เกดิภาวะความดันโลหติสงู เสีย่งทีจ่ะเกดิ

โรคหวัใจและหลอดเลอืด4  จงึท�าให้ผูส้งูอายมุโีอกาสเกดิ

โรคหลอดเลือดสมองได้สูงขึ้น ซึ่งผู ้สูงอายุที่มีอายุ

มากกว่า 75 ปีขึ้นไป ย่อมมีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอด

เลอืดสมองมากขึน้ด้วย  แต่ผู้สงูอายจุะมคีวามรู ้มีการรับ

รู้ต่อความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่เพียงใด 

จงึเป็นประเดน็ท่ีต้องแสวงหาค�าตอบเพ่ือการป้องกนัและ           

ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป 

 พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่จะน�ามาสู่ความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุด้วย  

ท�าให้ผู ้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ  

คณุภาพชีวติ  และความเป็นอยูข่องผูส้งูอายมุากขึน้ตาม

ล�าดับ5 อีกทั้งผู้สูงอายุจะมีความพึ่งพาตนเองได้น้อยลง 

เนื่องจากศักยภาพการพึ่งตนเองของสภาพร่างกายที่ลด

น้อยลงตามธรรมชาติ โดยผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 60-69 ปี 

ร้อยละ 90  สามารถดแูลตนเองได้ ส่วนผูส้งูอายใุนวยั 80 

ปีข้ึนไปเหลอืร้อยละ 70 ในผูช้ายและร้อยละ 60 ในผู้หญงิ 

ส่วนที่กล่าวว่าต้องการมีผู้ดูแลบางกิจกรรมมีสัดส่วนสูง

ขึน้ตามอาย ุ(ร้อยละ 6-37) ส่วนทีต้่องพ่ึงผูด้แูลทัง้หมดมี

ร้อยละ 1-46 ดงันัน้ผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ75 ปีขึน้ไป จงึเป็นวยั

ที่น่าใส่ใจ สนใจเรียนรู้ เพื่อน�าไปสู่การวางแผนการช่วย

เหลือให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถ

ป้องกันจากโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อลดการเป็นปัญหา

ของครอบครัวและสังคมต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไป  ซึ่งเป็น

วัยแห่งความเสี่ยง เป็นวัยที่ควรให้การดูแลอย่างเข้าใจ

มากขึ้น

 คณะผูวิ้จัย จึงเลง็เหน็ความส�าคัญและความจ�าเป็น

ในการพฤตกิรรมการป้องกนัตนเองของ ผูส้งูอายวุยัปลาย

หรือผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 75 ปีขึ้นไปหรือผู้สูงอายุวัยปลาย    

โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง (self ef-

ficacy theory) ของแบนดูรา7 ที่เชื่อว่า คนที่มีการรับรู้

ความสามารถตนเองสูง และมีการรับรู้ผลที่เกิดจากการ

ปฏิบัติของตนดี ย่อมน�าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ด้วย ซึ่งพฤติกรรมของผู้สูงอายุวัยปลาย ต่อการรับรู ้

ความสามารถตนเองและผลของการปฏิบัติอย่างไร เป็น

ความท้าทาย ที่ต้องแสวงหาเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา

ปรับปรุงการให้สุขศึกษา การป้องกันโรคอัมพฤกษ์

อัมพาตของผู้สูงอายุวัยปลายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: 

 1. เพื่อศึกษาความรู้เร่ืองอัมพฤกษ์อัมพาตของ 

ผู้สูงอายุวัยปลาย

 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถแห่งตนของ 

ผู้สูงอายุในการป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาต 

 3. เพือ่ศกึษาผลลัพธ์ของการปฏบิตัใินการป้องกนั

อัมพฤกษ์อัมพาต ของผู้สูงอายุวัยปลาย

 4. เพือ่ศกึษาการปฏบิตัตินของผูส้งูอายวุยัเกิน 75 

ปีในการป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาต

 5. เพื่อศึกษาช่องทาง วิธีการพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุวัยปลาย

วิธีการด�าเนินการวิจัย: 

  การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (qualitative  

research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมองของผู้สูงอายุวัยปลาย (75 ปีขึ้นไป)

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 เป็นผูส้งูอาย ุหญงิชาย ท่ีมอีายมุากกว่า 75 ปีขึน้ไป  

จ�านวน  25 คน ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมือง 1 ชุมชน   

ในจงัหวดัขอนแก่น โดยใช้หลกั snowball  sampling  ใน

ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 75 ปี

  เกณฑ์คัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง

  1. อายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป  

  2. ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์  

  3. สามารถในการสื่อสารได้ดี   

  4. ใช้ชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติ

 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แนวค�าถามเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(in-depth interview)  
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	 3.	 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ

  1) สร้างแบบรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  2) สุ่มสัมภาษณ์กับผู้สูงอายุ อายุ 75 ปีขึ้นไป  

จ�านวน 5 ราย 

  3) สร้างแบบรวบรวมข้อมลูจาก ข้อ 1)  และข้อ 

2)

  4) ปรึกษาผู ้ทรงคุณวุฒิ/ผู ้ เ ช่ียวชาญ คือ 

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า     

  5) น�าแบบรวบรวมข้อมูลที่ได้จากข้อ 4)  ไป

ทดสอบความเข้าใจ ภาษา โดยน�าไปทดสอบกับตวัอย่าง

ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง 5 คน  

  6) ปรับแก้ไขแบบรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสม

  7) น�าแบบรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

	 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1) ท�าหนังสือถึงคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขอรับการ

พิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  2) ท�าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากผู้น�าท้องถิ่นที่กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่

  3) คัดเลือกและอบรมผู้ช่วยนักวิจัย 5 คน 

  4) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 25 ราย

  5) คณะผู้วิจัยติดตาม และตรวจสอบข้อมูลที่

ได้ 

  6) น�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผล

	 5.	 การวิเคราะห์ทางสถิติ

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีตีความจาก

เนื้อหา (content analysis)

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

	 ส่วนที่	1	ข้อมูลส่วนบุคคล

 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการศึกษาคร้ังนี้มีจ�านวน

ทัง้หมด 25 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.0 และ

รองลงมาเป็นเพศหญิง ร้อยละ 48.0 มีอายุเฉลี่ย 78.38 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 3.83 เมือ่จดักลุม่อาย ุพบว่า ส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง 75-79 ปี ร้อยละ 60.0 มีเชื้อชาติไทย 

และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 56.0 และส่วนมากจบ

การศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษา ร้อยละ 92.0  รองลง

มาคือ ระดับปริญญาตรีและไม่มีการศึกษาเท่ากัน ร้อย

ละ 4.0 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

ร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ ไม่ได้ประกอบอาชีพและแม่

บ้าน ร้อยละ 44.0 และ  4.0 ตามล�าดบั และกลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 52.0 รอง

ลงมา มรีายได้ ระหว่าง 5,000 - 9,999 บาท ร้อยละ 40.0 

ค่าเฉลีย่รายได้ 5,390.48 บาท ต�า่สดุคอืไม่มรีายได้ ส่วน

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงสุดอยู่ที่ 20,000 บาทต่อเดือน 

(ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่	1 แสดงจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบุคคล จ�านวน

N=25

ร้อยละ

1. เพศ

 หญิง 12 48.0

 ชาย 13 52.0

2. อายุ

 75-79 ปี 15 60.0

 80-84 ปี 7 28.0

 85-89 ปี 1 4.0

, SD

Min ,Max

78.38 , 3.83

75 , 89

3. เชื้อชาติ

 ไทย 25 100

4. ศาสนา

 พุทธ 25 100

5. สถานภาพ

 คู่ 14 56.0

 หม้าย 11 44.0

6. ระดับการศึกษา

 ไม่ได้เรียน 1 4.0

 ประถมศึกษา 23 92.0

 ปริญญาตรี 1 4.0

7. อาชีพปัจจุบัน

 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 11 44.0

 เกษตรกรรม 12 48.0

 พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 4.0

 อื่นๆ ( ข้าราชการบ�านาญ) 1 4.0

8. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

 ต�่ากว่า 5,000 บาท 13 52.0

 5,000 - 9,999 บาท

 มากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป                                                       

10

2

40.0

8.0
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	 ส่วนที	่2.	พฤตกิรรมการป้องกันโรคหลอดเลอืด

สมอง	

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้สูงอายุวัยปลาย อายุ

ตัง้แต่  75  ปี ขึน้ไป พบว่า ผูส้งูอายุวยัปลายมคีวามรู้ การ

รับรู้ความสามารถตนเอง  การปฏิบัติในการป้องกันและ

การได้รับข้อมูลข่าวสารในการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมอง ดังนี้คือ

	 1.	 ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของ 

ผู้สูงอายุวัยปลาย

 ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ทราบว่าโรคหลอดเลอืดสมอง  คอื  

โรคที่ป่วยแล้ว ไม่สามารถขยับแขน ขา และไม่สามารถ

ช่วยเหลอืตนเองได้ มีสาเหตเุกดิจากโรคประจ�าตวั ความ

ดันโลหิตสูง ความเครียด วิตกกังวล และการหกล้ม มี

ลกัษณะอาการของโรค คือ กล้ามเน้ืออ่อนแรง ไม่สามารถ

เคลื่อนไหวร่างกายได้ อยู่กับที่มีวิธีในการป้องกัน คือ รับ

ประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ มี

สขุภาพจิตทีดี่  และเดินอย่างระมดัระวงัไม่ให้หกล้ม และ

โรคหลอดเลือดสมองมวีธิกีารรกัษา คอื ควรไปพบแพทย์

เพื่อท�าการรักษาที่ถูกต้อง

 ยาย ส. อายุ 79 ปี “โรคอัมพาต คือ แขนขาตาย  ใช้

งานไม่ได้”

 บางคนม ีความรูท้ีไ่ม่ถกูต้องนกั  ยาย ว. อาย ุ76  ปี 

“ฉนัรูแ้ต่โรคอมัพาตว่าแขนขาอ่อนแรง แต่ไม่รูจ้กัอมัพฤกษ์ 

สาเหตขุองโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต ส่วนมาก รูว่้าสาเหตขุอง

โรค เก่ียวข้องกับ โรคเบาหวาน และความดันโลหติสงู ยาย 

ส. อายุ 79 ปี  “โรคอัมพาต เกิดจากโรคความดันโลหิตสูง

มากเกินไป ไม่ออกก�าลังกาย  กินอาหารไขมันมาก”     

  บางส่วนไม่ทราบสาเหต ุยาย ย.อาย ุ78 ปี “ไม่ทราบ

ว่าเกิดจากอะไร” การป้องกันส่วนมากเข้าใจว่า สามารถ

ป้องกันได้ โดยมีพฤติกรรมที่ถูกต้องทั้งการรับประทาน

อาหาร  การออกก�าลังกายสม�่าเสมอ  ยาย  ส. อายุ 79 ปี  

“โรคนี้ป้องกันได้โดย ไม่กินอาหาร ไขมันสูง ของหวาน 

และออกก�าลังกายบ่อยๆ”   

 ส่วนการรักษา ส่วนมากไม่ทราบว่าวิธีการรักษา   

ยาย จ. อาย ุ88 ปี “ไม่รู้ว่ารักษาอย่างไร  เหน็คนเป็นหลาย

ปีแล้ว  ก็ไม่หายเลย” แต่ปัญหาคือ ถึงแม้ผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่รูจ้กัอาการของโรคหลอดเลอืดสมองแต่ผูส้งูอายคุร่ึง

หนึ่งไม่ทราบสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุ 

หนึ่งในสาม ไม่รู้จักวิธีป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือด

สมอง ผู้สูงอายุทั้งหมดไม่รู้จัก การช่วยแก้ไขภาวะโรค

หลอดเลือดสมองแบบเร่งด่วน Stroke Fast track 

(ดังแสดงในตารางที่ 2)

ตารางที่	2 แสดงความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

ล�าดับ ความรู้เกี่ยวกับ

โรคหลอดเลือดสมอง

ทราบ	

(มีค�าตอบตามที่เข้าใจและเหมาะสม)

1 ความหมายของโรคหลอด

เลือดสมองหรืออัมพาต

จ�านวน 20 คน

- หลอดเลือดตีบที่สมอง ท�าให้ร่างกายพิการ

- ภาวะสมองขาดเลือด

- โรคที่เป็นแล้วท�าให้แขนขา ขยับไม่ได้ พูดไม่ได้

- หลอดเลือดในสมองแตก ท�าให้ขยับร่างกายไม่ได้

2 สาเหตุของโรคหลอดเลือด

สมองหรืออัมพาต

จ�านวน 13 คน

- เกิดจากการไม่ออกก�าลังกาย

- การปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง เช่น รับประทานอาหารมันและมีความเครียด 

- การหกล้ม ศีรษะกระแทกพื้น  

- ความดันโลหิตสูง ท�าให้หลอดเลือดในสมองแตก

- อายุมากขึ้น

- หลอดเลือดสมองอุดตัน เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ จึงท�าให้เป็นอัมพาต



Vol.33 • NO.1 • 2017 13

ล�าดับ ความรู้เกี่ยวกับ

โรคหลอดเลือดสมอง

ทราบ	

(มีค�าตอบตามที่เข้าใจและเหมาะสม)

3 อาการของโรคหลอดเลือด

สมองหรืออัมพาต

จ�านวน 25 คน

- เดินไม่ได้ เดินล�าบาก

- พูดไม่ได้ มือหงิก  

- ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

- แขนขาขยับไม่ได้ พูดไม่ได้   

- เคลื่อนไหวไม่ได้ เดินไม่ได้ ร่างกายขยับไม่ได้

- ปากเบี้ยว ร่างกายอ่อนแรง

- นอนนิ่งๆ หายใจปกติ พูดไม่ได้ ขยับไม่ได้ 

- แขนขนอ่อนแรง ขยับเขยื้อนไม่ได้   

4 การป้องกันโรคหลอดเลือด

สมองหรืออัมพาต

จ�านวน 17 คน

- รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และหมั่นออกก�าลังกาย

- ดูแลการรับประทานอาหาร  ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของแพทย์ 

- ออกก�าลังกาย  

- ระวังความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

- ไม่อยู่เฉยๆ  ท�างาน

- ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม เดินมากๆ  

- ป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตสูงขึ้น

5 การรกัษาของโรคหลอดเลอืด

สมองหรืออัมพาต

จ�านวน 17 คน

- ท�ากายภาพบ�าบัด 

- ไปพบแพทย์เป็นประจ�า

- ไม่อยู่เฉยๆ ท�างานเพื่อออกก�าลังกาย 

- มีคนพาหัดเดิน หัดวิ่ง

6 การรู้จกั การรกัษาเบ้ืองต้นเร่ง

ด่วน Stroke Fast Track 

 จ�านวน 0 คน

ตารางที่	2 แสดงความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง (ต่อ)

	 2.	 ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง

 ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มกีารรบัรูค้วามสามารถตนเองใน

ด้านต่างๆ ดังนี้ การได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เรื่อง

โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตจากสื่อ  วิทยุ  โทรทัศน์ 

อสม. และ รพ.สต มคีวามมัน่ใจว่าจะไม่ท�าให้ตนเองเป็น

โรคหลอดเลือดสองหรืออัมพาตได้ โดยการรับประทาน

อาหารให้ครบ  5 หมู่ ลดอาหาร หวาน มนั เคม็ ออกก�าลงั

กายสม�่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ�าปี สามารถ

ป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรืออมัพาต

ได้โดยการ ออกก�าลงักาย รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ 

ป้องกนัไม่ให้เป็นโรคความดนัโลหติสงู เดนิอย่างระมดัวัง

ไม่ให้หกล้ม ท�าจิตใจไม่ให้เครียด และพบแพทย์ตรวจ

สุขภาพประจ�าปี และ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีลูกหลานหรือ

ญาติพี่น้องช่วยเหลือป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือด
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สมองหรอือัมพาตโดย คอยดแูลเรือ่งอาหาร แนะน�าออก

ก�าลังกาย และคอยให้ค�าปรึกษาต่างๆ ท�าให้ไม่เครียด

 ยาย ส. อายุ 79 ปี “ฉันกลัว  ฉันไม่มีลูกสาว  ลูกๆ 

ก็ไปท�างาน คงไม่มีคนดูแล ฉันคิดว่าฉันไม่เป็นหรอก”  

 ยาย ว. อายุ 76 ปี “ฉันชอบกินของหวาน ชอบ

ไอศกรีม แต่ฉันจะพยายาม ไม่กินอาหารเย็นมากนัก”        

“ฉันไม่มีความดันเลือดสูงนิ  ฉันไม่เป็นหรอก”

  แต่ปัญหาคอื ผูส้งูอาย ุหนึง่ในห้า ไม่มกีารรบัรูค้วาม

สามารถตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 

เนื่องจากไม่มีความรู้ใดๆ จึงไม่ม่ันใจว่าจะสามารถ

ป้องกนัโรคได้  ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ มัน่ใจในการดแูลเอาใจ

ใส่ ในการหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ ให้รับประทาน และ

แนะน�าให้มีการออกก�าลังกาย  แต่ผู้สูงอายุบางคนไม่มี

ลูกหลานคอยดูแล (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่	3 แสดงความรับรู้ความสามารถของตนเอง

ล�าดับ การรับรู้ความสามารถตนเอง ทราบ
(มีค�าตอบตามที่เข้าใจและเหมาะสม)

1 ความมั่นใจในการไม ่ท�าให ้
ตนเองเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

จ�านวน 22 คน

- รับประทานอาหารสะอาด 
- ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของแพทย์ 
- ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ 
- ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- มั่นใจมาก เพราะออกก�าลังกายสม�่าเสมอ  และหางานอดิเรกท�า  
- รับประทานยาตามแพทย์สั่ง 
- เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย และไม่เค็ม   
- ป้องกันความดันโลหิตสูง 
- เลือกรับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย

2 ความสามารถในการป้องกัน
ตนเองไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือด
สมอง

จ�านวน 20 คน

- ระวังเรื่องอาหารและการเดิน
- สามารถป้องกันตนเองได้ โดยออกก�าลังกายไม่เครียด 
- ป้องกันโดย ไปรับยาโรคความดันโลหิตสูงเป็นประจ�า
- ออกก�าลังกายได้ ถ้าได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- พบแพทย์ตามนัด 
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหาร มัน เค็ม  
- ป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
- ตรวจสุขภาพ
- ท�างาน และออกก�าลังกาย 
- อย่ารับประทานแล้วนอน อย่าขี้เกียจออกก�าลังกาย
- ป้องกันตนเองเสมอ โดยการควบคุมอาหาร

3 ลูกหลานหรือญาติพ่ีน้องช่วย
เหลือป้องกันท่านไม่ให้เกิดโรค
หลอดเลือดสมองหรืออัมพาต

จ�านวน 23 คน

- ญาติเป็น อสม. น่าจะช่วยแนะน�าได้
- แนะน�าให้หมั่นออกก�าลังกาย
- ลูกช่วยท�าอาหารให้รับประทาน ตามค�าแนะน�าของแพทย์ 
- หลานสาวเป็นพยาบาลช่วยให้ความรู้
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 3.	 ด้านการปฏิบัติ

   ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรคใน

ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านอาหารโดยการ ลดอาหารหวาน       

มัน เค็ม รับประทานผักเยอะๆ รับประทานอาหารให้ครบ 

5 หมู่  และรับประทานปรุงสุกใหม่ๆ  ด้านการออกก�าลัง

กาย โดยการแกว่งแขน ขา ท�างานบ้าน และเดินออก

ก�าลังกาย ด้านวิถีชีวิตประจ�าวัน ใช้ชีวิตปกติที่เคยท�า 

ออกก�าลงักาย และเข้าวดัฟังธรรม ด้านอารมณ์  โดยการ

เข้าวัดฟังธรรม ฟังเพลง วทิย ุให้อารมณ์ดี ไม่เครียด ด้าน

ป้องกนัโรคทีม่อียูปั่จจบุนั โดยการดูแลตนเองด้านการกนิ 

ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม ออกก�าลังกาย ท�าอารมณ์ให้ดี

ตลอดเวลา และด้านการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้รับจาก 

อสม. ลูกหลาน และ วิทยุ โทรทัศน์ 

  ยาย ส. อาย ุ79 ปี  “ฉนัออกก�าลงักาย ทกุเช้า ต้ังแต่

ตืน่ข้ึนมาบนเตยีง ยกแข้งยกขา และเดนิรอบบ้าน  อาหาร

กก็นิส่วนมาก  2 มือ้  โดยเฉพาะมือ้เยน็  กนิแล้วนอน  แต่

ฉันชอบกินหมูสามชั้นทอด เพราะมันอร่อย แต่มันคงไม่

อ้วนหรอก ” 

    ป ัญหา คือ ถึงแม้ว ่าผู ้ สูงอายุส ่วนใหญ่จะมี

พฤติกรรมการปฏิบัติตัวดีในการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมอง แต่มผีูส้งูอายวัุยปลายบางส่วน ไม่ปฏบิตัติวัในการ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เพราะไม่เชื่อว่าการออก

ก�าลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร หรือการปรับวิถี

ชีวิต จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้  ไม่เชื่อว่าโรคนี้เกิดจาก

พฤติกรรมเสี่ยงนั่นเอง  (ดังแสดงในตารางที่ 4)

ตารางที่	4 แสดงการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  

ล�าดับ การปฏิบัติตัวด้านต่างๆ ทราบ
(มีค�าตอบตามที่เข้าใจและเหมาะสม)

1 ด้านอาหาร  จ�านวน 24 คน

- รับประทานอาหารพื้นบ้านอีสาน  เช่น ผัก แต่รับประทานได้ไม่มากนัก 
- รับประทานผัก ผลไม้ ปลา อาหารสะอาด  และรับประทานอาหารไม่มัน
- หลีกเลี่ยงอาหาร หวาน มันเค็ม 
- รับประทานผักลวก น�้าพริกแจ่ว ป่น
- รับประทานปลาดีที่สุด ป้องกันโรคได้ 
- ไม่รับประทานอาหารตามใจปาก  
- รับประทานอาหารตามความเหมาะสมกับสุขภาพ
- รับประทานอาหารตามธรรมชาติ  

2 ด้านออกก�าลังกาย จ�านวน 25 คน

- แกว่งแขน  ขา ออกไปนา หาหญ้าให้วัวกิน
- เดินออกก�าลังกายทุกวัน  
- ยืดแขน ยืดขา ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
- ออกก�าลังกาย บริหารร่างกาย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
- ท�างานบ้านเล็กน้อยๆ ไม่ท�างานหนัก  
- ร�าไม้พอง ตอนเย็น
- เดิน ปลูกต้นไม้ ท�านา
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ล�าดับ การปฏิบัติตัวด้านต่างๆ ทราบ
(มีค�าตอบตามที่เข้าใจและเหมาะสม)

3 ด้านวิถีชีวิตประจ�าวัน จ�านวน 25 คน

- ท�างานเป็นประจ�า และเข้าวัดฟังธรรม
- หาเวลาออกก�าลงักายเพิม่ขึน้จากเดมิ เพราะปัจจุบนัไม่ค่อยได้ออกก�าลงักาย
- ตักบาตร เข้าวัด ฟังธรรม
- ปั่นจักรยาน นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 
- อยู่บ้าน ไปไร่ ไปนา หาอาหารรับประทานเอง ซื้อเองบ้าง
- ท�าสวน ปลูกผัก
- อยู่บ้าน เลี้ยงหลาน ดายหญ้า ถอนหญ้าเล็กๆ น้อยๆ รอบบ้าน
- ลดโรคความดันโลหิตสูง รับประทานสมุนไพรใกล้บ้าน
- กินอาหารที่หาได้ในชุมชน ไม่กินอาหาร หวาน มัน เค็ม  
- รับประทานอาหารตรงเวลา
- ตื่นแต่เช้า ตี 4 ท�างานทุกวัน และท�าเกษตรที่สวน
- ดูคนข้างบ้านที่ป่วย แล้วสอบถามเพื่อหาทางป้องกัน
- ท�างานบ้าน ท�าความสะอาดบริเวณรอบๆ บ้าน บริเวณหน้าบ้าน

4 ด้านอารมณ์ จ�านวน 25 คน

- ท�าให้ตนเองไม่เครียด ความดันจะไม่ขึ้น 
- พูดคุยกับลูกหลาน ท�าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอและเพื่อคลายเครียด
- ท�าจิตใจให้สงบ ไม่เครียด ตั้งสติ ก�าหนดรู้ลมหายใจ ภาวนากรรมฐาน 

รู้เท่าทันอารมณ์
- ท�าจิตใจให้แจ่มใส เข้าวัด ฟังธรรม  
- ไม่คิดมาก
- มีความสุข ลูกหลานใส่ใจดี
- มีจิตใจแจ่มใส ไม่วิตกกังวล 
- เล่นกับหลานๆ ท�าให้ตนเองมีความสุข และอบอุ่น 
- ฟังวิทยุ เพื่อผ่อนคลาย
- ไม่ไปพาลคนอื่น  ปล่อยวาง 

5 ด้านป้องกันโรคที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

จ�านวน 22 คน

- เชื่อฟังแพทย์ รับประทานยาตามแพทย์สั่ง ควบคุมความดันโลหิตสูงออก
ก�าลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

- ออกก�าลังกาย  
- ไม่รับประทานอาหารรสจัด เค็ม ลดอาหาร เค็ม หวาน
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  
- ไปพบแพทย์ตามนัด
- ดูแลตนเอง  ป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน ป้องกันไม่ให้ความดันขึ้นสูง  
- ท�างานทุกวัน
- สังเกตตนเองทุกวัน ถ้ามีอาการผิดปกติต้องพบแพทย์ ทันที

ตารางที่	4 แสดงการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  
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	 4.	 ด้านการรับรู้ผลของการปฏิบัติ

 ผู้สูงอายุมีการรับรู้ผลของการปฏิบัติในด้านต่างๆ 

ดังนี้ 

  การปฏบิตัติวัของทีม่ผีลท�าให้เกดิความเสีย่งต่อโรค

หลอดเลือดสมองหรืออัมพาต ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุไม่มี

ความเสี่ยงเพราะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี ดูแลเรื่อง

อาหาร ออกก�าลังกายเป็นประจ�า และไม่มีโรคประจ�าตัว 

รองลงมามคีวามเสีย่งจากการ มโีรคประจ�าตวั เป็นความ

ดันโลหิตสูง มีความวิตก กังวล และมีภาวะเครียด การ

สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองหรืออมัพาตได้  คอื ท�าให้ไม่เป็นภาระของลกูหลาน

ทีต้่องมาดแูล ไม่เสียค่ารกัษาพยาบาล มสีขุภาพแขง็แรง

และมีอายุยืน การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือด

สมองหรืออัมพาตได้จะมีผลดีต่อครอบครัวหรือลูกหลาน 

ญาติ พี่น้อง คือ ไม่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลานหรือญาติ

ต้องคอยมาดแูล ไม่เสยีเวลาและรายได้ และค่าใช้จ่ายใน

การรกัษา คนในครอบครวัมคีวามสบายใจและมคีวามสขุ

  แต่ผู้สูงอายุบางคน ยังเชื่อว่า การเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง เกี่ยวเนื่องกับบุญกรรม  จึงไม่ทราบว่า

พฤตกิรรมการปฏบิตัติวัอย่างไร ทีจ่ะสามารถป้องกนัการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้  (ดังแสดงในตารางที่ 5)

ตารางที่	5	แสดงการรับรู้ผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  

ล�าดับ ด้าน ทราบ

(มีค�าตอบตามที่เข้าใจและเหมาะสม)

1 การับรู ้ว ่าการปฏิบัติตัวมีผล

ท�าให ้ เกิดความเสี่ยงต ่อโรค

หลอดเลือดสมองหรืออัมพาต

จ�านวน 20 คน

- มีการน้อยใจลูกหลานบ้าง จึงเกิดความเครียด 

- ถ้าหยุดรับประทานยาลดความดันก็มีโอกาส หลอดเลือดสมองตีบ   

แตก เป็นอัมพาตได้

- เกิดความเสี่ยง เพราะอ้วน 

- มีความเสี่ยง เพราะมีโรคประจ�าตัว

- การออกก�าลังกายและควบคุมอาหาร

2 ผลดีที่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัย

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองหรืออัมพาตได้ทั้ง         ต่อ

ตนเอง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 

เศรษฐกิจ  ครอบครัว สังคม

จ�านวน 22 คน

- ใช้ชีวิตแบบเดิมดีแล้ว คนในครอบครัวดูแลใส่ใจดีหลีกเล่ียง

ความเครียด

- ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่เป็นภาระของครอบครัว  

- ท�าให้สุขภาพดี 

- ความเป็นอยู่ดี  เศรษฐกิจก็ดีด้วย  ความดันโลหิตก็จะลดลงด้วย

- ไม่เสียเงินค่ารักษาพยาบาล  

- หลีกเลี่ยงความเครียด และดูแลคนในครอบครัว 

- ไม่ต้องไปหาหมอ

- ท�าให้มีอายุยืนยาว ท�างานเพื่อตนเองและสังคมได้

- ช่วยให้คนในครอบครัวมีความสุข จากการไม่เป็นโรค

- การดแูลให้สขุภาพด ีเป็นผลดต่ีอตวัเอง เพราะปัจจบุนัอยูก่นัสองคน

ภรรยาสามี  ถ้าเป็นอะไรไปคงล�าบาก
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ล�าดับ ด้าน ทราบ

(มีค�าตอบตามที่เข้าใจและเหมาะสม)

3 ผลดีในการปฏิบติัตนเพ่ือป้องกนั

โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง ห รื อ

อัมพาตได้ที่มีต่อครอบครัวหรือ

ลูกหลานญาติพี่น้อง

จ�านวน 25 คน

- ไม่ต้องเป็นอัมพาต ที่ต้องนอนกับที่ให้ญาติต้องดูแล 

- ไม่เสียค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาล  

- ไม่ต้องล�าบากลูกหลาน ไม่เป็นภาระของครอบครัว

- ดูแลลูกหลานได้ ช่วยให้ลูกหลานท�ามาหากินได้

- ป้องกันการสูญเสียคนในครอบครัว ป้องกันการลาออกจากงานมา

ดูแลคนที่ป่วย 

- ท�าให้ญาตพิีน้่อง  ลกูหลาน  ครอบครัวมชีวีติ ความเป็นอยูท่ีด่มีคีวามสขุ 

- ครอบครัวอุ่นใจ

- ไม่ท�าให้การด�าเนินชีวิตหยุดชะงัก

ตารางที่	5	แสดงการรับรู้ผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  (ต่อ)

	 5.	 ด้านช่องทาง	 วิธีการพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงค์

  ผูส้งูอายมุช่ีองทาง วธิกีารพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ

ที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

   5.1 การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมองหรืออัมพาตได้จะมีผลดีต่อตนเอง คือ ท�าให้

ทราบแนวทางป้องกนั  และการดูตนเองไม่เป็นโรคหลอด

เลอืดสมอง  ท�าให้มสีขุภาพแขง็แรง  อายยุนื และไม่เส่ียง

ต่อการเป็นโรค

   5.2 การได้พูดคุยแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พ่ือป้องกนั

การเกิดโรคหลอดเลอืดสมองหรอือมัพาต โดยการพูดคยุ

กับเพื่อนข้างบ้านเก่ียวกับการเกิดโรค วิธีป ้องกัน  

สอบถามการเกิดโรคและวิธีดูแลตนเองจากเจ้าหน้าที่ 

รพ.สต. พูดคุยกับผู้ป่วยโรคนี้ในหมู่บ้านเกี่ยวกับอาการ

และสาเหตุของโรค และปรึกษาคนในครอบครัว

   5.3 การได้รับหรือเห็นสื่อการสอนท่ีท�าให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

หรอือมัพาตได้รบัจาก โทรทศัน์ แผ่นพับ ป้ายรณรงค์ และ

จาก รพ.สต. เป็นภาพของหลอดเลือดที่มีอะไรไปอุดกั้น  

   5.4 ความต้องการให้หน่วยงานทางสุขภาพ

ช่วยเหลอืในการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองหรอือมัพาต  

คือ มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสุขภาพในชุม

ชนบ่อยๆ และอยากให้มีการรณรงค์ให้ความรู ้และ

แนวทางป้องกันโรคในชุมชนเป็นประจ�า

   5.5 ต้องการแนะน�าให้คนอืน่เหน็ความส�าคญั

และจ�าเป็นในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือ

อัมพาต คือ อยากให้ทุกคนดูแลตัวเอง ตรวจสุขภาพเป็น

ประจ�า ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ มีจิตใจดี อารมณ์ดี  จะ

ได้ไม่มีความเส่ียงที่จะเป็นโรคนี้ และจะได้ไม่เป็นภาระ

ของคนในครอบครัวที่ต้องมาดูแล เสียค่าใช้จ่าย ในการ

รักษา ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่อันตรายแนะน�า

ให้ไปพบแพทย์เพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 

 ผู้สูงอายุ ได้รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคหลอดเลือด

สมองจากหลากหลายช่องทาง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ   

โรงพยาบาล หนังสือพิมพ์  รวมทั้งคนป่วยใกล้บ้าน แต่มี

ผู ้สูงอายุหนึ่งในสี่ท่ีไม่เคยได้รับทราบข้อมูล เรื่องโรค

หลอดเลอืดสมองจากแหล่งใดเลย และไม่เคยเหน็ส่ือใดๆ 

เลย และไม่สามารถให้ค�าแนะน�าคนอืน่ได้เลย (ดงัแสดง

ในตารางที่ 6)
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ตารางที่	6 แสดงช่องทาง วิธีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  

ล�าดับ ช่องทาง มี		(มีช่องทางต่างๆ)

1 แหล่งในการรับรู ้ข้อมูล
ข่าวสารโรคหลอดเลือด
สมอง

จ�านวน 19 คน

- โทรทัศน์   
- วิทยุ   
- รพ.สต. โรงพยาบาล
- แพทย์จากโรงพยาบาล  
- อสม. ในหมู่บ้านแจกแผนพับ
- หมออนามัย  
- เห็นคนข้างเคียงเป็นโรค 
- หนังสือพิมพ์
- คนป่วยใกล้บ้านเล่าให้ฟัง

2 การเรียนรู ้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองหรอือัมพาตได้ จะมี
ผลดีต่อตนเอง          

จ�านวน 23 คน

- ท�าให้ครอบครัวมีความสุข ท�าให้ตนเองมีความสุขด้วย
- เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจ�าวันที่ไม่เสี่ยงต่อโรค
- ไม่ต้องนอนอยู่กับเตียงหรืออยู่กับบ้านอย่างเดียว
- ท�าให้ไม่ป่วยเป็นโรคนี้
- ท�ามาหาเลี้ยงชีพได้ ดูแลลูกหลานได้  
- สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรค และเป็นภาระลูกหลาน 
- ป้องกันตนเองและสอนลูกหลาน ในการป้องกันด้วย
- ท�าให้อยู่อย่างมีความสุข
- ไม่มีโรคแทรกซ้อนมากขึ้น
- อายุยืนยาวได้

3 การพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรยีนรูเ้พ่ือป้องกนัการเกดิ
โรคหลอดเลือดสมอง

จ�านวน 18 คน

- พดูคยุกบัเพ่ือนบ้านท่ีเป็นโรคน้ี  ว่าเขาไม่สามารถ ใช้ชวีติประจ�าวันได้เหมอืนเดมิ
- สอบถาม พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสมอ
- การเลือกรับประทานอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม หมั่นตรวจสุขภาพ
- พูดคุยเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การป้องกันโรค  
- สอบถามเจ้าหน้าที่และคนที่ป่วยด้วยอัมพาต  
- พูดคุยกับเพื่อนบ้านจากการไปพบแพทย์มา

4 แหล่งทีเ่คยได้รบัหรอืเหน็
สื่อการสอน ที่ท�าให้เกิด
ความรู ้ ความเข้าใจใน
การป ้องกันโรคหลอด
เลือดสมอง 

จ�านวน 20 คน

- คลินิกความดันโลหิตสูง  
- โรงพยาบาล รพ.สต.  
- อนามัยใกล้บ้าน  ติดป้ายประกาศป้องกันโรค 
- โทรทัศน์  
- แต่ไม่ทราบการป้องกันที่แน่นอน
- เห็นภาพของหลอดเลือด ที่มีอะไรไปอุดตัน
- คนป่วยอัมพาตและญาติ
- หนังสือ
- ค�าบอกเล่า
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ล�าดับ ช่องทาง มี		(มีช่องทางต่างๆ)

5 ความต้องการให้หน่วย
งานทางสขุภาพช่วยเหลอื
ในการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมอง 

จ�านวน 25 คน

- ให้ความรู้  ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ไม่ให้เป็นโรคนี้
- ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุ
- มาให้ความรู้บ่อยๆ เพราะจ�าไม่ค่อยได้
- ออกมาตรวจสุขภาพในชุมชนบ่อยๆ
- ตรวจวัดความเสี่ยงที่จะท�าให้เป็นอัมพาตและวัดความดันสม�่าเสมอ

- อยากให้ออกมารณรงค์สม�่าเสมอ เพราะบางคนยังไม่รู้จักโรค
- การให้ความรู้ ผ่านหอกระจายข่าว
- อสม. เยี่ยมบ้านบ่อยๆ
- มีเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลออกมาเยี่ยมบ้าน
- อยากให้มาแนะน�ามีสื่อที่มองเห็นชัดเจน เข้าใจง่ายๆ เช่น  โปสเตอร์  หรือ

ภาพยนตร์  
- อยากให้ค�าแนะน�าในการป้องกันโรคอย่างทั่วถึง

6 ความต้องการแนะน�าให้
คนอ่ืนเห็นความส�าคัญ
แ ล ะ จ� า เ ป ็ น  ใ น ก า ร
ป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองหรืออัมพาต 

จ�านวน 23 คน

- ให้ช่วยกันป้องกัน เพราะถ้าเป็นแล้วจะล�าบากผู้ดูแล
- อยากให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และไปพบแพทย์เป็นประจ�าทุกปี
- รับค�าแนะน�าจากแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ. สต.
- ต้องการให้ผู้อื่นดูแลสุขภาพตนเอง และเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น
- ต้องหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น เพราะโรคนี้ ถ้าเป็นแล้ว  การใช้ชีวิต

ล�าบากขึ้น 
- อันตรายของการป่วยเป็นอัมพาตเป็นภาระ
- ให้รับประทานอาหาร ประเภทปลา ผกั ไม่ข้องแวะสิง่เสพตดิ ไม่กนิเหล้า ไม่

สูบบุหรี่ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอให้แข็งแรง
- ถ้าเป็นแล้วจะเป็นภาระลูกหลาน จะใช้ชีวิตได้ไม่เป็นปกติ จึงต้องป้องกัน
- พูดคุยเรื่องโรคอัมพาตกับผู้อื่นเสมอๆ
- พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องเสมอ ให้ความร่วมมือ เมื่อมีการตรวจสุขภาพ
- การดูแลตนเอง ในการป้องกันโรค
- อยากให้มีสื่อประชาสัมพันธ์คนรุ่นหลังมากๆ
- อยากให้มียามาแจก
- อยากให้คนอืน่ป้องกนัโรค จะได้มชีวีติทีย่นืยาว เป็นผูส้งูอายทุีท่�าประโยชน์

ให้กับสังคมได้
- แนะน�าให้เห็นความส�าคัญ และปัญหาสุขภาพ การออกก�าลังกาย

ตารางที่	6 แสดงช่องทาง วิธีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (ต่อ)
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ล�าดับ ช่องทาง มี		(มีช่องทางต่างๆ)

7 ด้านการรับรู ้ข ้อมูลข่าว 
สารต่างๆ

จ�านวน 23 คน

- หมอมาแจ้งนานๆ ครัง้ อสม. ประกาศทางหอกระจายข่าว  แต่ไม่ค่อยได้ยนิ  
บ้านอยู่ไกล

- รับค�าแนะน�าจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.  
- คนข้างเคียง
- หอกระจายข่าว สถานีอนามัย
- อ่านหนังสือ คู่มือป้องกันอัมพาต
- ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับโรคอัมพาตสม�่าเสมอ อ่านและศึกษา และดูแล

ตนเอง  
- วิทยุ โทรทัศน์ 
- สอบถาม อสม.

ตารางที่	6 แสดงช่องทาง วิธีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (ต่อ)

การอภิปรายผล 

 1. ผู้สูงอายุ ส่วนมาก มีความรู้ ความเข้าใจที่ดี 

เกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง แต่มบีางส่วนทีย่งัเข้าใจไม่

ถูกต้อง  เช่น การรักษา  การป้องกันแต่เนิ่นๆ 

 2. การรับรูค้วามสามารถตนเอง  ส่วนมากผูส้งูอายุ

คิดว่าตนเองไม่มีความเสี่ยงคงไม่เกิดขึ้น เพราะ คิดว่า

ดแูลตนเองได้ดีพอสมควร โดยเฉพาะมกีารออกก�าลังกาย  

และรับประทานอาหารน้อยเป็นส่วนมาก แต่บางคน 

ก็คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงเพราะมีโรคประจ�าตัว เช่น  

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

 3. การรบัรู้ผลของการปฏิบัติ ส่วนมากผูส้งูอายเุช่ือ

มั่นในพฤติกรรมการออกก�าลังกายที่ดีของตนเอง และ

การรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม รับประทาน

พวกผกั ผลไม้ และปลา  ลดอาหาร รสหวาน มนั และเคม็  

จึงเชื่อว่าจะท�าให้ตนเองมีความปลอดภัยจากโรคหลอด

เลือดสมองได้ 

 4. การปฏิบัติตัว ส่วนมากผู้สูงอายุ มีการปฏิบัติ

ตัวที่ถูกต้อง ท้ังด้านการออกก�าลังกาย อาหาร การพัก

ผ่อน การจัดการความเครยีด  และการรบัประทานยาเพือ่

ควบคุมความดันโลหิตสูง แต่บางคนก็ไม่สามารถปฏิบัติ

ตนเองได้ดีเท่าทีควร 

 5. ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ส่วนมากได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ แผ่นพับ ป้ายรณรงค์ และ

จาก รพ.สต. ที่มีภาพอะไรไปอุดกั้นท�าให้เข้าใจโรคได้ดี 

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้   ดังนั้น การให ้

ความรู้ โดยมีภาพประกอบ จะท�าให้ผู้สูงอายุ เข้าใจง่าย 

และเหน็ความส�าคญัในการมพีฤตกิรรมทีถ่กูต้อง แต่บาง

คนก็ไม่เคยเห็นการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

เลย จงึจ�าเป็นต้องมกีารรณรงค์ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจ

อย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องและครอบคลุม 

ข้อเสนอแนะในผลการวิจัยไปใช้

 1. การเตรยีมการให้ความรูผู้ส้งูอายเุรือ่งโรคหลอด

เลือดสมอง เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น โดยใช้ภาษาง่ายๆ 

และรูปภาพประกอบ เพื่อการสื่อสารที่ดี 

 2. ผูส้งูอายวัุยปลาย มข้ีอจ�ากดั เร่ือง ฟัง  การมอง

เหน็  การพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพผูส้งูอาย ุต้องค�านงึถงึ 

ข้อจ�ากัดต่างๆ

 3. ผู้สูงอายุวัยปลาย มีความแตกต่างกันสูง ทั้ง

ด้านสรีระ พละก�าลัง ความรู้  ความเขาใจ การวางแผน

ให้ความรู้ จงึต้องค�านงึถงึความแตกต่างของแต่ละบคุคล

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรศึกษาถึงประสิทธิผลของการพัฒนาพฤติกรรม

ผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุวัย

ปลายเพื่อศกึษาวจิยัสือ่ทีเ่หมาะสมกบัผูสู้งอายวุยัปลาย 
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และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพระหว่างผู้สูง

อายท่ีุมีความเสีย่งและไม่มคีวามเสีย่งต่อโรคหลอดเลอืด

สมอง

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณ กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการจริยธรรม การวิจัย  

ขอขอบคุณผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลในครั้งนี้ ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ที่สละ

เวลาอันมีค่าในการให้สัมภาษณ์
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Abstract

 Object ives: To study risk factors that  

associated with wearing off phenomenon in 

Parkinson disease.

 Methods: Retrospective study of patients  

who participant evaluated at Prasat Neurological 

Institute abnormal movement clinic during January, 

2013-August, 2014 and were diagnosed as 

idiopathic Parkinson disease according to UKPD 

brain bank criteria1. These patients were collected 

baseline characteristics of Parkinson disease,  

details of treatment and motor fluctuation  

complications used Wearing off questionnaire 9; 

WOQ 92 the demographic and wearing off -related 

features were analyzed.

 Results: Total 90 patients were included. 

Thirty eight (42.2%) patients were women, mean 

age was 60.6 years (36-84 years; SD 10.33), mean 

age at onset was 47.6 years (36-84 years; SD 

19.29). The clinical features of PD which were  

bradykinesia, rigidity and resting tremor were  

present in almost all patients, postural instability 

was present in only thirteen percent of the patients. 

The clinical feature at presentation were unilateral 

(63.3%), bradykinesia (64.4%), resting tremor 

(67.8%), rigidity (45.6%), postural instability 

(13.3%). Most patients were still ambulatory and 

physically independent with Hoehn-Yahr stage 3-4, 

duration of treatment were 5.3 year (0-25years :SD 

4.66), treatments were levodopa  90.0 %, the mean 

dose of levodopa were  600 mg/day (0-1500 mg SD 

326.41), anticholinergic (27.7%), dopamine agonists; 

piribedil  33%, pramipexole 42%, ropinirole 35%, 

rotigotine 28%, COMT inhibitor 55.5 %. MAOB  

inhibitor rasagiline 35.5%, selegiline 32.2%.  

However,  73 pat ients (81 %) developed  
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complications, which were wearing off, form the 

complete WOQ 8 questionnaire the motor symptom 

were tremor (57 %), slowness (54 %), reduced 

dexterity (39 %) and stiffness (40 %), muscle  

cramping (41.1 %), the non-motor symptom cloudy/

slow thinking (24.4 %),  pain (42.2 %), mood 

changes (27.8 %), anxiety (23.3 %). Factors  

associated with wearing off complications are  

earlier age of onset, long duration of disease,  

advanced disease state, higher levodopa dosage 

and long duration of levodopa treatment. Seven 

patients developed severe levodopa induced  

dyskinesia, were underwent performed deep brain 

stimulation surgery, which correlated with late 

Hoehn-Yahr stage, long duration and high dose of 

levodopa usage, p < 0.05. The correlation between 

ages of onset is inversely correlated with H-Y stage, 

p< 0.05. The dosage of levodopa was positively 

correlated with H-Y stage.

 Conclusion:  We performed the registry survey 

of wearing off used WOQ-9 questionnaire among 

PNI movement disorders clinic with IPD. Wearing 

off complications are common in patients with  

advanced Parkinson disease. The risk factor of 

wearing off found in our study was duration of  

disease, Hoehn - Yahr staging levodopa dosage 

and duration of treatment. While age group and age 

of onset relatively lower than those in other Asian 

Countries, different reasons such as methodological 

difference, may contribute to this result. 

 Keywords: wearing off, idiopathic Parkinson’s 

disease, parksiononism, motor fluctuation,WOQ-9

Background

 Parkinson’s disease (PD) is one of the common 

neurodegenerative diseases. Dopaminergic  

neuronal death in substantia nigra is found to be 

the main pathologic process leading to motor  

d i sab i l i t y  whe re  a f f ec t s  dopamine rg ic  

neurotransmission resulting in bradykinesia,  

rigidity, and rest tremor. Since the introduction of 

levodopa in the late 1960s, this drug has been the 

mainstay of therapy for PD3.  After the honeymoon 

period, which there is a dramatically sustained good 

response to dopaminergic treatment, beneficial 

effects are hampered by levodopa-induced motor 

complications involving wearing off and dyskinesia.

  Wear ing of f  is  character ized by the  

reemergence of cardinal symptoms of Parkinson’s 

disease, painful muscle spasms, and even various 

non-motor symptoms (e.g., mood changes, anxiety, 

dysesthesias, and diaphoresis). These symptoms 

usually improve with the next dose of anti-PD 

medication. Dyskinesia is an involuntary choreiform 

movements which can involve any part of the body 

and sometimes impose disabling or painful  

postures4. Dyskinesia eventually may occur in up 

to a third of patients taking levodopa. Since PD is 

still an incurable disease, current therapy could only 

improve the symptoms, the long-term outcome 

should be carefully considered when selecting 

treatment strategy4.

 Parkinson’s disease is a common progressive 

neurodegenerative disease in Thailand. According 

to a national PD registry determining the distribution 

and prevalence of Parkinson’s disease in Thailand, 

it demonstrated that the prevalence was similar to 

previous ones published for Asian countries5. We 

conducted a registry for exploring the prevalence 

and the risk factor involving the characteristics of 

wearing off among PD outpatients in Prasat  

Neurological Institute (PNI) where is the one of  

centers providing a special clinic for movement 

disorders patient. 
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Patients and methods

 We retrospectively reviewed charts of patients 

with PD who came to evaluate at Movement Clinic 

in Prasat Neurological Institute (PNI) during January 

2013 – November 2014. Diagnosis of PD is based 

on UK Parkinson’s Disease Society Brain Bank 

Clinical Diagnosis Criteria1. The WOQ-9 was  

specifically developed as a study tool to recognize 

a wearing-off patient where consists of nine  

symptoms of parkinsonism that typically improve 

with dopaminergic therapy6. These symptoms 

include tremor, slowness, reduced dexterity,  

stiffness, muscle cramping, cloudy or slowed  

thinking, pain or aching, mood change, and  

anxiety or panic attacks. During a regularly  

scheduled movement clinic visit, PD patients  

completed the WOQ-9 themselves prior to being 

evaluated by a physician. The presence of at least 

one of nine symptoms and the improvement after 

taking the next anti-PD dose have been indicated 

as the occurrence of wearing-off. The physician 

independently determined whether the patient had 

wearing off phenomenon. 

 We reviewed all medical records whose 

showed the occurrence of wearing off either from 

the doctor’s note or the WOQ9 and obtained the 

demographic data including age, gender,  

preferential treatment, domicile and the characteristic 

of disease including age at onset, disease duration, 

an initial clinical presentation, family history,  

comorbidity, Hoehn and Yahr scale, follow-up  

duration, duration of levodopa use (kinds of  

levodopa used  such as combination levodopa, long 

acting levodopa, fast distil levodopa), daily dose  

of levodopa, addition other antiparkinsonian  

medications. 

 This study design was approved by the  

Medical ethics review committee of PNI. All patients 

received oral and written informed consents about 

the study. Statistical analysis was done with the 

SPSS 16.0 for windows. Continuous and categorical 

variables were expressed as mean or median  

and percentages, respectively. We performed  

descriptive comparison analyze using the Pearson 

Chi-Square or Fisher’s exact test for categorical 

variables and Mann-Whitney U test for continuous 

variables. Wilcoxon signed ranks test was used to 

analyze wearing off rate before and after adequate 

treatment. Statistical significance cutoff was 

reached at p< 0.05.  

Results

 Total 90 patients were included. Thirty eight 

(42.2%) patients were women. Mean age was 60.6 

years (36-84 years; SD 10.33). Mean age at onset 

was 47.6 years (36-84 years; SD 19.29). The clinical 

features of PD, which consisted of bradykinesia, 

rigidity and resting tremor, were recognized in 

almost all patients. Postural instability was present 

in only 13.3% (N=12) of the patients. The clinical 

features at presentation were unilateral 63.3% 

(N=57), bradykinesia 64.4% (N=58), resting tremor 

67.8% (N=61), rigidity 45.6% (N=41), and postural 

instability13.3% (N=12). Most patients were still 

physically independent with Hoehn-Yahr stage 3-4 

and the duration of treatment was 5.3 year 

(0-25years: SD 4.66). The treatment aspect, the 

levodopa equivalent was 688.96 mg/day, the mean 

dose of levodopa was 605 mg/day (50-1500 mg SD 

326.41), the percent of medications usage was 

shown as levodopa (90%), anticholinergic (27.7%), 

dopamine agonists; piribedil 33%, pramipexole 

42%,  ropinirole 35%,  rotigotine 28%, COMT 



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.33 • NO.1 • 201726

inhibitor 55.5 %, MAOB inhibitor; rasagiline 35.5%,  

selegiline 32.2%.

 There were seventy-three patients (81 %)  

from WOQ-9 questionnaire developed motor  

complications in terms of wearing off. The motor 

symptoms were tremor (57 %), slowness (54 %), 

reduced dexterity (39 %), stiffness (40 %), and 

muscle cramping (41.1 %). The non-motor  

symptoms were cloudy/slow thinking (24 %), pain 

(42.2 %), mood changes (27.8 %), anxiety (23.3 %).  

Factors associated with wearing off complications 

were earlier age of onset, long duration of disease, 

advanced disease state, higher levodopa dosage 

and long duration of levodopa treatment (Table 4). 

Seven patients developed severe levodopa induced 

dyskinesia and was referred to perform deep brain 

stimulation (DBS) surgery. This has been correlated 

with late Hoehn-Yahr stage, long duration and high 

dose of levodopa usage. (P <0.05). The correlation 

between ages of onset is inversely correlated with 

H-Stage, P< 0.05. The dosage of levodopa is 

positively correlated with H-Y stage. 

Table 1 Patient demographic data

Demographic data Wearing off Without wearing off P value 

Male 43(58.9%) 8 (47.1%) 0.654

Female 30(41.1%) 9 (52.9%) 0.861

Age (years) 54(58-71) 62 (54.5-67.50) 0.314

Smoking 9(12.5%) 0 0.198

Preferential treatment  

Self-pay 1(1.4%) 0 0.351

Social security 4(23.5%) 4(23.5%) 0.339

Government officer 35(47.9%) 6(35.3%) 0.38

NHS 27(37%) 7(41.2%) 0.588

Domicile  

Bangkok 18(20%) 5(5.5%) 0.465

Other 52(57.78%) 15(16.67%) 0.358

Comorbidity  

CAD 2(2.7%) 0 1

DM2 3(4.1%) 1(5.9%) 0.574

HTN 6(8.2%) 3(17.6%) 0.363

Mixed hyperlipidemia 7(9.6%) 0 0.339

Previous stroke 4(5.5%) 0 1

NHS; nation heath security, CAD; coronary artery disease, DM2; diabetes type 2, HTN; essential  

hypertension 
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Table 2 Characteristic of PD

Characteristic of PD   

Age of onset (years)
Duration of disease
Clinical at presentation 
Bradykinesia
Postural instability
Rest tremor
Rigidity
Unilateral limbs
Hoehn-Yahr Stage
0
1
1.5
2
2.5
3
4
5

47.622±19.29  (range 27-78 year)
5.3 ±4.66 (range 0-25years)

Patient
58
12
61
41
57

1
15
10
13
4
0

12
8

Percent
64.40
13.30
67.80
45.60
63.30

 
1.10

16.60
11.10
14.40
4.40

0
13.30
8.80

 

Table 3 Medication use and dosage

Medication : Levodopa Number Dose (mg) Percent

Levodopa + Carbidopa  (Sinemet) 5  10.40

Levodopa + benserazide (Madopar) 68  82.90

Levodopa + benserazide controlled-release 

(Madopar HBS) 

13  28.30

Levodopa + benserazide dispersible (Madopar DT) 3  7.10

Levodopa+Carbidopa+Entacapone (Stalevo) 8  17.40

Total levodopa (only) dose 84  605 mg +/- 326.41 (0-1500 mg) 93%

Medication Number Dose (mg) Percent

Entacapone(Comtan) 42 350+/-300 mg  (0-900mg) 46.67

Rasagiline (Azilect) 32 0.5 (0-1mg)                35.56

Trihexyphenidy(Artane) 41 1 (0-6 mg) 45.56

Selegiline (Jumex) 29 5 (5-10mg) 32.22

Piribedil (Trivastal) 41 100+/-(50-200mg) 45.56

Bromocriptine 25 6+/-2.24 (2-7.5 mg) 27.78

Pramipexole (Sifrol) 38 0.4605+/-0.79mg(0.375-1mg) 42.22

Ropinirole(Requip) 32 0.4648+/-1.069(0.5-4mg) 35.56

Rotigotine(Neupro) 26 3+/-1.5(1-6mg) 28.89
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Table 4  Patient-reported symptoms, proportion improving after next dose of Parkinson disease medica-

tion, and operating characteristics of each symptom

 Reporting symptoms 
Patient-reported 

benefit after medication  (N=73) (81%)

Motor  N(%)

Tremor 52(57)

Slowness 49(54)

Reduced dexterity 39(43)

Stiffness 36(40)

Muscle cramping 37(41.1)

Nonmotor  N(%)

Cloudy/slowed thinking 22(24.4)

Pain/aching 35(42.2)

Mood changes 25(27.8)

Anxiety/panic 21(23.3)

 

Table 5 Factors associated with wearing off complication 

Factors associated Not reported wearing off  Reported wearing off p value

Age (yr) 54 62 0.031

Age of onset (yr) 49 50 0.761

Duration of disease (yr) 2 6 0.035

Hoehn-Yahr stage 1.5 3 0.001

Levodopa dosage (mg) 400 650 0.049

Duration of levodopa 1 5.5 0.03

Discussion

 In our study, prevalence of wearing off was 

present in 81% of the studied patients. Average 

disease duration was 5 years. This higher  

prevalence is dif ferent from results from  

multi-center registry survey in mainland China study 

and the Western country studies, for which  

showed the overall prevalence rate of wearing off 

at approximately 40-60%7-9. One study of wearing 

off in Thailand showed only 25% of patients  

developed motor  compl icat ions8,10.  Th is  

discrepancy of the results with significantly  

higher prevalence in our study may be due to more  

patients with advanced disease included. The  
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reasons for that are 1) our institution is a tertiary 

neurological center in Thailand where complicated 

PD cases are referred from all regions of Thailand 

and 2) In real practice, in mild cases, after the PD 

is diagnosed, these patients would be advised to 

be treated at their district hospitals. The important 

risk factors for wearing off are higher age of onset, 

long duration of disease, advanced H-Y stage, high 

levodopa dose and long duration of levodopa 

treatment.

 There were a very few studies regarding motor 

complications in Thai PD patients. One of them 

reported by Kulkantrakorn K et. al. in 2006  

demonstrated that wearing off was the common 

clinical feature, followed by on-off fluctuation,  

freezing, and dyskinesia10. However, this study did 

not mention about non-motor symptoms. Non-motor 

symptoms in Parkinson’s disease has been  

attentively researched recently. The prevalence of 

non-motor symptoms in several US studies11-13  has 

shown a lower percentage compared with the  

classic motor symptoms particularly wearing off. 

Some studies indicated that non-motor symptoms 

had a greater impact on quality of life than motor 

symptoms in PD patients14,15.

 In view of demographic data and PD  

characteristics, our results were somewhat similar 

to the previous report in a Thai population  

Bhidiyasiri et al5. Male gender is slightly more  

predominant, the average age is 60 years and age 

of onset is 47 years. The clinical features at the 

presentation including bradykinesia, rigidity and 

resting tremor as well as the unilateral involvement 

at onset, are the common findings in most patients, 

whereas postural instability is uncommon. This  

supported that postural instability usually developed 

in later years of the disease. This would suggest 

that if postural instability appears at the first  

presentation, an exclusion of other causes is  

mandatory. In our study, most patients were taking 

levodopa and half of them also received adjunctive 

medications which was greater than previous report 

of Kulkantrakorn K et.al. Drugs used besides  

levodopa less than 30%10. This may be due to at 

this time more variety of anti-PD drugs being used 

in Thailand. The commonly used adjunctive  

medications in our study are dopamine agonists 

and COMT inhibitor.

 Wearing off phenomenon is generally the 

early symptom of motor complications. The early 

identification of such condition is important for the 

optimized therapy. Non-motor wearing off can be 

responsive to dopaminergic medications16.  

Noteworthy, approximately 80 % of PD patients 

developed wearing off detected by WOQ-9 score 

with at least one positive item. The wearing off in 

some of these patients were initially missed by  

treating neurologists. Hence, WOQ-9 is a useful 

clinical screening for detecting early wearing off, in 

line with a recommendation of MDS in 201117. 

Tremor and movement slowness were the most 

common motor wearing off symptoms, whereas 

pain/aching was the most common non-motor  

wearing off symptoms in our study. These were 

similar to the study of Wei Chen and co-workers in 

201418. Greater degree of disability was noted from 

non-motor fluctuation than motor fluctuation19. It is 

thus important to be also recognizing non-motor 

fluctuations to help early identification of wearing off 

in clinical practice. There were some limitations in 

our study. Firstly, biological factors including  

possible limited understanding the items in the 

WOQ-9 questionnaire in advanced PD patients20. 

Secondly, as discussed earlier, selection bias may 
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occur since this study was performed in a tertiary 

transferal center. Third, retrospective nature of this 

study. Further prospective studies are required to 

help definite identify risk factors for wearing-off 

phenomenon.

Conclusion

 We performed the registry survey of wearing 

off used WOQ 9 questionnaire among PD patients 

at PNI movement disorders clinic. Wearing off 

symptom is very common in an advanced stage of 

Parkinson’s disease. The early recognition of  

wearing off either motor or non-motor symptoms will 

be beneficial for early treatment and can improve 

the patient’s quality of life. The WOQ 9 may be a 

valuable tool to detect the wearing off, particularly 

in rushing clinic. 
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Abstract

 Objective: To evaluate prevalence and  

associated factors of neuropathic component in 

patients with chronic low back pain.

 Method: We conducted a cross-sectional study 

in patients with chronic low back pain in Spine and 

Neurology clinics. Inclusion criteria were aged at 

least 18 years and duration of low back pain longer 

than 3 months. Neuropathic component of pain was 

diagnosed if the Douleur Neuropathique en (DN4) 

questionnaire was more than 4.

 Result: Among 102 patients, mean age was 

61 ± 14.5 years, range 19-87 years, 67 patients 

(65%) was female. Average duration of pain was 

39.5 months. Twenty-nine patients (28.2%) had a 

previous history of back surgery. The most common 

cause of chronic low back pain was degenerative 

spondylosis 39 patients (37.9%), followed by spinal 

stenosis 28 patients (27.2%). Mean DN4 score was 

3.2 ± 2.2 (range0-8).  A total of 49 patients (48%) 

patients had neuropathic pain. Univariate analysis 

revealed that location of pain and some medications 

were significantly associated with neuropathic pain. 

Based on a classification by location of pain, 88% 

of Group 4, pain radiating to the lower limb with 

neurologic signs, had neuropathic pain (P < 0.01). 

Fifty-five percent of the patients taking NSAIDs had 

neuropathic pain (P<0.01).  

 Conclusion: The prevalence of neuropathic 

pain among patients with chronic low back pain was 

48%. The associated factor for neuropathic pain 

was location of radiating pain from the back and 

neurological deficits. Early detection and  

appropriated treatment in the group at risk of  

developing neuropathic component is essential.

 Keywords: Neuropathic components, neuropathic 

pain, chronic low back pain, prevalence
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Introduction

 Low back pain (LBP) with or without lower limb 

pain is one of the most common disorders in clinical 

practice. This condition is associated with multiple 

under ly ing  mechan isms 1,  caus ing  bo th  

neuropathic and nociceptive pains. Neuropathic 

mechanisms are widely believed to play a more 

important role in leg pain, whereas nociceptive 

mechanisms seem to play a greater role in back 

pain.2 Chronic pain, a pain pattern lasting more than 

three to six months, or beyond the point of tissue 

healing, is usually less directly related to identifiable 

tissue damage and structural problems, in  

particular chronic back pain without a clearly  

determined cause, failed back surgery syndrome 

(continued pain after the surgery has completed 

healed), and fibromyalgia.3 Chronic pain is much 

less well understood than acute pain and the 

mechanisms may be related with neuropathic  

component as well as psychological aspects.

 Neuropathic pain is often described with the 

following terms: severe, sharp, lancinating, 

lightning-like, stabbing, burning, cold, and/or  

ongoing numbness, tingling or weakness. It may be 

felt traveling along the nerve path from the spine 

down to the arms/hands or legs/feet.3 Treatment for 

this condition is differed from nociceptive pain in 

which some medications, for example opioids (such 

as morphine) and NSAIDs (such as ibuprofen,  

COX-2 inhibitors), are usually not effective in  

relieving it. Treatments for severe neuropathic pain 

include certain medications (antidepressant or 

antiepileptic), nerve “block” injections, and a  

variety of interventions generally used for chronic 

pain.4 It is therefore essential to improve the clinical 

identification and characterization of neuropathic 

components of LBP in patients with and without leg 

pain to early detection and treat promptly.5 Douleur 

Neuropathique en 4 questions (DN4) was  

developed in patients with either neuropathic or 

nociceptive pain and consists of 7 items related to 

symptoms and 3 related to clinical examination.6   

Since there is no data available about neuropathic 

pain in Thai patients with chronic low back pain, we 

therefore aimed to survey this condition in our  

hospital. We hypothesized that neuropathic  

component would be very common among chronic 

low back pain patients. 

Methods 

 Consecutive patients with chronic low back 

pain, with or without radiating unilateral or bilateral 

lower limb pain, in our Spine and Neurology clinic, 

Phramongkutklao Hospital were recruited to the 

study. This period of enrolment was between June 

and November 2014. The inclusion criteria were: 

age ≥ 18 years, pain over at least the low lumbar 

area, pain duration at least 3 months, and ability to 

give written informed consent. Patients were  

excluded if they were diagnosed with cauda equina 

syndrome, vertebral fracture, and developmental 

deformities of the spine. Patients with other parts  

of back pain, bilateral lower limb pain, severe  

co-morbid conditions, diffuse widespread pain, 

chronic alcoholism or substance abuse, or unable 

to complete questionnaires. The etiological  

diagnosis of low back pain was based on  

standardized clinical assessment (see further) and 

spinal imaging (CT scan or MRI) in all patients.

 Demographic, clinical and physical examination 

were studied. The low back pain classification was 

determined by using the revised version of the 

Quebec Task Force Classification of Spinal  
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Disorders (QTFSD).7 The QTFSD is an original  

classification of spinal disorders on the basis of 

clinical examination, pain localization, the results of 

paraclinical investigations and response to  

treatment, developed to reflect the clinical entities 

encountered in clinical practice. Our classification 

was derived from the 4 groups of QTFSD patients, 

based on clinical criteria alone. Patients were 

assigned to Group 1 if they reported pain in the 

lumbar area without radiation below the gluteal fold. 

Patients were assigned to Group 2 if they had pain 

in the lumbar area with proximal radiation (i.e. to the 

lower limb, but not beyond the knee). Patients were 

assigned to Group 3 if they had pain in the lumbar 

area radiating below the knee and no neurologic 

signs (normal reflexes and an absence of motor 

impairment or sensory deficits). Patients were  

assigned to Group 4 if they had pain radiating to 

the lower limb and extending towards the foot in a 

dermatomal distribution, associated with sensory 

deficits or other neurologic signs (focal muscular 

weakness, absent or reduced femoris or triceps 

reflexes). The patients were then referred to  

detection of a neuropathic component of pain by 

the DN4 questionnaire (Douleur Neuropathic  

4 questions).6 This questionnaire contains 7 items 

relating to symptoms (e.g. sensations of burning, 

electric shock, painful cold, tingling, pins and  

needles, numbness, itching) and 3 items relating to 

physical examination with each element scored as 

present (1) or absent (0). In our initial validation 

study, we found that a score of at least 4/10 in this 

questionnaire was indicative of neuropathic pain, 

with excellent sensitivity and specificity (82.9 and 

89.9%, respectively).6  We used the DN4 to  

investigate both the back and the most distal area 

of radiating pain in the lower limb (for patients with 

lower limb pain). The sensory examination for the 

DN4 involves comparison between the painful and 

the contralateral lower limb and between the painful 

area and an adjacent non-painful area for the back. 

Statistical analyses 

 Continuous data were reported in mean and 

standard deviation (SD) while discrete data were 

determined in number and percent. Comparisons 

between groups were evaluated by unpaired  

student’s t-test and chi-square test. All p values 

were two-sided with a level of significance was 0.05. 

Statistical analyses were performed using SPSS 

version 16 software package.

Result

 A total of 102 patients, mean age was  

61 ± 14.5 years, range 19-87 years. Sixty-seven 

patients (65%) were female. Hypertension was the 

commonest co-morbidity, 48 patients (46.6%).  

Average duration of pain was 39.5 months.   

Twenty-nine patients (28.2%) had a previous  

history of back surgery. The most common cause 

of chronic low back pain was degenerative  

spondylosis (37.9%),  fo l lowed by spinal  

stenosis (27.2%). The demographic and clinical  

characteristics were given in Table 1.
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Table1: Demographic and clinical characteristics (n=102)

Variables Number (%)

Age, years, Mean ± SD (range) 61 ± 14.5 (19-87)

Female 67 (65)

Co-morbid medical illness

   Diabetes 26 (25.2)

   Hypertension 48 (46.6)

   Dyslipidemia 27 (26.2)

   Gouty arthritis 5 (4.9)

   Ischemic heart disease 6 (5.8)

   Cancer 4 (3.9)

Alcohol use or smoking 18 (17.5)

Duration of low back pain, months, Mean± SD (range) 39.5 ± 82.8 (3-600)

Previous history of back surgery 29 (28.2)

Etiology of low back pain

   Degenerative Spondylosis 39 (37.9%)

   Spinal stenosis 28 (27.2%)

   Disc herniation 13 (12.6%)

   Myofascial pain 5 (4.9%)

   Others 16 (15.5%)

 According to QTFSD, Group 3, representing 

pain in the lumbar area radiating below the knee 

and no neurologic signs was the most common 

group (47.6%), followed by Group1; pain in the 

lumbar area without radiation, (20.4%). The  

majority of patients were treated by antiepileptic 

drugs (84.5%), which pregabalin and gabapentin 

were prescribed 53.4% and 27.2% respectively. 

Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) was 

commenced for 62.1. The details of pain classified 

by location (QTFSD) and medication use were  

summarized in Table 2.
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Table 2:  Details of low back pain classification according to QTFSD and medication use 

Variables Number (%)

Group 1: pain in the lumbar area without radiation 21 (20.4)

Group 2: pain in the lumbar area with proximal radiation 15 (14.5)

Group 3: pain in the lumbar area radiating below the knee and no neurologic signs 49 (47.6)

Group 4: pain radiating to the lower limb, associated with neurologic signs 17 (16.5)

Medication

   Acetaminophen 27 (26.2)

   NSAIDs 64 (62.1)

   Muscle relaxant 48 (46.6)

   Opiate 54 (52.4)

   Antidepressant 16 (15.5)

   Antiepileptic 87 (84.5)

   Pregabalin 55 (53.4)

   Gabapentin 28 (27.2)

   Pregabalin and Gabapentin 5 (4.9)

 Neuropathic component was assessed by DN4 

questionnaire. The overall mean ± SD score was  

3.2 ± 2.2, range0-8.  There were 49 patients (48%)  

reported of having neuropathic pain, defined by 

DN4 score ≥ 4. It was found that locations of  

pain and some medications were significantly  

associated with neuropathic pain. According to 

QTFSD, Group 4 (with radiating pain beyond knee 

and neurological deficits) was significant associated 

with neuropathic pain; 88% of Group 4 had  

neuropathic pain, p-value <0.01. Thirty-six patients 

(55%) who have been taking NSAIDs showed  

significant neuropathic components (p-value 0.045). 

Whilst age, sex, duration of pain, co-morbid medical 

illnesses, alcoholic consumption, smoking status, 

history of previous back surgery, etiology of  

chronic low back pain and other medical treatments 

(except NSAIDs) were not significantly associated 

with the occurrence of neuropathic pain. Group 1 

(pain localized only back area), significantly showed 

‘No’ occurrence of neuropathic pain compared  

with those in other groups, p-value <0.01. The  

associated factors for neuropathic component were 

compared in Table 3 and 4.



Vol.33 • NO.1 • 2017 37

Table 3: Comparison between low back pain with neuropathic and non-neuropathic pain 

Neuropathic (n = 49)

Number (%)

Non-neuropathic (n = 53)

Number (%)

P-value

Age, years (mean ± SD) 60.3 ± 13.2 63.2 ± 15.6 0.312

Male: Female 17 : 32 18 : 35 0.938

Duration of back pain, months (mean ± SD) 28.7 ± 40.9 49.8 ± 10.8 0.202

Co-morbid illness

   Diabetes 11 (42.3) 15 (57.7) 0.498

   Hypertension 23 (48) 25 (52) 0.981

   Dyslipidemia 8 (30) 19 (70) 0.026

   Gouty arthritis 1 (20) 4 (80) 0.198

   Ischemic heart disease 3 (50) 3 (50) 0.921

   Cancers 0 (0) 4 (100) 0.069

Alcohol or smoking  8 (47) 9 (53) 0.929

History of back surgery 16 (55) 13 (45) 0.363

Etiologies of back pain 0.446

   Spondylosis 22 (66) 17 (44) -

   Disc herniation 7 (54) 6 (46) -

   Spinal stenosis 11 (39) 17 (61) -

   Myofascial pain 1 (20) 4 (80) -

Medication

   Acetaminophen 11 (41) 16 (59) 0.376

   NSAIDs 36 (55) 29 (45) 0.045

   Muscle relaxant 26 (54) 22 (46) 0.234

   Opiate 28 (52) 26 (48) 0.414

   Antidepressant 9 (56) 7 (44) 0.474

   Antiepileptic 44 (51) 43 (49) 0.217

        Pregabalin (PB) 25 (44) 30 (56) -

        Gabapentin (GP)                              18 (64) 10 (36) -

        Both PB and GP                                            1 (20) 4 (80) -
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Table 4: DN4 result in four groups defined by location of low back pain 

Location of pain DN4 score

(mean ± SD), range

Neuropathic

Number (%)

Nonneuropathic

Number (%)

P-value

Group of back pain P=0.000

Group1: pain in the lumbar area 

without radiation (n=21)                       

1.28 ± 1.5, (0-5) 2 (10) 19 (90) -

Group 2: pain in the lumbar area 

with proximal radiation (n=15)                                                

3.27 ± 1.7, (1-6) 8 (53) 7 (47) -

Group 3: pain radiating below knee 

and no neurologic deficit (n=49)                                                    

3.27 ± 2, (0-7) 24 (49) 25 (51) -

Group 4: pain, associated with neu-

rologic signs (n=17)                                               

5.41 ± 2, (1-8) 15 (88) 2 (12) -

Discussion

 This study was designed to evaluate the 

prevalence of neuropathic pain among patients  

with chronic low back pain visiting at our  

Phramongkutklao hospital. We used a standard 

clinical approach combined with the DN4 

questionnaire to identi fy the neuropathic  

component of low back pain. In this setting, 48% of 

chronic low back pain patients met the criteria for 

neuropathic pain defined by DN4 score of at least 

4. We also found that the relative contributions of 

neuropathic and non-neuropathic mechanisms to 

low back pain differed between Group 1 (pain in 

the lumbar area without radiation) and Group 4 (pain 

radiating to the lower limb, associated with  

neurologic signs). It therefore suggested us that 

physicians should carefully perform neurological 

examination among patients with low back pain. 

Typical radiculopathy was detected as the  

commonest neuropathic pain syndrome in low back 

pain patients, but the DN4 questionnaire appeared 

suitable to identify neuropathic component of low 

back pain in less typical cases, which may  

significantly affect the choices of treatment  

strategies for these patients.

 The comparison of DN4 score between  

locations of pain suggested that pain in the lumbar 

area without radiation generally could be  

considered as a nociceptive pain. Whi le  

neuropathic pain, occurring less frequently in the 

lower back than pain radiating to the lower limb, 

was associated with neurologic signs, consistent 

with traditional view.11 However, the proportion of 

patients with a neuropathic component to back pain 

was highest in patients with typical radicular pain 

(Group 4: pain radiating to the lower limb,  

associated with neurologic signs). Our results  

suggested that, at least in patients with pain  

radiating to the lower limb were associated with 

neurologic signs, might also contribute specifically 

to neuropathic back pain.

 The term ‘mixed pain’ has been proposed for 

pain conditions that may have both a nociceptive 

and a neuropathic component.12 However, the  

proportion of mixed pain in low back pain patients 

was not clearly established in studies. The term 
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mixed pain was applied to patients who had  

intermediate score, e.g. between the low range 

suggestive of nociceptive pain and the high range 

indicative of neuropathic pain. However, mixed 

neuropathic and nociceptive mechanisms may 

probably also account for pain in the same body 

areas. Thus, it is likely that mixed mechanisms  

account for low back pain patients. Differences in 

the degree of neuropathic and nociceptive 

mechanisms operating in most low back pain 

patients may account for the lack of therapeutic 

response to anti-neuropathic agents, such  as  

pregabalin or tricyclic antidepressant, the gold 

standard for other neuropathic conditions, in recent 

clinical trials of chronic back pain.4 Conversely, it 

seems likely that patients with neuropathic pain in 

both back and lower limb areas, as identified by 

DN4, are the most suitable candidates for inclusion 

in clinical trials of anti-neuropathic drugs. These 

data highlight the importance of assessing different 

painful areas when searching for neuropathic  

components of low back pain, with a potentially 

significant impact on treatment strategies.

 An International (European Federation of  

Neuro log ica l  Soc ie ty ,  EFNS)  Gu ide l ine  

recommended that the first line medications for 

peripheral neuropathic pain are pregabalin,  

gabapentin and tricyclic antidepressants. NSAIDs, 

vitamins and calcium supplement were not found 

to be effective and were not recommended by either 

the international or regional guildlines.4 A well  

designed crossover study had recently reported a 

combination of pregabalin and NSAIDs13 to be 

significant efficacious in treating the concurrent 

neuropathic and nociceptive pain components  

that frequently co-occurred in patients with low  

back pain. In our study, both neuropathic and  

non-neuropathic groups, was found that the  

m a j o r i t y  o f  p a t i e n t s  h a d  b e e n  t a k i n g  

anti-neuropathic drugs (84.5% antiepileptic drugs 

and 15.5% antidepressants). In contrast, in this 

study, patients with neuropathic pain was significant 

more common in whom been taking NSAIDs than 

patients without neuropathic pain. This would  

indicate that using antiepileptic drugs and  

antidepressant medications improved neuropathic 

components in our studied patients. 

Conclusion 

 The current study found a high rate of  

neuropathic pain in patients presenting with  

chronic low back pain in Phramongkutklao hospital, 

significant associate with pain location. DNto4 

questionnaire was found practical and rapidly 

administered screening test for identifying the  

presence of neuropathic pain and may be of value 

in treatment decision-making. In the population 

studied, the correct identification of  neuropathic 

pain contribution to chronic low back pain resulted 

in the use of a more appropriate treatment.
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Appendix

 Diagnosing Neuropathic Pain - DN4 Question-

naire13

 Please complete this questionnaire by ticking 

one answer for each item in the 4 questions below.

Interview of the Patient



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.33 • NO.1 • 201740

Question 1: Does the pain have one or more of the following characteristics? Yes
(score 1)

No
(score 0)

1: Burning

2: Painful Cold

3: Electric Shocks

Question 2: Is the pain associated with one or more of the following symptoms 
in the same area?

Yes
(score 1)

No
(score 0)

4: Tingling

5: Pins and Needles

6: Numbness

7: Itching

Examination of the Patient
Question 3: Is the pain located in an area where the physical examination may 
reveal one or more of the following characteristics?

Yes
(score 1)

No
(score 0)

8: Hypoesthesia to touch

9: Hypoesthesia to prick

Question 4: In the painful area, can the pain be caused or increased by:
Yes

(score 1)
No

(score 0)

10: Brushing?

Summation

NB: If the score is 4 or higher than the pain is likely to be neuropathic pain
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Epileptic Surgery

คณิตพงษ์ ปราบพาล

ศ.นพ.คณิตพงษ์ ปราบพาล

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 การรกัษาโรคลมชักแบ่งออกเป็น	non-pharmacology 

และ	 pharmacology	 ทั้งน้ีขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง 

เช่น	กลุ่มอาการโรคลมชัก	 ชนิดของอาการชัก	 ลักษณะ

พื้นฐานของผู้ป่วย	 เป็นต้น	 การใช้ยาเป็นการรักษาที่

ส�าคัญ	 อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ท�าในปี	 ค.ศ.2000	 

พบว่า	 ร้อยละ	 36	 ของผู้ป่วยโรคลมชักไม่ตอบสนอง 

ต่อการรักษาด้วยยากันชัก1 ดังรูปที่	1	

รูปที่ 1  แสดงจ�ำนวนร้อยละของผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยยำ

	 ต่อมาเมือ่มกีารค้นพบยากนัชกัชนดิใหม่พบว่าเพ่ิม	

seizure	free	อีกร้อยละ	152,3	ซึ่งในผู้ป่วยที่ดื้อต่อยากัน

ชักจ�าเป็นต้องใช้การรักษาด้วยวิธีการอื่น	เช่น	การผ่าตัด	

	 การผ่าตัดรกัษาโรคลมชักมหีลายวธีิ	วธิทีีใ่ช้กนับ่อย	

ได้แก่		

	 1.	 Anterior	temporal	resection

	 2.	 Amygdalo-hippocampectomy	

	 3.	 Extra-temporal	lobe	resections	

	 4.	 	Lesionectomy

	 5.	 Hemisphererectomy	and	large	multilobar	

resections

	 6.	 Corpus	collosotomy

แนวความคิดของการผ่าตัด

	 ต�าแหน่งของสมองขณะมกีารชกัแบ่งออกเป็น	ดงันี้

	 1.	 Epileptogenic	 zone	หมายถึง	 ส่วนของเนื้อ

สมองที่เป็นจุดเริ่มก�าเนิดชัก	 (initiate	 seizure)	 โดยมี

ทฤษฎีว่า	 การท่ีเอาจุดนี้ออกหรือตัดการเชื่อมต่อกับเนื้อ

สมองส่วนอื่นจะท�าให้อาการชักหายไป	
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	 2.	 Irritative	 zone	หมายถึง	ส่วนของเนื้อสมองที่

เกิดคลืน่ชัก	ในขณะทีไ่ม่มีอาการชกั	ทีเ่รยีกว่า		“interictal	

spike”

	 3.	 Ictal	onset	zone	หมายถึง	ส่วนของเนื้อสมอง

ทีเ่ริม่การชกั	(generate	seizure)	รวมทัง้ส่วนสมองทีเ่ริม่

กระจายการชัก	(early	propagation	seizure)

	 4.	 Symptomatogenic	 zone	หมายถึง	ส่วนของ

เนื้อสมองที่มีคลื่นชักผ่านและท�าให้มีอาการหรืออาการ

แสดง

	 5.	 Epileptogenic	 lesion	หมายถึง	ส่วนของเนื้อ

สมองที่มีโครงสร้างของสมองผิดปกติและเป็นจุดก�าเนิด

คลื่นชัก

	 6.	 Functional	 deficit	 zone	หมายถึง	 ส่วนของ

สมองทีท่�างานผิดปกต	ิซ่ึงความผดิปกตโิดยไม่ได้เกดิจาก

การคลื่นชัก

	 จากค�านิยามของสมองส่วนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

การชักด้านบน	ต�าแหน่งต่าง	ๆ 	อาจจะไม่ได้อยูท่ีเ่ดยีวกนั	

อาจจะคาบเกี่ยวกัน	หรืออยู่คนละจุดกัน	ยกตัวอย่างใน

รูปที่	2	

รูปที่ 2	 แสดงต�ำแหน่งสมองส่วนต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวกับกำรชัก

	 การประเมินก่อนการผ่าตัดสมองเป็นการหา

ต�าแหน่งต่าง	ๆ	ดังที่ได้กล่าวข้างต้น	เพื่อที่จะได้ตัดออก

หรือท�าลายส่วน	epileptogenic	zone	เพื่อประโยชน์ใน

การลดอาการชักมากที่สุด	 และลดการท�าลายสมองให้

น้อยที่สุด		

ประโยชน์ของการผ่าตัดรักษาโรคลมชัก

	 ด้านลดอาการชัก

 การศึกษาติดตามในระยะสั้น

	 จากการศึกษาในปี	ค.ศ.	2001	ซึ่งเป็นการศึกษาที่

เป็นต้นแบบของการรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัด	 โดย

เปรียบเทยีบการผูป่้วย	temporal	lobe	epilepsy	ทีด่ือ้ต่อ

การรักษาด้วยยาโดยการผ่าตัดพบว่าผู้ป่วยท่ีรักษาด้วย

การผ่าตัดมีอัตราส่วนของการเกิด	seizure	free	ร้อยละ	

58	 เปรียบเทียบกับผู้ป่วยท่ีกินยามี	 ร้อยละ	 2	ค�านวณ	

ARR	intention	to	treat	เท่ากับ	ร้อยละ	50	และ	efficacy	

analysis	เท่ากับ	ร้อยละ	56	มี	NNT	เท่ากับ	24	จากนั้นมี

การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง	แต่มีความหลากหลายของผู้

ป่วยทีเ่ป็นโรคลมชกั	ชนดิของการผ่าตดั	ปริมาณของเนือ้

สมองทีต่ดัออก	กลุ่มประชากรทีเ่ลือกเข้าศกึษา	ในปี	ค.ศ.	

2012	 ได้มีการท�าการศึกษาแบบสหสถาบันแบบสุ่ม

ติดตามไปข้างหน้า	 เรื่องการรักษาโรคลมชักโดยการ

ผ่าตัดในผู้ป่วย	newly	diagnosis	drug	resistant	tem-



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.33 • NO.1 • 201744

poral	 lobe	 epilepsy	 แต่การศึกษานี้ได้ยกเลิกก่อน	

เนือ่งจากมคีวามล่าช้าในการคัดเลอืกผูป่้วยเข้าการศกึษา	

แต่เม่ือวิเคราะห์	 ข้อมูลพบว่า	 ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดมี	

seizure	free	ที่	1	ปี	11	คนจาก	15	คน	ในกลุ่มที่รับการ

รักษาด้วยยาไม่มี	seizure	 free	ที่	1	ปี	จากทั้งหมด	23	

คน5	ในปี	 ค.ศ.	 2015	Cochrane	 ได้ท�า	 systematic 

review	การศึกษาทั้งชนิด	randomized	controlled	trial	

และ	observational	ทั้งหมด	177	การศึกษา	16,253	คน	

พบว่า	 ในภาพรวมการรักษาด้วยการท�า	 respective	

surgery	จะเพ่ิมโอกาสของการเกดิ	seizure	free	(ในกลุม่

ผู ้ป่วยที่มีอาการชักชนิดที่มีการสูญเสียความรู้สึกตัว)	

ประมาณ	8	เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาที่	1	ปีและ	

ประมาณ	15	เท่าของการเกิด	seizure	free	ในผู้ป่วยที่มี

อาการชัก	(ทกุชนดิ)	แต่ประโยชน์ของการผ่าตดัไม่ได้เกดิ

ในผู้ป่วยโรคลมชักทุกชนิด	ในการศึกษาของ	Cochrane	

พบว่าผู้ป่วย	 temporal	 lobe	 epilepsy	ที่เป็น	mesial	

temporal	lobe	sclerosis	จะมโีอกาสในการได้ประโยชน์

ในการผ่าตัดมากที่สุด6 

	 การศึกษาติดตามในระยะยาว

	 มีการศึกษาเกี่ยวกับผลของการผ่าตัดรักษาโรคลม

ชักในระยะยาว	10	ปี	ในผู้ป่วย	615	คน	ซึ่งเกือบทั้งหมด

ได้รักษาด้วยการท�า	anterior	temporal	resection	พบว่า	

ร้อยละ	52	ยังคงมี	seizure	free	ที่	5	ปีและ	ร้อยละ	47	ที่	

10	ปี	ผู้ป่วยโรคลมชัก	extra-temporal	 lobe	epilepsy	

จะมีการชักซ�้าเป็น	2	เท่า7 การศึกษา	met-analysis	ของ	

observational	 และ	 case	 series	 study	พบว่าการมี	

seizure	free	ของการรักษาด้วยการท�า	temporal	 lobe	

resection	 เท่ากับ	 ร้อยละ	 66	 การท�า	 occipital	 แบะ	

parietal	lobe	resection	เท่ากบั	ร้อยละ	46	การท�า	fron-

tal	lobe	resection	เท่ากับ	ร้อยละ	27	(ภาพที่	3)8 

รูปที่	3	แสดงกำรเกิด	seizure	free	เมื่อติดตำมมำกกว่ำ	5	ปี	ในผู้ป่วยที่ท�ำกำรผ่ำตัดรักษำโรคลมชักชนิดต่ำง	ๆ8 

	 ด้านอื่น	ๆ	นอกจากการลดอาการชัก	

	 โรคลมชกันอกจากจะท�าให้เกดิอาการชกัแล้ว	จะส่ง

ผลต่อด้านอืน่	ๆ 	ได้แก่	ภาวะทางประสาทจติเวช	คณุภาพ

ชีวิต	เป็นต้น	ดังนั้นการรักษาโรคลมชักจึงไม่ได้เน้นที่ลด

อาการชักอย่างเดียว	การผ่าตัดรักษาโรคลมชักนอกจาก

จะลดอาการชักแล้ว	ยังสามารถที่จะส่งผลต่อด้านอื่น	 ๆ	

ด้วย	ได้แก่	

	 ลดอัตราการตาย	

	 ผู ้ป ่วยโรคลมชักจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า

ประชากรทั่วไปประมาณ	2.4	เท่า9	จากการศึกษาขนาด
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ใหญ่	 จ�านวนผู้ป่วย	 1,100	คน	พบว่าป่วยที่ได้รับการ

รักษาด้วยการผ่าตัดสามารถลดอัตราการเสียชีวิตอย่าง

มีนัยส�าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้ยา	 ผลที่ได้จะเด่น

ชัดมากในผู้ป่วยที่มีอาการชักแบบ	generalized	 tonic	

clonic10	โดยพบว่าเพิ่ม	median	ของอายุประมาณ	5	ปี

ในผู้ป่วยโรคลมชักชนิด	 temporal	 lobe	epilepsy	ที่ท�า	

anterior	temporal	lobe	resection	เมื่อเปรียบเทียบกับ

การกินยา11,12 

 ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์

	 ผู ้ป ่วยโรคลมชักมักจะมีอาการทางประสาท

จิตเวชศาสตร์ร่วม	 ได้แก่	ภาวะซึมเศร้า	ภาวะวิตกกังวล	

โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา	 ซึ่งภาวะทาง

ประสาทจิตเวชศาสตร์เป็นปัจจัยส�าคัญของการที่มี

คุณภาพชีวิตท่ีลดลง	 ผลของการผ่าตัดต่ออาการทาง

ประสาทจิตเวชศาสตร์มคีวามหลากหลาย	มหีลายปัจจยั

มาเกีย่วข้อง	มกีารศกึษาพบว่าการผ่าตดัรกัษาโรคลมชกั

สามารถทีห่ยุดยารกัษาอาการทางประสาทจติเวชศาสตร์

ได้ถงึ	ร้อยละ	4513		อย่างไรกต็ามมกีารศึกษาเปรยีบเทยีบ

ผลของการผ่าตัด	temporal	lobe	resection	กับ	extra-

temporal	lobe	resection	โดยทั้ง	2	กลุ่มมีพื้นฐานของ

อาการทางประสาทจติเวชศาสตร์เท่ากนั	พบว่ากลุม่ทีท่�า	

temporal	 lobe	resection	จะมี	seizure	free	มากกว่า

กลุม่ทีท่�า	extra-temporal	lobe	แต่ในส่วนของอาการทาง

ประสาทจิตเวชศาสตร์จะแย่ลงในกลุ่มท่ีท�า	 temporal	

lobe	 resection	 โดย	ณ	 เวลา	1	 เดือนหลังท�าการผ่าตัด	

กลุ่มที่ท�า	 temporal	 lobe	 resection	 จะมีภาวะซึมเศร้า

หรอืภาวะวติกกงัวล	ร้อยละ	66	กลุ่มทีท่�า	extra-temporal	

lobe	 resection	 จะมีภาวะซึมเศร้าหรือภาวะวิตกกังวล	

ร้อยละ	19	และ	เม่ือตดิตามนาน	3	เดอืนหลังท�าการผ่าตัด	

กลุ่มที่ท�า	 temporal	 lobe	 resection	 จะมีภาวะซึมเศร้า

หรอืภาวะวติกกงัวล	ร้อยละ	30	กลุ่มทีท่�า	extra-temporal	

lobe	 resection	 จะมีภาวะซึมเศร้าหรือภาวะวิตกกังวล	

ร้อยละ	17	โดยอาการทีเ่กดิจะไม่สมัพนัธ์กบัการม	ีseizure	

free14 ดังนั้นการติดตามผู้ป่วยด้านอาการทางประสาท

จิตเวชศาสตร์หลังการผ่าตัดมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

 ด้านคุณภาพชีวิตและผลต่อการใช้ชีวิต

	 ดังทีก่ล่าวมาข้างต้น	การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักมเีป้า

หมายสูงสุด	คือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ยากันชัก

ที่ใช้กันในปัจจุบัน	 มีงานวิจัยน้อยมากที่ได้ศึกษาถึงผล

ของยากนัชักต่อคณุภาพชีวติ	เป้าหมายของการศกึษาผล

ของยากันชักในการรักษาโรคลมชัก	 คือ	 การลดลงของ

อาการชัก	หรือ	ร้อยละ	50	seizure	reduction	หรือการ

เกิด	seizure	free	ส่วนการศึกษาผลของการผ่าตัดรักษา

โรคลมชกัหลายงานวิจยัพบว่าการผ่าตดัรกัษาโรคลมชกั

ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญเม่ือ

เปรียบเทียบกับก่อนการผ่าตัด15,16	นอกจากน้ันมากกว่า	

ร้อยละ	70	ของผู้ป่วยจะพอใจต่อผลการผ่าตัดในภาพรวม	

และ	 ร้อยละ	87	ของผู้ป่วยจะเลือกผ่าตัดซ�้าถ้ามีอาการ

ชักใหม่17 

ผลแทรกซ้อนจากการผ่าตดัรกัษาโรคลมชกั

	 ผลแทรกซ้อนแบ่งออกเป็น	ผลแทรกซ้อนขณะการ

ประเมินก่อนการผ่าตัด	และผลแทรกซ้อนขณะผ่าตัด	ใน

บทความนี้จะกล่าวถึงผลแทรกซ้อนขณะผ่าตัดเท่านั้น

	 ผลแทรกซ้อนขณะผ่าตัดแบ่งออกเป็น	2	ชนิดตาม

กลไก	pathophysiologic	ซึ่งได้แก่	

	 1.	 ผลแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัด	ได้แก่

	 	 1.1	 การติดเชื้อ

	 	 1.2	 เลือดออก

	 	 1.3	 สมองบวม

	 	 1.4	 โพรงน�้าในสมองโต

	 	 1.5	 ความผิดปกติของหลอดเลือด

	 2.	 การบาดเจ็บของเนื้อสมองขณะผ่าตัด	ได้แก่

	 	 2.1	 อ่อนแรง

	 	 2.2	 Visual	field	defect

	 	 2.3	 Aphasia

	 	 2.4	 Alexia

	 	 2.5	 Neuropsychological	 impairment	 เช่น	

cognitive	impairment,	attention	deficit	เป็นต้น	

	 3.	 Psychological	impairment

	 	 3.1	 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและคนใน

ครอบครัวโดยคิดว่าผู้ป่วยไม่ปกติ
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	 	 3.2	 ความมั่ น ใจใน ตัว เองถดถอย 	 เกิ ด

ความรู้สึกด้อยค่า

	 	 3.3	 การประกอบอาชีพและการศึกษา

			 4.	 Psychiatric	impairment

							 	 4.1	 ภาวะซึมเศร้า

	 	 4.2	 ภาวะวิตกกังวล

						 	 4.3	 Psychosis

	 ผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดสมองส่วนต่าง	ๆ 	จะไม่

เหมือนกัน	 การผ่าตัดสมอง	 temporal	 neocortical	

เป็นการผ่าตัดที่นิยมท�ามากที่สุดเพราะผลการผ่าตัดดี	

การผ่าตัดชนิดนี้แบ่งออกเป็น	

	 1.	 En	bloc	temporal	resection	หรือ	standard	

temporal	resection

	 2.	 Awake	 temporal	 lobectomy	with	 tailored	

resection

	 3.	 Amygdalohippocampectomy

	 4.	 Redial	hippocamectomy

	 จากกการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	การผ่าตดัชนดิ	

anterior	temporal	lobe	resection	มีอัตราการเสียชีวิต

ต�่ากว่า	 ร้อยละ	5	ผลแทรกซ้อนส่วนใหญ่	 ได้แก่	 ภาวะ

เลือดออก	การติดเชื้อ	และtผลแทรกซ้อนทางด้านระบบ

ทางเดินหายใจ	 ผลแทรกซ้อนอ่ืน	 ๆ	 ที่พบได้รองลงมา	

ได้แก่	อ่อนแรงชัว่ขณะ	พบร้อยละ	2-4	ความผดิปกตเิลก็

น้อยของลานสายตาพบได้ประมาณ	ร้อยละ	50	ความผดิ

ปกตขิองลานสายตาอย่างรนุแรงพบได้ประมาณ	ร้อยละ	

2-4	 ส่วน	 meningitis	 หรือ	 brain	 abscess	 หรือ 

epidural	hematoma	หรือ	transient	third	nerve	palsy	

พบน้อยกว่า	ร้อยละ	2	การเกิด	persistent	dysphasia	

พบร้อยละ	1-3	การเกดิ	transitory	psychosis	และ	ภาวะ

ซึมเศร้าพบ	ร้อยละ	2-2018 

	 การผ่าตัดสมอง	extra-temporal	 lobe	 resection	

เป็นการผ่าตัดที่นิยมท�าน้อย	 ความแตกต่างของผล

แทรกซ้อน	ความหลากหลายขึ้นกับต�าแหน่งที่ผ่าตัด	ผล

ของการผ่าตัดส่วนนี้มักจะได้ผลไม่ดีเท่า	temporal	lobe	

resection	ดงัน้ันการทีจ่ะสบืค้นหา	epileptogenic	zone	

หรือ		ictal	onset	zone	ให้ชดัเจนจะช่วยลดผลแทรกซ้อน

ต่อการบาดเจ็บของเน้ือสมองข้างเคียงได้	 การเกิดผล

แทรกซ้อนของส่วนนีย้งัข้ึนกบัวิธกีารผ่าตดั	ความช�านาญ

ของแพทย์ผู้ผ่าตัดและการตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด	

ความเชื่อหรือการรับรู้ที่ผิดปกติในการ
รักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัด 

	 แม้ว่าผลของการผ่าตัดรักษาโรคลมชักจะดี	แต่มี

แพทย์บางกลุม่ไม่ส่งตวัผูป่้วยมารับการประเมนิก่อนการ

ผ่าตัด	ทั้งน้ีเกิดจากหลายปัจจัย	ปัจจัยหน่ึงเกิดจากการ

เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการผ่าตัดรักษาโรคลมชักดัง

แสดงในตารางที่	119 
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ตารางที่	1	แสดงความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการผ่าตัดรักษาโรคลมชัก19 

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริง

1.	ผู้ป่วยควรจะทดลองการใช้ยาทั้งหมดก่อน 1.	โอกาสเกิด	seizure	free	เมื่อดื้อต่อยากันชัก	2	ตัว

2.	ผู้ป่วยที่มี	bilateral	EEG	spike	ไม่สามารถผ่าตัดได้ 2.	ผู้ป่วยที่เป็น	 unilateral	 onset	 seizure	 มักจะพบ	 

bilateral	EEG	spike

3.	ผู้ป่วยที่มี	MRI	ปกติไม่สามารถผ่าตัดได้ 3.	ยงัมกีารสบืค้นอย่างอืน่ทีส่ามารถทีจ่ะค้นหาจดุก�าเนดิ

ชักได้	รวมทั้ง	MRI	ที่มีความคมชัดสูง

4.	ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแบบ	multiple	หรือ	diffuse	ที่

เห็นจาก	MRI	ไม่สามารถผ่าตัดได้

4.	Epileptogenic	zone	อาจจะเกิดแต่ส่วนหนึ่งของเนื้อ

สมองเท่านั้น

5.	ผู้ป่วยที่มีส่วนของ	primary	cortex	ของสมองเป็นจุด

ก�าเนิดชักไม่สามารถผ่าตัดได้

5.	สามารถตรวจหาส่วนของสมองทีส่�าคญัในการท�างาน

และสามารถหลีกเลี่ยงจุดส�าคัญนั้นได้

6.	ผู้ป่วยที่มีปัญหาในด้านความจ�า	การผ่าตัดสมองอาจ

จะท�าให้ความจ�าผู้ป่วยแย่ลงได้

6.	การผ่าตัดรักษาโรคลมชักไม่ท�าให้ความจ�าผู้ป่วยแย่

ลง	ตรงกันข้าม	การผ่าตัดมักท�าให้ความจ�าดีขึ้น

7.	ผู้ป่วยที่มี	chronic	psychosis	ไม่สามารถผ่าตัดได้ 7.	ผู้ป่วยที่เป็น	chronic	psychosis	ยังได้ประโยชน์จาก

การผ่าตัด

8.	ผู้ป่วยที่มี	I.Q.	<	70	ไม่สามารถผ่าตัดได้ 8.	ผลจากการผ่าตัดขึ้นกับชนิดของอาการชักและชนิด

ของการผ่าตัด

9.	ผูป่้วยทีเ่ป็น	focal	onset	epilepsy	ทีม่พียาธสิภาพจดุ

เดียวสามารถทีจ่ะผ่าตัดเอาพยาธิสภาพนัน้ออกได้โดย

ไม่ต้องผ่านการประเมินก่อนผ่าตัด

9.	การที่มีพยาธิสภาพจุดเดียวไม่ได้ยืนยันว่า	 epilepto-

genic	zone	จะอยู่ที่จุดที่พบ

ความล่าช้าของการส่งตัวผู้ป่วยมาประเมิน
การรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัด

	 การรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัดเป็นส่ิงที่ควร

พจิารณาในกรณีท่ีผูป่้วยดือ้ต่อการรกัษาด้วยยา	อย่างไร

ก็ตามยังมีผู ้ป่วยส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา

ประเมินการรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัด	 ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิามรีายงานความล่าช้าในการส่งผูป่้วยมารับ

การประเมินการผ่าตัดประมาณ	20	ปี	ทั้งนี้ขึ้นกับหลาย

ปัจจัย20 

	 ค�านิยามของโรคลมชักที่ด้ือยามีการเปลี่ยนแปลง

และยังไม่ชดัเจน	จนกระทัง่สมาพันธ์ต่อต้านชกันานาชาติ

ได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า	 ผู้ป่วยที่ดื้อต่อการรักษาหมาย

ถึงผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้หลังจากได้

รับยาอย่างถูกต้องตามชนิดและขนาดท่ีเหมาะสม	

อย่างไรก็ตาม	 เป็นการยากเนื่องจากโรคลมชักเป็นโรคที่

ไม่คงที่	 กล่าวคือ	 มีการเปล่ียนแปลงของอาการชักตาม

ระยะเวลา	 ผู้ป่วยบางคนมีการสลับไปมาของอาการชัก

ระหว่าง	ช่วงเวลาการตอบสนองต่อยากนัชักกบัช่วงเวลา

ที่ดื้อต่อยากันชัก	มีรายงานว่า	ร้อยละ	60	ของผู้ป่วยโรค

ลมชักที่รับการรักษาด้วยยากันชัก	1	ถึง	2	ตัว	จะมี	sei-

zure	free	ที่	1	ปี	ในมีค่ามัธยฐานของระยะเวลาติดตาม

นาน	5	ปี	และมี	ร้อยละ	20	ของผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อ

ยากันชัก	1	ถึง	2	ตัว	จะมี	seizure	free	ที่	1	ปีในระยะต่อ

มาอกีประมาณ	7	ปี	และอกี	ร้อยละ	30	ของผูป่้วยจ�านวน

ดังกล่าวจะมี	 ร้อยละ	 50	 seizure	 reduction21 มีการ

ศึกษาอื่นพบว่าผู้ป่วยที่มี	seizure	free	5	ปี	มีร้อยละ	40	

ที่มีการชักซ�้าได้22 
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	 การวนิจิฉยัโรคลมชกัทีด่ือ้ต่อการรกัษาด้วยยาอาจ

จะต้องใช้เวลา	มีการศึกษาแสดงค่าเฉลี่ยของระยะเวลา

ตัง้แต่เกดิอาการชกัจนถงึได้รบัการวนิจิฉยัว่าผูป่้วยด้ือต่อ

การรักษาด้วยยาเท่ากับ	9	ปี	(ระยะเวลาตั้งแต่	0	ถึง	46	

ปี)	และมี	ร้อยละ	26	มี	remission	ของอาการชักก่อนที่

จะพิจารณาผ่าตัด	และมียังคง	remission	นานมากกว่า	

5	ปี	ถึงร้อยละ	10	และยังพบว่าร้อยละ	74	ผู้ป่วยที่ไม่มี	

remission	ของอาการชักนานเกิน	1	ปี	และในจ�านวนดัง

กล่าวมี	 ร้อยละ	40	ที่มีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มชักจนได้รับ

การวินิจฉัยว่าดื้อต่อยากันชักนาน	8	ปี23 

					ปัจจัยอื่น	ๆ 	ที่พบได้แก่	แพทย์ผู้รักษา	ตัวผู้ป่วย	ระบบ

การบริการทางการแพทย์	ดังภาพที่	4

ภาพที่ 4 แสดงปัจจัยที่ส่งผลในกำรส่งผู้ป่วยมำรับกำรประเมินกำรรักษำโรคลมชักด้วยกำรผ่ำตัด

	 ทางผู้นิพนธ์ตระหนักถึงประโยชน์ของการผ่าตัด

สมองรักษาโรคลมชัก	ทั้งต่อตัวผู้ป่วย	ญาติ	 และสังคม	

แต่จากการท�าเวชปฏิบัติ	 พบว่าผู้ป่วยไม่น้อยที่ไม่ได้รับ

การประเมินการรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัด	ซึ่งปัจจัย

มีมากมาย	การน�าข้อมูลปัจจัยต่าง	ๆ	ที่ส่งผลต่อการส่งผู้

ป่วยมารบัการประเมนิการรกัษาโรคลมชกัด้วยการผ่าตดั

จากต่างประเทศมาใช้กับสังคมไทยไม่ได้	 เนื่องจากมี

ความแตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ	ประเพณี	ความเชื่อ	การรับ

รู้	ระบบการรักษาพยาบาล	เป็นต้น	ดงันัน้ทางสมาคมโรค

ลมชกัจงึได้ท�าวจิยั	เร่ือง	ความรู้และอปุสรรคในการส่งตวั

ผู้ป่วยมาพิจารณาการผ่าตัดรักษาโรคลมชักของแพทย์

ประสาทวิทยาและกุมารแพทย์ทางระบบประสาท	และ

ได้ส่งแบบสอบถามทางช่องทางต่าง	 ๆ	 ทั้งในรูปแบบ

กระดาษ	 google	 doc	 จึงขอเรียนเชิญอาจารย์	 พี่	 ๆ	 
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เพื่อน	 ๆ	 และน้อง	 ๆ	 ทุกท่านกรุณาให้ความเห็นซ่ึงทุก

แบบสอบถามมกีารปกปิดชือ่	ทีอ่ยูไ่ว้เป็นความลบั	ข้อมลู

ที่ได้จะน�ามาปรับปรุงการรักษาผู ้ป ่วยโรคลมชักใน

ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
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	 ผู้ป่วยหญิงไทยโสด	อายุ	20	ปี	นักศึกษา	ภูมิล�าเนา	

อ.เมือง	จ.นครราชสีมา

	 สิทธิการรักษา	หลักประกันสุขภาพ

อาการส�าคัญ

	 ชาใบหน้าซีกซ้ายร่วมกับกลืนล�าบากมา	4	ชั่วโมง		

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 4	ช่ัวโมงก่อนมาโรงพยาบาล	หลงัอาบน�า้เสร็จรู้สกึมี

อาการชาคล้ายเป็นเหน็บท่ีบริเวณใบหน้าซีกซ้ายทันที	

ไม่มีอาการปวดศีรษะ	ไม่มีแขนขาอ่อนแรง	คิดว่าตัวเอง

ไม่เป็นอะไร	จากนัน้ไปนัง่อ่านหนงัสอื	ประมาณ	10	นาที

ต่อมามีอาการกลืนน�้าลายล�าบากขึ้นมาทันที	 ต้องบ้วน

น�้าลายบ่อย	ไปเรียกขอความช่วยเหลือจากเพื่อน	สังเกต

ว่าเสียงแหบลงร่วมกับมีอาการเวียนศีรษะ	สิ่งแวดล้อม

รอบห้องเริ่มหมุน	รู้สึกคลื่นไส้	แต่ไม่อาเจียน	ไม่มีอาการ

แขนขาอ่อนแรง	ไม่มีไข้	อาการชาใบหน้าเป็นเท่าๆ	 เดิม	

เพื่อนจึงรีบน�าส่งโรงพยาบาล

ประวัติอดีต

	 -	 ปฏิเสธโรคประจ�าตวั	ปฏิเสธแพ้ยา		ปฏเิสธการใช้

ยาคุมก�าเนิด

ประวัติครอบครัว

	 -	 มารดาเป็นโรคความดันโลหิตสูง	 รับประทานยา

เป็นประจ�า

การตรวจร่างกายแรกรับ

General appearance: A Thai young aged woman, 

healthy, well co-operative

Vital signs:	BT	37	C,	PR	82	bpm	regular,	RR	16	bpm,	

BP	145/85	mmHg

HEENT: pink conjuctivae, anicteric sclerae, ptosis 

of left (Lt) eyelid, pupil right (Rt) 3 mm RTL and 

Lt	1	mm	SRTL,	dry	skin	at	Lt	forehead,	no	nys-

tagmus, no lymphadenopathy, no thyroid gland 
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enlargement,	absent	carotid	bruit

Heart and lungs: unremarkable		

Abdomen: soft, not tender, no hepatosplenomegaly

Extremities: no pitting edema

Neurological examination: alert, orientation to time, 

place and person

Cranial nerves: 

- CN I & II: normal  

- CN III, IV, VI: extraocular muscle movements 

were intact

- CN V: decreased	corneal	reflex	Lt,	decreased	

pin prick and temperature sensation of Lt face  

- CN VII, VIII: no facial weakness, normal hearing 

- CN IX, X: loss of palatal movement and gag 

reflex	of	Lt	posterior	pharyngeal	wall	and	uvula	

deviated to Lt side

- CN XI: head turning and shoulder shrug were 

intact

- CN XII: no tongue atrophy, normal tongue 

movement 

Motor: no muscle atrophy, no fasciculation, normal 

muscle	tone,	motor	power	grade	V/V	both	sides

Sensory: decreased pin prick and temperature 

sensation	of	Rt-sided	of	body

DTR:	2+	all

Cerebellar signs:	impaired	finger	to	nose	to	finger,	

dysdiadochokinesia and heel to knee test of Lt 

sided

Babinski sign:	plantar	flexion	both	sides

Clonus:	negative	both	sides

Speech examination: slurred speech with nasal 

voice, mild impaired repetition due to dyspho-

nia, intact comprehension and writing

Problem lists 

	 1.	 Sudden	onset	of		hemisensory	loss	of	Lt	face	

and Rt side extremities

	 2.	 Horner’s	syndrome	of	left	face

	 3.	 Sudden	onset	of	dysphagia	and	dysphonia	

	 4.	 Sudden	onset	of	vertigo	

Provisional diagnosis:	 Acute	 cerebrovascular	 

disease of left lateral medullary lesion

Discussion

 ผู้ป่วยหญงิไทยอายุ	20	ปี	มาด้วยอาการชาคล้ายเป็น

เหนบ็ท่ีบริเวณใบหน้าซีกซ้ายร่วมกบัมอีาการกลืนล�าบาก	

น�้าลายไหล	เสียงแหบ	เวียนศีรษะบ้านหมุน	จากประวัติ

คิดถึงรอยโรคของบริเวณระบบประสาทส่วนกลาง 

(upper	motor	neurons)	ทีบ่รเิวณ	brainstems	เนือ่งจาก

มีลักษณะของรอยโรคบริเวณก้านสมองได้แก่	 เส้น

ประสาทสมองทีเ่กีย่วข้องกับการรบัความรูส้กึของใบหน้า	

การออกเสียง	 การกลืนและการทรงตัว	 โดยไม่มีอาการ

อ่อนแรงของก�าลังกล้ามเนื้อแขนขา	

	 ผลการตรวจร่างกายทางระบบประสาทพบ	Horner’s	

syndrome of Lt face,  hemisensory loss of Lt face, 

hemisensory loss of Rt side extremities, impaired 

CN	V,	IX,	X	of	Lt	sided	โดยไม่พบ	motor	weakness	

และ	long	tract	signs	ของ	corticospinal	tract	ร่วมด้วย	

ท�าให้คิดถึงรอยโรคที่บริเวณ	 lateral	 part	 of	medulla	 

ข้างซ้าย	 จากกลไกการเกิดโรคเป็นแบบฉับพลันทันที	 

(sudden	 onset)	 สาเหตุที่เป็นไปได้	 ได้แก่	 vascular	

(ischemic, hemorrhage or vascular malformation), 

inflammation	process	 เช่น	demyelinating	disease	

สาเหตุอื่นที่อาจเป็นไปได้	 เช่น	 mass	 lesion	 with	 

pressure	 effect	 แต่เน่ืองจากผู้ป่วยไม่มีอาการของ	 

increased	intracranial	pressure	อาจท�าให้คดิถงึภาวะ

นี้ลดลง		

	 ผูป่้วยรายนีร้อยโรคน่าจะอยูท่ีบ่รเิวณ	infratentorial	

ใน	 intra-axial	 ของ	 lateral	medulla	 ข้างซ้ายและจาก

ประวัติมีอาการแบบ	sudden	onset	คิดถึงสาเหตุของ	

vascular	มากที่สุด	ซึ่งลักษณะอาการของผู้ป่วยทั้งหมด

เข้าได้กับ	 lateral	medullary	syndrome	ข้างซ้าย	ตาม	

arterial	 territory	 ของ	 posterior	 inferior	 cerebellar	

artery	 (PICA)	 จากประวัติการด�าเนินโรคคิดถึงหลอด



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.33 • NO.1 • 201752

เลือดตีบตันมากกว่าหลอดเลือดแตกเพราะไม่มีอาการ

แสดงของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมสูง	 ส่วน

ภาวะ	ischemia	น่าจะเป็น	embolic	มากกว่า	thrombosis	 

เน่ืองจากเกดิอาการขณะม	ีactivity	และความรุนแรงของ

อาการเป็นแบบ	maximum	at	the	onset				

Investigation

Complete blood count: Hb	11.4	g/dL,	Hct	37.5%,	

WBC	6,000	/uL	(PMN	42%,	L	48%,	Mono	8%,	

E	2%),	Plt	276,000	 /uL,	MCV	65.8	 (80-98)	 fL,	

MCH	20	(25.6-32.2)	pg/cell,	MCHC	30.4	(32.2-

36.5)	g/dL,	RDW	15.8%	(11-14),	hypochromia:	

few,	anisocytosis	1+,	microcyte	1+,	poikilocy-

tosis: few

Chemistry:	BS	89	mg/dL,	BUN	14	mg/dL,	Cr	0.65	

mg%,	Na	141	mmol/L,	K	4.3	mmol/L,	Cl	103	

mmol/L,	CO2	28	mmol/L

Coagulogram:	PT	11.4,	INR	0.97,	PTT	25.5	sec

Others:	ESR	16	mm/hr,	CRP	<	5	(0-8)	mg/L,	VDRL:	

non-reactive,	FT3	3.39	pg/mL,	FT4	1.42	pg/mL,	

TSH	0.325	mIU/L,	HBS	Ag:	negative,	anti-HBC:	

negative,	anti-HCV:	negative,	ANF	titer:	<1:80,					

Lupus	anticoagulant	(1:50	and	1:500):	negative,	

Anticardiolipin	IgA:	negative,	Anti-beta2	glyco-

protein	IgG	and	IgM:	negative,	Antithrombin	III	

assay:	 70.5%	 (71.6-140),	 Protein	 C:	 96.5%	

(80.1-169.9),				Protein	S:	75.2%	(62.8-139.6)	

EKG:	normal	sinus	rhythm,	rate	85/min	regular,	no	

ischemic	pattern,	no	chamber	enlargement

CXR: normal cardio-thoracic ratio, normal paren-

chymal	of	both	lungs	

Transthoracic echocardiogram (TTE): รอควินดัตรวจ	

CT brain without contrast: hypodensity lesion at left 

medullary	region	(รูปที่	1)

รูปที่ 1 แสดง hypodensity ที่บริเวณ lateral medulla ข้างซ้าย  

Color doppler ultrasonography of extracranial 

carotid system: normal thickening of the  

intima-media	complex,	no	plaque	or	thrombosis,	

no	significant	stenosis	of	bilateral	ECA.

MRI/MRA brain: Iso-signal	intensity	(SI)	on	T1W	with	

hyperSI	on	T2W	and	minimal	restrictive	diffusion	

at	left	lateral	and	posterior	medulla.	MRA	shows	

relatively	small	size	and	decreased	flow	related	

enhancement	of	the	left	PICA	(รูปที่	2-4)

รูปที่ 2 แสดง hyperSI on T2W ที่บริเวณ lateral medulla ข้างซ้าย
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รูปที่ 3 แสดง increase SI in axial DWI with restrictive diffusion at left lateral and posterior medulla

รูปที่ 4 แสดง decreased flow related enhancement of the left PICA

การวนิจิฉัยข้ันสุดท้าย: Left lateral medullary 
infarction due to PICA stenosis

Progress note

	 แรกรับ	admit	ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย	ICU	ให้	hydration	

ด้วย	normal	saline	พิจารณาให้	aspirin	ขนาด	300	mg/

day	ติดตามอาการทางระบบประสาทและสัญญาณชีพ

อย่างต่อเนื่อง	จัดท่าเพื่อป้องกันการส�าลัก	

	 1	 วันต่อมามีอาการ	progressive	dysphagia	 ได้

ท�าการใส่	nasogastric	tube	เพื่อป้องกันการส�าลักและ

ให้อาหารทางสายยาง	 พิจารณาให้	 low	molecular	

weight	 heparin	 แทน	 aspirin	 เป็นเวลา	 48	 ชั่วโมง	

ตดิตามอาการทางระบบประสาทและสญัญาณชพีอย่าง

ต่อเนือ่ง	ผูป่้วยสามารถย้ายไปรกัษาทีห่อผูป่้วยสามญัได้	

	 วันที่	2-7	ของการนอนโรงพยาบาล	ผู้ป่วยมีอาการดี

ขึ้นตามล�าดับ	สามารถกลืนทางปากได้	 โดยไม่มีอาการ

ส�าลัก 	 อาการอื่นๆ	 ทางระบบประสาทไม ่ มีการ

เปลี่ยนแปลง	 สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้	 แพทย์

ให้การจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลพร้อมนัดติดตาม

การรักษาและแนะน�าอาการผิดปกติที่ควรรีบมาโรง

พยาบาลก่อนนัด
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Ischemic stroke in the young

 โรคหลอดเลือดสมองตีบในคนอายุน้อย	พบมีอุบัติ

การณ์สูงมากขึ้นเรื่อยๆ	 นับต้ังแต่ที่มีการรายงานอุบัติ

การณ์ตั้งแต่ปี	 คศ.	 19801	 โดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัย

ทางรังสีของสมองในปัจจุบันสามารถท�าได้อย่างกว้าง

ขวางและรวดเร็ว	 ประกอบกับคนกลุ่มนี้มีการเฝ้าระวัง

ตนเองเนื่องจากการเจ็บป่วย	 (self-awareness)	 อาจมี

ส่วนท่ีท�าให้เพิ่มการวินิจฉัยได้เร็วมากขึ้น	 	แม้ช่วงอายุ

น้อยนัน้จะมกีาร	cut	off		แล้วแต่การศึกษากต็าม	โดยพบ

ว่าในช่วงอายุ	 15-45	ปี	 จะพบอุบัติการณ์การเกิดโรค

ประมาณ	3.4-21.7	ราย/แสนราย2-4	ซึง่มกัพบในคนผิวด�า	

ขณะทีใ่นช่วงอาย	ุ15-49	ปี	พบ	10.8-11.4	ราย/แสนราย5  

บางรายงานพบว่าในกลุ่มอายุ	 <	 35	ปี	 จะพบ	1.2-4.5	

ราย/แสนราย	 (เพศหญิง	>	 เพศชาย)	แต่อุบัติการณ์จะ

พบสูงขึ้นเป็น	 32.9	 ราย/แสนรายในช่วงอายุ	 45-49	ปี	

(เพศชาย	 >	 เพศหญิง)6	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ ่ม

ประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่มีประชากรในวัย

ท�างานสูง	 ยังไม่มีการศึกษาที่มีการประมาณการณ์

ชัดเจนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองตีบในคนอายุน้อย

ซ่ึงอาจจะมีภาวะ	 silent	 infarction	 หรือการเกิดการ

เปลี่ยนแปลงใน	white	matter	น�ามาก่อน	ซึ่งปัจจุบันพบ

ว่าความเสีย่งของการเกดิโรคหลอดเลอืด	(vascular	risk	

factors)	 สูงมากขึ้นในคนอายุน้อยซึ่งอาจส่งผลให้เกิด	

premature	atherosclerosis	มากขึน้	แต่กย็งัไม่พบความ

สัมพันธ์กับกลไกของการเกิด	Stroke	ในกลุ่มอายุน้อยนี้

ได้อย่างชัดเจนแม้ว่ากลุ ่มนี้จะมีความเสี่ยงจ�าเพาะ	 

(age-specific)7	ทีม่ากกว่ากลุม่คนอายมุากกว่า	เช่น	การ

พักผ่อนไม่เป็นเวลาเนื่องจากการท�างานเป็นกะ	 (shift	

work)	การบรโิภคแอลกอฮอล์	การใช้สารเสพตดิ	เป็นต้น	

ส่วนปัจจัยอื่นๆ	ที่อาจเพิ่มความเสี่ยง8 ได้แก่	การสูบบุหรี่	

(OR	1.6-7.7)	ความดนัโลหติสงู	(OR	1.6-8.9)	เบาหวาน

ชนิดที่	2	(OR	3.3-11.6)	การใช้สารเสพติด	เช่น	กัญชา	

(OR	2.3)	 โคเคน	 (OR	2.0)	การพบ	antiphospholipid	

Ab	 เช่น	 lupus	 anticoagulant	 (OR	 2.2–43.1), 

anticardiolipin	 Ab:	 (OR	 nonsignificant	 to	 1.78),	 

anti-beta2-glycoprotein-I	 Ab	 (OR	 2.3)	 กลุ่มที่มี	 

genetic	 thrombophilia	 เช่น	prothrombin	G20210A	

mutation	 (OR	 1.5),	 Factor	 V	 Leiden	 G1691A	 

mutation	 (OR	1.4-2.7),	 protein	C	deficiency	และ	

protein	S	deficiency	กลุ่มที่ท�างานติดต่อกันยาวนาน

โดยเฉพาะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า	 55	 ช่ัวโมง/สัปดาห์	

(OR	 1.3)	 งานชนิดเปล่ียนกะไม่เป็นเวลา	 (OR	 1.05)	

ภาวะ	psychological	stress	(OR	3.5)	เป็นต้น	ส่วนภาวะ 

อื่นๆ	ที่สามารถพบร่วมที่เป็นปัจจัยเส่ียงการเกิดโรค9,10 

เช่น	การขาดการออกก�าลังกาย	การมีไขมันในเลือดชนิด	

HDL	ต�่า	การเกิด	early	onset	ของหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ชนิด	atrial	fibrillation	การเกดิภาวะอดุกัน้ทางเดนิหายใจ

ขณะหลบั	(obstructive	sleep	apnea)	อาการปวดศรีษะ

ชนิด	migraine	with	 aura	การใช้ยาคุมก�าเนิดชนิดเอส

โตรเจน	 ความผิดปกติของผนังกั้นหัวใจชนิด	 patent 

foramen	ovale	(PFO)	กลุ่มที่มีความผิดปกติของหลอด

เลอืด	เช่น	arterial	dissection,	Fabry	disease,	cerebral	

autosomal	dominant	arteriopathy	with	subcortical	

infarcts	 and	 leukoencephalopathy	 (CADASIL),	 

mitochondrial encephalopathy with lactic acidosis 

and	 stroke-like	 episode	 (MELAS),	 Moyamoya	 

disease,	 reversible	 cerebral	 vasoconstriction 

syndrome	 (RCVS),	 systemic	 or	 primary	 central	 

nervous system vasculitis, cardiomyopathies, 

sickle-cell	disease	เป็นต้น

Lateral medullary syndrome (Wallen-
berg’s syndrome)

 เ ป ็ น กลุ ่ ม อ ากา ร ที่ เ กิ ด จ ากกา ร อุ ด ตันขอ ง	 

intracranial	 segment	 ของ	 vertebral	 artery 

ในแขนงposterior	 inferior	 cerebellar	 artery	 (PICA)	 

ดังรูปที่	 5	 ซึ่งเลี้ยงส่วน	 lateral	 part	 ของ	 medulla	 

กลุ่มอาการนี้ท�าให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาท	

ดังตารางที่	1
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รูปที่ 5 แสดง posterior inferior cerebellar artery (PICA)

	 PICA	เป็นหลอดเลือดแดงหนึ่งในสามเส้นที่ไปเลี้ยง

สมองส่วน	 cerebellum	มีต้นก�าเนิดจาก	 intracranial	

part	ของหลอดเลือดแดง	vertebral	(VA)	ซึ่งอาจมี	vari-

ation	ได้	เช่น	ร้อยละ	18-20	อาจออกจาก	extracranial	

ของ	VA	หรืออาจไม่พบทั้ง	2	ข้างซึ่งพบได้ประมาณ	ร้อย

ละ	2	ในกลุม่ประชากร	ลกัษณะการวิง่ของหลอดเลอืดจะ

ทอดตัวไปด้าน	posterolateral	ของ	medulla	จากนั้นวิ่ง

เป็น	loop	ไปล้อมรอบ	cerebellar	tonsil	บริเวณที่หลอด

เลือดไปเล้ียงได้แก่	 posterolateral	 aspect	 of	 lower	

medulla,	 posteroinferior	 cerebellar	 hemispheres,	

cerebellar	tonsils,	nucleus	gracillis,	inferior	portion	

of	the	vermis	นอกจากนีย้งัให้แขนงของหลอดเลอืดฝอย

ไปเลี้ยง	choroid	plexus	ที่บริเวณ	fourth	ventricle	ร่วม

ด้วย

ตารางที่ 1 แสดงความผิดปกติทางระบบประสาทใน		Lateral	medullary	syndrome

Nucleus/Tract/Pathway Signs/Symptoms

Vestibular	nucleus Vertigo, nystagmus

Trigeminal tract Ipsilateral loss of pain and temperature sensation of face

Sympathetic	tract Ipsilateral	Horner’s	syndrome

Spinocerebellar	tract Ipsilateral	limb	ataxia

Lateral spinothalamic tract Contralateral	loss	of	pain	and	temperature	sensation	of	body

Nucleus	ambiguus Ipsilateral weakness of palate, pharynx and vocal cord
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สรุป

 ผูป่้วยท่ีมาด้วยกลุม่อาการ	lateral	medullary	lesion	

มีลกัษณะของอาการและอาการแสดงทีค่่อนข้างจ�าเพาะ	

การซักประวัติและการตรวจร่างกายทางระบบประสาท

อย่างละเอียดจะท�าให้สามารถวางต�าแหน่งของรอยโรค

ได้อย่างถกูต้องตามต�าแหน่งของประสาทกายวภิาค	การ

พจิารณาส่งตรวจวนิจิฉยัขึน้กบัสาเหตแุละกลไกการเกดิ

โรค	 ซ่ึงควรปฏิบัติตามข้อบ่งชี้อย่างเหมาะสม	 เพื่อให้ผู้

ป่วยได้รบัการวนิิจฉยัและการรกัษาอย่างถกูต้องและทัน

ท่วงทอีนัจะเป็นการลดการเกดิภาวะทพุลภาพจาก	neu-

rological	deficit	ให้ได้มากที่สุด
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นานาสาระ

Stroke Network

สมศักดิ์ เทียมเก่า

รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า
1,2 

1
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 จากฐานข้อมูลของส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต	ิ(สปสช.)	พบว่าโรคหลอดเลอืดสมองเป็นปัญหา

ทางสาธารณสุขท่ีส�าคัญของประเทศไทยมีอุบัติการณ์ที่

พบสูงขึ้นมาตลอด	8	ปี	ตั้งแต่ปี	2552	–	2559	จากภาพ

ที่	1	

ภาพที่ 1 แสดงจ�ำนวนผู้ป่วย acute stroke อำยุตั้งแต่ 15 ปีที่เข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำล

	 พบว่าผู้ป่วย	acute	stroke	และ	acute	ischemic	

stroke	ที่ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลมีจ�านวนมากข้ึน

เกือบ	2	เท่า	เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าเมื่อจ�านวนผู้ป่วย

ที่เพิ่มมากขึ้น	 ในขณะที่เตียงท่ีรองรับผู้ป่วยในแต่ละโรง

พยาบาลไม่ได้เพ่ิมขึน้	และยงัมกีารรกัษาทีต้่องให้บรกิาร

อย่างรวดเร็ว	คือ	stroke	fast	track	การให้ยา	thrombo-

lytic	treatment	ด้วยนัน้	ทางผูใ้ห้บรกิารมีการปรับตวัและ

เตรียมระบบอย่างไรเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการให้

บริการผู้ป่วย	 ผมจึงขอน�าเสนอการพัฒนาระบบบริการ

โรคหลอดเลือดสมอง	และข้อมูลการเข้าถึงระบบบริการ

ระหว่างปี	2552-2559	

	 1.	 จ�านวนผู้ป่วย	acute	 stroke	จากภาพที่	 1	 จะ

เห็นได้ว่ามีจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นล�าดับตั้งแต่ปี	2552	

จ�านวน	61,445	คน	เพิ่มเป็น	100,724	คน	หรือเพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ	 64	 และถ้าคิดเป็นอุบัติการณ์ต่อ

ประชากร	1	แสนคน	จากปี	2552	พบอบุตักิารณ์	172.25	

เพิม่ขึน้เป็น	269.54	ต่อแสนประชากร	ทางผูใ้ห้บรกิารได้

มีการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาระบบบริการดัง

กล่าว	โดยการสร้างแนวทางการรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐานใน

แต่ละเขตบริการสุขภาพ	 ได้แก่	 การก�าหนดให้ผู้ป่วยทุก

รายทีม่อีาการผดิปกตทิางระบบประสาทสงสยัว่าจะเป็น

โรคหลอดเลือดสมอง	ให้ส่งตัวผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลที่
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มีเครือ่งตรวจ	CT	scan	เพ่ือได้รบัการประเมนิการวนิจิฉยั

ทีถ่กูต้อง	ทัง้ผูป่้วยท่ีเข้าหรือไม่เข้า	stroke	fast	track	และ

รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทุกราย	ถ้ามี	stroke	unit	ก็รับ

ไว้ใน	 stroke	 unit	 ถ้าไม่มีก็รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยปกติ	

ให้การดูแลโดยใช้	 care	map	 เดียวกัน	ดังนั้นถึงแม้ว่า 

ผู้ป่วยจะมีจ�านวนมากขึ้น	 แต่ก็ได้รับการรักษาท่ีเป็น

มาตรฐานทุกราย

	 2.	 จ�านวนผู้ป่วย	acute	ischemic	stroke	ที่ได้รับ

การรักษาด้วยยา	rt-PA	จากปี	2552	เพียง	171	ราย	เพิ่ม

ขึ้นเป็น	3,	151	ราย	ในปี	2559	หรือเพิ่มขึ้นจาก	ร้อยละ	

0.53	เป็นร้อยละ	4.78		ดังภาพที	่2	ซึง่แสดงให้เห็นว่าการ

ก�าหนดนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน	

การสร้างเครือข่ายการบริการโรคหลอดเลือดสมอง	และ

การก�าหนดเป็น	service	plan	ของกระทรวงสาธารณสุข	

มีการสนับสนุนและก�ากับติดตามอย่างเป ็นระบบ	

สามารถเพิ่ม	stroke	awareness,	stroke	alert	และการ	

activate	stroke	fast	track	ได้เพิม่มากข้ึน	ปัจจบุนัผูป่้วย

มาทัน	 stroke	 fast	 track	ประมาณร้อยละ	25-40	 โดย

เฉพาะโรงพยาบาลชมุชนทีใ่ห้ยาละลายลิม่เลอืดได้นัน้	ผู้

ป่วยจะมาทนั	stroke	fast	track	ในอตัราทีส่งูมากกว่าโรง

พยาบาลจังหวัด

ภาพที่ 2 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้ป่วย acute ischemic stroke ที่ได้รับยำละลำยลิ่มเลือด

	 3.	 ทุกเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบ	 stroke	 fast	

track	มาอย่างต่อเนือ่ง	โดยจะเหน็ได้จากอตัราการได้รับ

ยาละลายล่ิมเลือดของผู้ป่วยในแต่ละเขตสุขภาพมี

จ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ดังภาพที่	3	

ภาพที่ 3 แสดงร้อยละผู้ป่วย acute ischemic stroke ได้รับกำรรักษำด้วยยำละลำยลิ่มเลือดตำมเขตสุขภำพที่ 1-13 
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ภาพที่ 4 แสดงร้อยละของผู้ป่วย acute ischemic stroke เสียชีวิตในโรงพยำบำล

	 จากภาพที่	3	จะเห็นได้ว่าทุกเขตสุขภาพมีการเพิ่ม

ขึ้นของจ�านวนผู ้ป่วยที่ได้รับการรักษาท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานระดับนานาชาติ	อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย

เป็นประเทศทีม่กีารพัฒนาระบบบริการ	stroke	fast	track	

และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบบริการได้อย่างทั่วถึงทั้ง

ประเทศ

	 4.	 ตั้งแต่การพัฒนาระบบ	 stroke	 fast	 track	มา

อย่างต่อเน่ืองพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย	 acute	

ischemic	 stroke	 ในโรงพยาบาลลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี	2552-	2559	ลดลงเกือบร้อยละ	30	ดังภาพที่	4	

พบว่าอตัราการเสยีชีวติจากร้อยละ	8.33	ลดลงเหลอืร้อย

ละ	 5.78	 	 น่าจะเป็นจากที่แต่ละโรงพยาบาลได้มีการ

พฒันาศกัยภาพในการรักษา	และให้การรักษาตาม	care	

map	ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาระดับนานาชาติ	

ส่งผลให้ผู้ป่วย	acute	ischemic	stroke	ได้รับการดูแลที่

ดี	ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลง

	 5.	 ถ้าติดตามผู้ป่วยหลังจากออกจากโรงพยาบาล

ไปนาน	30	วนั	พบว่าผูป่้วยดงักล่าวมกีารเสยีชวีติเพิม่ขึน้

เป็นร้อยละ	16	และค่อยๆ	ลดลงเป็นร้อยละ	11.32	 ดัง

ภาพที	่5	ซึง่เห็นได้ว่ายงัมอีตัราการเสยีชวิีตทีย่งัสงู	น่าจะ

เกิดจากการมีภาวะแทรกซ้อนหลังการกลับไปดูแลต่อที่

บ้าน

ภาพที่ 5 แสดงร้อยละของผู้ป่วย acute ischemic stroke เสียชีวิตใน 30 วันหลังจำกจ�ำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำล
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ภาพที่ 6 แสดงร้อยละของผู้ป่วย intracerebral hemorrhage เสียชีวิตในโรงพยำบำล

	 6.	 ผู้ป่วย	acute	stroke	กลุ่ม	intracerebral	hem-

orrhage	ยงัพบว่ามอัีตราการเสยีชีวติทีส่งูกว่ากลุม่	acute	

ischemic	stroke	มาก	ตั้งแต่ปี	 2552	 -2559	พบอัตรา

การเสียชีวิตในโรงพยาบาลร้อยละ	 29.77	 เป็นร้อยละ	

27.75	จะเหน็ได้ว่าเกอืบไม่มกีารลดลงของอตัราการเสยี

ชีวิตเลย	ดังภาพที่	6

	 จากข้อมูลที่น�าเสนอข้างต้นมีประเด็นที่น่าสนใจ

ดังนี้

	 1.	 การพัฒนาระบบ	stroke	fast	track	ส่งผลให้ผู้

ป่วยทั่วทั้งประเทศมีการเข้าถึงระบบการรักษาที่เป็น

มาตรฐานเพิ่มสูงมากขึ้น	

	 2.	 การสร้างเครือข่ายระบบบริการการรักษาโรค

หลอดเลือดสมอง	 เป็นสิ่งหนึ่งที่ท�าให้ผู้ป่วยในแต่ละเขต

บริการสุขภาพได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานเดียวกัน

	 3.	 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย	 acute	 ischemic	

stroke	หลังการจ�าหน่าย	 30	 วันยังสูงและลดลงไม่มาก	

จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย	 post	

stroke	 care	 ในระยะหลังจ�าหน่ายให้ได้เป็นไปตาม

มาตรฐาน	เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

	 4.	 การพฒันาระบบบรกิาร	stroke	fast	track	ทีผ่่าน

มานัน้	ต้องเพิม่การพฒันาระบบการดแูลและส่งต่อผูป่้วย	

intracerebral	hemorrhage	ให้ดีกว่าในปัจจุบัน	เพื่อลด

อัตราการเสียชีวิตให้ต�่าลง
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ก�ำหนดกำร

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 57 ประจ�าปี 2560

วันที่ 1-3 มีนาคม 2560

Theme: Tropical Neurology

ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 

 ประธาน  ศ.นพ.นิพนธ์  พวงวรินทร์

 ประธานร่วม รศ.นพ.สมบัติ  มุ่งทวีพงษา

08.00-08.45 Morning Symposium 1: 

  Role of Alternative Treatments for Alzheimer’s disease and vascular dementia

	 	 วิทยากร:ผศ.ภก.ธนรัตน์		สรวลเสน่ห์	 	 คณะเภสัชศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 ผู้ด�าเนินการอภิปราย:	รศ.พญ.ศิวาพร	จันทร์กระจ่าง	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 สนับสนุนโดย	บริษัท	เอ.	เมนารินี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

08.45-09.00 Opening remark

09.00-09.45 Particularities of stroke in Asia

	 	 ศ.พญ.นิจศรี		ชาญณรงค์	 	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 นพ.สุชาติ		หาญไชยพิบูลย์กุล	 สถาบันประสาทวิทยา

09.45-10.15 Coffee & Tea Break

10.15-11.00 Tropical neurotoxic syndrome 

	 	 รศ.พญ.ศิวาพร			จันทร์กระจ่าง	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 นพ.จีรศักดิ์		กาญจนาพงศ์กุล	 โรงพยาบาลชลบุรี

11.10-11.45 Lunch Symposium 2:

  Pompe Disease in Neurology: when to suspect and how to make diagnosis and treatment 

	 	 วิทยากร:	Prof.	Jin-Hong	Shin	M.D.	Department	of	Neurology,	Pusan	National	University	

	 	 Yangsan	Hospital,	Korea	

	 	 ผู้ด�าเนินการอภิปราย:	ศ.พญ.รวิพรรณ	วิทูรพณิชย์	 					คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธบิดี

	 	 สนับสนุนโดย	บริษัท	ซาโนฟี่-อเวนตีส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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11.45-12.30 Lunch Symposiums 3:

  The Role of vortioxetine’s in the holistic management of MDD

	 	 วิทยากร:	Roger	S.	Mclntyre,	M.D.	Psychiatry,	University	of	Toronto,	Canada	

	 	 ผู้ด�าเนินการอภิปราย:	ดร.นพ.จรุงไทย	เดชเทวพร		 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 	 สนับสนุนโดย	บริษัท	บี.เอ็ล.อั้ว	จ�ากัด

12.30-13.15 LUNCH

ประธาน   พลตรี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงจิตถนอม  สุวรรณเตมีย์

ประธานร่วม  อ.นพ.ปรัชญา  ศรีวานิชภูมิ

13.15-14.00 Dementia in tropical region

	 	 รศ.พญ.วรพรรณ		เสนาณรงค์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

	 	 รศ.นพ.วีรศักดิ์			เมืองไพศาล	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

14.00-14.45 Movement disorders in tropic

	 	 ศ.นพ.รุ่งโรจน์		พิทยศิริ	 	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 รศ.นพ.ประวีณ		โล่ห์เลขา	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14-.45-15.30 Afternoon Symposium 4:

  Journey through the management of CIDP: the impact of an early approach

	 	 วิทยากร:	Peter	D.	Donofrio,	M.D.		Professor	of	Neurology	Vanderbilt	University	Medical	 

	 	 Center		Nashville,	Tennessee,	USA				

	 	 สนับสนุนโดย	บริษัท	กริโฟลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

15.30 Coffee & Tea Break

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

ประธาน  ศ.พญ.รวิพรรณ  วิทูรพณิชย์

ประธานร่วม  ผศ.ดร.นพ.ธนินทร์  อัศววิเชียรจินดา

08.30-09.15 Morning Symposium 5:

  ไมเกรน..มากกว่าที่คุณคิด

	 	 วิทยากร:

	 	 ศ.นพ.อนันต์		ศรีเกียรติขจร		 	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 ผศ.ดร.นพ.ธนินทร์		อัศววิเชียรจินดา				 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 สนับสนุนโดย	บริษัท	ไฟเซอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

09.15-10.00 Parasitic disease of the nervous system

	 	 ศ.นพ.วีรจิตต์		โชติมงคล	 	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 ผศ.นพ.สุพจน์			ตุลยาเดชานนท์	 	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

10.00-10.30 Coffee & Tea Break

10.30-11.30 Research in Neuroscience; Free paper Presentation (Supported by Novartis)

																										Facilitator:	ศ.นพ.ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร
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11.30-12.15 Lunch Symposium 6:

  Toward a better understanding of AMPA receptors and it’s outcome on real-world setting 

	 	 วิทยากร:

	 	 รศ.ดร.จุฑามณี		สุทธิสีสังข์		 คณะเภสัชศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหิดล

	 	 รศ.นพ.สมศักดิ์		เทียมเก่า	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 สนับสนุนโดย	บริษัท	เอไซ	(ประเทศไทย)	มาร์เก็ตติ้งจ�ากัด

12.15-13.00 Lunch Symposium 7:

  Modulation of Neural Plasticity after Stroke: A Strategy for Noninvasive Brain Stimulation 

  in Neurorehabilitaion

	 	 วิทยากร:	 Yun-Hee	Kim,	M.D.	 PhD	 	Heart	 Vascular	 Stroke	 Institute,	 Samsung	Medical	 

	 	 Center,		Sungkyunkwan	University	School	of	Medicine

	 	 นพ.สรรเสริญ		ลิ่มสุนทรากุล	 โรงพยาบาลกรุงเทพ	หาดใหญ่

	 	 สนับสนุนโดย	บริษัท	ชูมิตร		1967	จ�ากัด

13.00-13.45 LUNCH

ประธาน  รศ.พญ.ศิวาพร  จันทร์กระจ่าง

ประธานร่วม  นพ.สุวัฒน์  ศรีสุวรรณานุกร

13.45-14.45 Highlight of Research in Neurology in 2016-2017 

	 	 Epilepsy:	พญ.กาญจนา	อั๋นวงศ์	 	 สถาบันประสาทวิทยา

	 	 Stroke:	พ.อ.นพ.เจษฎา	อุดมมงคล		 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

	 	 Dementia:	รศ.นพ.วีรศักดิ์	เมืองไพศาล	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

	 	 Neuromuscular:	ศ.นพ.ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

14.45-15.30 Neurotuberculosis

	 	 นพ.อาคม		อารยาวิชานนท์		 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

	 	 พ.ท.หญิงพาสิริ		สิทธินามสุวรรณ		 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

15.30-16.15 Afternoon Symposium 8:

  The PICASSO study: Optimal Antiplatelet Therapy in Ischemic Stroke Patients with high  

  risk of cerebral hemorrhage 

	 	 วิทยากร:

	 	 ศ.พญ.นิจศรี		ชาญณรงค์	 	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 สนับสนุนโดย	บริษัท	ไทยโอชูก้า	จ�ากัด

16.15 Coffee & Tea Break
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วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ประธาน  นพ.สมศักดิ์   ลัพธิกุลธรรม

ประธานร่วม  รศ.นพ.พรชัย  สถิรปัญญา

08.30-09.15 Morning Symposium 9:

  VDO based symptoms management in Parkinson’s Disease: a case series 

 	 วิทยากร:	ศ.นพ.รุ่งโรจน์		พิทยศิริ	 	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 ผู้ด�าเนินการอภิปราย:	ผศ.นพ.สุพจน์		ตุลยาเดชานนท์	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 	 สนับสนุนโดย	บริษัท	แอ๊บบอต	ลาบอแรตอรีส	จ�ากัด

09.15-10.00 Rabies

	 	 ศ.นพ.ธีระวัฒน์				เหมะจุฑา	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00-10.15 Coffee & Tea Break

10.15-11.15 The 14th Athasit Oration 

  Encephalitis

  Professor Tom Solomon, Institute of Infection and Global Health, University of Liverpool UK

11.15-11.45 Immunization: What neurologist should know?

	 	 ศ.นพ.ธีระพงษ์		ตัณฑ์วิเชียร	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.45-12.15 การประชุมสามัญ ประจ�าปีสมาคมประสาทวิทยาฯ

12.15-13.00 Lunch Symposium 10:

  How to fill the gap with 2nd generation AEDs

	 	 วิทยากร:	Rio	Carla	Pineda,	M.D.	@St.	Luke’s	Medicine	Center

	 	 ผู้ด�าเนินการอภิปราย:	รศ.พญ.นาราพร		ประยูรวิวัฒน์							คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

	 	 สนับสนุนโดย	บริษัท	แกล็กโซ่	สมิทไคลน์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

13.00-13.45 LUNCH

ประธาน  ศ.นพ.ประเสริฐ  บุญเกิด

ประธานร่วม  นพ.ด�ารงวิทย์  สุขจินตนากาญจน์

13.45-14.30 Bacterial meningitis

	 	 ศ.พญ.ศศิโสภิณ		เกียรติบูรณกุล	 	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 	 พญ.สัญสณีย์		พงษ์ภักดี	 	 	 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

14.30-15.15 Parainfectious and infection mimic conditions

	 	 นพ.เมธา		อภิวัฒนากุล	 	 สถาบันประสาทวิทยา

	 	 พญ.อภิญญ์เพ็ญ		สาระยา		 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ

งำนวิจัยแพทย์ประจ�ำบ้ำน แพทย์ต่อยอดประสำทวิทยำ

ประจ�ำปี 2560
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Risk Score Predictive of 
Mortality in Thai Status 

Epilepticus (TSE)

Nattakarn Buranakul

 Introduction: Status	 epilepticus	 (SE)	 is	 a	 

serious	neurological	condition	with	high	morbidity	

and	mortality.	

 Objectives: This	study	aimed	to	develop	and	

validate	 the	 risk	 score	 predictive	 of	mortality	 in	

patients	with	SE.

 Materials and Methods: This	 study	was	 a	 

retrospective	cohort.	The	inclusion	criteria	were	all	

patients	 diagnosed	 	 as	SE	and	 treated	between	

2005	and	2015	all	 over	 Thailand.	We	 retrospec-

tively	search	eligible	patients	by	using		the	ICD-10	

code	for	SE;	G41	on	the	national	database	of	the	

Universal	Health	Coverage	Insurance.	The	outcome	

was	death	at	discharge	or	within	30	days	after	dis-

charge.	All	 data	were	 randomly	divided	 into	 two	

groups;	for	model	development	and	model	valida-

tion.	Factors	associated	death	were	analyzed	by	

stepwise	logistic	regression		analysis.	The	risk	score	

was	developed	from	the	coefficients	of	variables	in	

the	final	logistic	regression	model.		The	final	model	

was	 validated	by	 comparing	 the	 area	 under	 re-

ceiver	 operator	 characteristic	 (ROC)	 curve	 for		

death	of	the	model	with	another	data	set.

 Results: :	 There	 were	 10,924	 patients	 for	

model	 development,	while	 10,808	patients	were	

used	for	model		validation.	The	risk	score	formula	

for	death	in	SE	was	5	x	shock	+	4	x	age	over	60	

years	old	+	3.5	x	heart	diseases	+	3	x	acute	renal	

failure	+	 3	 x	 septicemia	+	2.5	 x	 central	 nervous	

system	(CNS)	infection	+	2.5	x	age	41-60	years	old	

+	2	x	cancer	+	2	x	chronic	renal	failure	+	1.5	x	age	

21-40	years	old	+	1	x	pneumonia	+	1	x	respiratory	

failure	+	1	x	anemia.	The	risk	score	ranged	between	

1	and	32	with	the	cut	point	of	4	indicated	high	risk	

for	death.	The	area	under	ROC	curve	for	death	of	

the	 final	 model	 was	 83.59%	 (95%	CI:	 82.51%	

–84.67%)	with	sensitivity	of	78.20%	(95%CI:	77.42%	

–	 78.97%)	 and	 specificity	 of	 75.20%	 (95%CI:	

74.57%	–	76.19%).		The	area	under	ROC	curve	of	

the	model	validation	was	83.52%	(95%	CI:	82.44%	

–	 84.60%)	with	 sensitivity	 of	 77.87%	 (95%	CI:	

77.09%	–	 78.65%)	and	 the	 specificity	 of	 74.93%	

(95%CI:	74.11%	–	75.75%).

 Conclusion: Based	on	the	model,	patients	with	

SE	who	had	the	risk	score	of	four	or	more	were	high	

risk	for	death.	Physicians	should	be	aware	of	high	

mortality	rate	in	these	particular	patients.
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Prevalence and Factors 
Related to NOTCH3 

Mutations among Thai 
Patients with Acute 

Ischemic Stroke

Akkaphol Pinichjindasup

 Introduction and Objectives:	Cerebrovascular	

disease	 is	 the	 leading	 cause	 of	 death	 in	 Thai	 

population.	 Cerebral	 autosomal	 dominant 

arteriopathy	 with	 subcortical	 infarcts	 and	 

leukoencephalopathy	 (CADASIL)	 is	 a	 genetic	

NOTCH3-mutant	 small	 vessel	 disease	 which	 

causes	stroke	in	adults.	This	study	is	to	evaluate	the	

prevalence	and	factors	related	to	NOTCH3	mutation	

in	Thai	patients	with	acute	ischemic	stroke.

 Materials and Methods:	 Thai	 patients	with	

acute	 ischemic	 stroke	 from	King	Chulalongkorn	

Memorial	Hospital	between	July	2015	and	February	

2016	were	recruited.	Patients	over	20	years	of	age	

were	tested	for	NOTCH3	mutation	for	exon	3,	4	and	

11.	 The	 primary	 outcome	 was	 prevalence	 of	

NOTCH3	 mutation	 in	 Thai	 stroke	 patients.	 

Secondary	 outcomes	 were	 clinical	 features, 

imaging,	and	variations	of	mutation	in	mutant	and	

normal	NOTCH3	groups.

 Results:	The	prevalence	of	NOTCH3	mutation	

was	6	 out	 of	 196	cases	 (3.06%).	 There	were	 no	

statistically	 significance	between	groups	 among	

diabetes,	hypertension,	hyperlipidemia,	history	of	

previous	 stroke	and	 smoking.	 The	mutant	 cases	

with	small	vessel	disease	were	the	known	mutation	

in	 exon	 11(Arg544Cys).	While	 in	 exon	 4,	 known	

mutation	 (His170Arg)	 and	 novel	 mutation	 

(Ala564Thr)	 were	 found	 with	 large	 vessel	 

atherosclerosis.

 Conclusion:	 The	 prevalence	 of	NOTCH3  

mutation	was	 3.06%.	 There	were	 no	 statistically	

significance	between	groups	 in	 clinical	 features, 

risk	factors	and	brain	imaging.
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Diagnostic Performance of  
the Electroencephalogram 

and Associated Risk 
Factors for Seizures in the 

Elderly Manifesting  
with Transient Loss of 

Consciousness

Patcharapa Tasanaworapunya

 Introduction:	 Determining	 the	 nature	 of	 

episodes	of	transient	loss	of	consciousness	(TLOC)	

is	 at	 times	 challenging.	 Electroencephalography	

(EEG)	 is	 one	of	 the	 tests	which	most	physicians	

usually	order	 to	help	determine	 the	nature	of	 the	

TLOC.	However,	until	now	there	has	been	no	study	

using	 the	 EEG	 to	 help	 distinguish	 the	 epileptic	 

nature	of	the	TLOC,	particularly	in	the	elderly.

 Objective: To	 determine	 the	 diagnostic	 

performance	 of	 the	 EEG	 in	 helping	 diagnose	 

seizures	 and	 to	 ascertain	 the	 risk	 factors	which	

would	be	associated	with	seizures	in	the	elderly	who	

presented	with	 TLOC,	 compared	with	 younger	 

patients.

 Methods:	This	is	a	cross-sectional	study.	Only	

the	EEGs	requested	with	indication	of	TLOC	were	

included.	 Patients	 were	 then	 divided	 into	 the	

younger	(aged	18-49	years)	and	the	elderly	(aged	

>	60	years)	groups.	The	EEG	was	an	index	test	and	

reference	 standard	 which	 was	 verified	 by	 

board-certified	neurologist	was	clinical	diagnosis	of	

presence	 or	 absence	 of	 epilepsy/probable	 

seizures.	 The	 diagnostic	 performance	 including		

sensitivity,	 specificity,	 positive	 predictive	 value	

(PPV),	negative	predictive	value	(NPV),	 likelihood	

ratio	positive	(LR	+),	likelihood	ratio	negative	(LR	-),	

diagnostic	 odds	 ratio	 (DOR),	 and	 area	 under	 

receiver	operating	characteristics	(ROC)	curve	was	

assessed	 and	 then	 compared	 between	 the	 

younger	 and	 the	elderly	patients.	Univariate	 and	

multivariate	 analysis	 using	 logistic	 regression	

model	were	employed	to	ascertain	the	associated	

risk	factors	for	having	epilepsy/probable	seizures.	

 Results: Among 2,187	total	EEG	recordings,	

244	(11.16%)	recordings	were	requested	with	indi-

cation	of	TLOC.	Majority	(58.2%)	of	the	recording	

was	the	elderly.	156	patients	(50	younger	and	106	

elderly)	 were	 recruited	 for	 analysis.	 Baseline	 

characteristics	 showed	 significant	 difference	 in	

some	aspects	particularly	more	 frequent	co-mor-

bidities	 in	 the	 elderly.	 Prevalence	 of	 epilepsy/ 

probable	seizures	in	patients	with	TLOC	was	28.2%.	

Prevalence	of	interictal	epileptiform	discharges	was	

16%	 and	 12.3%	 in	 the	 younger	 and	 elderly,	 

respectively.	 Sensitivity	 of	 the	 EEG	 to	 diagnose	

epilepsy/probable	 seizures	 was	 lower	 in	 the	 

elderly	(43.8%	younger	vs	32.1%	elderly).	Overall	

diagnostic	performance	was	poorer	in	the	elderly	

(DOR	25.7	younger	vs	8.7	elderly;	area	under	AUC	

0.70	 younger	 vs	 0.64	 elderly).	 Associated	 risk	 

factors	 for	 having	 seizures	 were	 presence	 of	 

intermittent	slow	waves	(ISW)	 in	 the	younger	and	

presence	 of	 positive	 motor	 signs	 as	 well	 as	 

presence	of	renal	diseases	in	the	elderly.	

 Conclusion: Prevalence	of	seizures	and	IEDs	

was	 low	 in	 the	elderly	who	manifests	with	TLOC.	

Overall	 diagnostic	 performance	 of	 the	 EEG	 in	 

diagnosing	 seizures	 was	 poorer	 in	 the	 elderly	

mainly	due	to	low	sensitivity.	When	we	encounter	

with	 patients	with	 TLOC,	 thorough	 and	detailed 

history	is	still	a	mainstay	to	diagnose	seizures,	not	

the	EEG	results.	



Vol.33 • NO.1 • 2017 69

How Do Parkinson’s 
Disease Patients React 

to Emergency Situation?  
A Psychosocial Pictorial 

Analysis on Decision 
Making Abilities

Saralee  Jindamung

 Introduction: Home	accidents	are	the	important	

causes	of	morbidity	and	mortality	 in	PD	patients.		

When	the	emergency	situation	occurs,	they	have	to	

response	by	using	decision-making	process.	The	

impaired	of	 this	process	 in	PD	patients	might	be	

different	from	elderly	people.

 Objectives:	 To	 study	decision-making	of	PD	

patient	 in	common	home	emergency	situation	by	

using	decision-making	picture	 tool	 compared	 to	

age-matched	healthy	population.

 Mater ia ls  and Methods: 	 Descript ive	 

cross-sectional	 study	was	 used	 to	 compare	 the	

decision	 between	 PD	 patients(N=94)	 and	

controlled(N=92).	 Subjects	who	were	demented,	

major	 depressive	 symptoms,	 visual	 impairment	

were	excluded.	Decision-making	ability	was	tested	

by	 using	 picture	 tool	 which	 composed	 of	 11	 

common	home	emergency	scenarios.	Subjects	will	

be	asked	for	 the	first	 response	from	4	choices	of	

each	emergency	situation	image.

 Results:	 There	 were	 statistical	 significant	 

difference	between	percentage	rate	decision	of	PD	

and	controlled	group	in	3	out	of	11	photos;	including	

the	photo	of	fire	pan	in	the	kitchen	(p=0.039),	their	

relative	 fell	 down	 the	 stairs	 and	 unconscious	

(p=0.010),	 their	 relative	was	electrical	shock	and	

unconscious(p=0.013).	 	 PDD	also	 had	 statistical	

significance	6	out	of	11	photos	of	decision-making	

differ	from	PD.	PD	or	PDD	also	chose	to	call	for	help	

from	 others	 in	 the	 items	which	 were	 statistical	 

significant	difference.

 Conclusion:	The	study	provided	evidence	that	

PD	and	PDD	had	been	decision-making	difference	

with	controlled	especially	events	 that	 they	had	to	

help	others	and	interpersonal	scenario.	However,	

PDD	also	were	more	self-centered	and	 impaired.

decision	in	their	own	problems.	Assistive	devices	

or	caregivers	were	important	for	PD	patients	espe-

cially	for	PDD	for	help	in	the	emergency	situations.
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Difference Anatomical 
Pattern of Cortical 

Thickness between 
Logopenic Aphasia and 

Probable Alzheimer’s 
Disease Patients 

in Thailand

Sekh Thanprasertsuk

 Introduction and Objectives:	1)	To	demonstrate	

the	classical	anatomical	pattern	of	cortical	atrophy	

in	 Thai	patients	who	was	clinically	diagnosed	as	

logopenic	aphasia	(LPA)	and	probable	Alzheimer’s	

disease	(AD).	2)	To	reveal	non-classical	atrophic	

areas	that	may	involve	in	LPA	but	not	in	AD.

 Mater ials and Methods: 	 We	 obtained	 

magnetic	resonance	images	of	patients	in	a	cohort	

consisting	 of	 LPA	 and	probable	AD	patients	 to	

determine	 difference	 of	 cortical	 atrophy	 pattern	

between	 LPA	 and	probable	AD.	 Firstly,	 cortical	

surfaces	were	 reconstructed	 from	each	patient’s	

brain	magnetic	resonance	image.	Cortical	thickness	

measurement	 was	 then	 processed	 on	 these	 

surfaces.	At	 last,	 thickness	 comparison	between	

the	two	groups	was	performed.

 Results:	 Our	 LPA	 patients	 had	 significant	 

atrophy	at	 left	 parieto-temporal	 junction	 [p<.01],	

while	probable	AD	patients	had	significant	regional	

cortical	atrophy	at	bilateral	entorhino-hippocampal	

region	[p<.01],	comparing	to	another	group.	These	

findings	 were	 consistent	 with	 the	 classical	 

anatomical	pattern	of	cortical	atrophy.	Interestingly,	

we	also	 found	 significant	 regional	 atrophy	at	 left	

[p=0.0023]	and	right	[p=0.0011]	post	central	gyri,	

left	superior	parietal	gyrus	[p=0.0017],	left	lingual	

gyrus	[p=0.0071],	right	precentral	gyrus	[p=0.0004]	

and	right	rostral	middle	frontal	gyrus	[p=0.0046]	in	

LPA,	comparing	to	probable	AD	patients.

 Conclusion:	We	 demonstrated	 a	 different	 

cortical	atrophy	pattern	between	LPA	and	probable	

AD	 patients.	 Particularly,	 our	 study	 showed	 

significant	 foci	 of	 cortical	 atrophy	 scattering	 on	 

bilateral	parietal	and	temporal	cortices,	and	on	right	

frontal	 cortex	 in	 LPA	compared	 to	AD.	 This	may	

support	the	idea	regarding	learning	disorder-relat-

ed	susceptibility	factor	for	developing	LPA.
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Prevalence of Genetic 
Polymorphism on the 

RNF213 rs112735431 
Gene in Non-Cardioembolic  

Ischemic Cerebrovascular  
Disease: A Cross-Sectional  

Study in Thai Patients

Suporn Travanichakul

 Introduction:	Both	Moyamoya	disease	(MMD)	

and	non-MMD	intracranial	cerebral	artery	stenosis	

(ICAS)	are	associated	with	RNF213	rs112735431	in	

Korea	and	Japan.	In	this	study,	the	prevalence	of	the	

RNF213	 rs112735431	 gene	 in	 non-cardioembolic  

ischemic	stroke	(NCIS)	in	Thailand	was	investigated.

 Objectives:	 To	 explore	 the	 prevalence	 of	

RNF213	rs112735431	gene	in	non-cardioembolism	

ischemic	stroke	in	Thailand.

 Materials and Methods:	 A	 cross-sectional	

study	was	conducted	on	acute	NCIS	patients	who	

were	aged	18	years	or	over	and	had	been	admitted	

to	King	Chulalongkorn	Memorial	Hospital	between	

June,	2015	and	March,	2016.	ICAS	and	Extracranial	

carotid	artery	stenosis	(ECAS)	was	determined	by	

neurovascular	 ultrasound,	 computer	 tomography	

angiography	or	magnetic	resonance	angiography.	

Blood	 samples	 were	 collected	 and	 Sanger	 

sequencing	was	done.

 Results:	There	were	234	acute	NCIS	cases,	

113	 were	 found	 to	 have	 ICAS,	 while	 12	 had	 

extracranial	cerebral	artery	stenosis	(ECAS),	20	had	

both	and	89	had	none.	The	RNF213	rs112735431	

gene	 was	 detected	 in	 2	 patients.	 All	 were	 

heterogenous	 A/G.	 The	 frequency	 of	 RNF213	

rs112735431	 variant	 was	 0.9%	 (2/234;	 95%	 

confidence	 interval	 (CI),	 0-2.1%)	 in	 acute	NCIS	

patients,	and	1.8%	(2/113;	95%	CI,	0-4.2%)	in	ICAS.	

All	RNF213	variants	were	male	with	hypertension,	

diabetes	mellitus,	dyslipidemia	and	 ICAS	without	

family	history	of	ischemic	stroke.

 Conclusion: 	 In	 this	 study,	 the	 RNF213	

rs112735431	gene	variant	was	found	to	be	uncom-

mon	in	NCIS	patients	in	Thai	populations.	There	was	

a	difference	in	the	frequency	of	this	genetic	variation	

between	Thai	and	other	Eastern	Asian	populations.
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Accuracy of Estimating  
and Actual Weight for 

Thrombolytic Treatment 
in Patients With Acute 

Ischemic Stroke

Thippamas Pobsuk

 Introduction: Thrombolytic	treatment	is	the	gold	

standard	 for	patients	with	acute	 ischemic	stroke.	

Dosing	is	weight-based,	however	due	to	the	nature	

of	the	treatment,	estimated	weights	are	often	used.	

 Objectives: The	goal	of	this	descriptive	study	

is	to	examine	the	difference	between	the	estimated	

body	weight	 (BW)	 versus	actual	weight	 for	dose	

calculation	of	rt-PA.

 Materials and Methods: Acute	ischemic	stroke	

patients	who	presented	to	the	emergency	room	of	

KCMH	 and	 were	 candidated	 for	 thrombolytic	 

treatment	 were	 studied.	 Estimated	 BW	 were	 

obtained	independently	from	relatives,	2nd	and	3rd	

year	neurology	residents,	and	measured	BW	was	

documented.	Other	data	includes	BW	obtained	from	

past	medical	records	and	ideal	BW	calculated	from	

height	record	in	ID	cards.	The	calculated	dose	of	

rt-PA	were	 compared	between	 the	 actual	 given	

dose	and	dose	from	estimated	BW.	The	doses	were	

categorized	as	being	under	dosed	(</=	0.85	mg/

kg)	or	over	dosed	(>/=0.95	mg/kg).

 Results: There	were	 ninety	 patients	 in	 the	

study,	48	were	male,	and	average	age	was	68.5	

years	old.	The	mean	estimated	BW	(SD)	by	relative,	

2nd	and	3rd	year	neurology	residents,	ideal	body	

weight,	and	past	medical	records	was	61.5	(11.7),	

61.9	(11.1),	62.5	(12.2),	55.8	(10.0),	62.6	(12.3)	kg.	

Actual	BW	was	62.7	(13.1).	All	mean	estimated	BWs	

tend	 to	 be	 lower	 than	 actual	 body	weight.	 The	 

accuracy	 of	 estimated	 BW	 is	 22.2-67.8%.	 The	 

estimated	BW	by	 relative	 is	 the	most	 accurate.	

However,	 there	would	be	32.2%	of	patients	who	

would	 have	 received	 rt-PA	 in	 the	 unacceptable	

range	if	estimated	weights	were	used	with	12.2%	

receiving	overdosed	treatment.

 Conclusion:	 So,	 we	 encourage	 the	 use	 of	 

actual	BW	measurement	since	estimated	BW	is	not	

accurate	and	might	result	in	under	or	over	dosage	

and	may	lead	to	serious	side	effects.
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Brain Lesion as a Predictor  
of Relapsing Course of 

Neuromyelitis Optica  
Spectrum Disorder 

(NMOSD)

Chayasak  Wantaneeyawong

 Introduction: 		NMO(Neuromyelitis	Optica)	was	

formerly	understood	to	have	abnormality	confined	

to	 spinal	 cord	and	eyes,	but	 in	 the	present	 from	

increasing	available	data	found	more	brain	lesions	

than	previously	thought.	Previous	studies	found	that	

the	clinical	predictors	of	relapsing	NMO	were	older	

age	 onset,	 female	 and	myelitis	with	 less	 severe 

	motor	impairment.	If	we		can	find	more	predictors	

such	as	brain	lesions	for	relapsing	NMO/NMOSD,	

we	can	iniatiate	early	aggressive	treatment	as		soon	

as	possible.

 Objectives: To	study	that	whether	brain	lesions	

in	NMOSD	patients	can	be	predictors	of	relapse	of	

disease	or	not.

 Materials and Methods:	Using	the	chart	and	

imaging	 review,	 we	 compared	 2	 groups	 of	 51	

NMOSD	patients	 .	 First	 group	was	monophasic	

group,	 the	 latter	 was	 relapsing	 group.	 Data	 of		 

location	 of	 brain	 lesions	 in	 both	 group	 were	 

collected	 and	 calculated	by	 logistic	 regression	

analysis	to	find	out	odd	ratios.

 Results: From	our	study,	brain	 lesions	show	

no	 significance	 in	predicting	 relapsing	course	of	

NMOSD.	 Predictors	 of	 	 relapsing	 course	were	 

visual	impairment	(OR	=	13.56)	and	abnormal	body	

sensation	(OR	=21.72).

 Conclusion: 		Our	study	showed	that	none	of	

location	of	brain	 lesion	 in	NMOSD	patients	could	

predict	 the	 relapse	 of	 disease.	 However	 visual 

impairment	 and	 abnormal	 body	 sensation	were	 

associated	with	the	relapse	of	disease,	therefore	in	

patients	with	these	symptoms	we	should	focus	on	

early	 aggressive	 management	 to	 prevent	 the	 

relapse.
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An Analysis of Levodopa 
Induced Orthostatic 

Hypotension Pattern in 
Parkinson’s Disease

Kitti Thiankhaw

 Introduction: Orthostatic	hypotension	(OH)	is	

common	 symptom	 of	 autonomic	 dysfunction	 in	

Parkinson’s	disease	(PD)	patients.	Levodopa	is	the	

first	line	treatment	for	motor	symptoms	in	PD	patients	

age	more	 than	 60	 years	 old	 and	 can	 cause	 or	 

aggravate	OH.

 Objectives: We	 conducted	 the	 study	 to	 

determine	 the	 incidence	 and	effect	 of	 levodopa	

induced	OH	in	PD	patients.

 Materials and Methods: A	 cross-sectional	

study	 was	 conducted	 amongst	 patients	 with	 

idiopathic	 PD	 at	 Maharaj	 Nakorn	 Chiang	Mai	 

Hospital	 during	 July	 –	 December	 2016.	 The	 

demographic	 data	 including	 gender,	 age,	 PD	 

duration,	staging	and	medication	were	recorded.	

Blood	 pressures	 (BP)	 on	 lying	 position	 and	 3	 

minutes	 after	 upright	 position	were	measured	at	

baseline,	after	intake	usual	dose	of	levodopa	every	

30	minutes	until	120	minutes.	OH	was	defined	by	a	

drop	in	systolic	and/or	diastolic	BP	(SBP	or	DBP)	

≥20	 or	 10	mmHg	within	 3	minutes	 after	 upright	 

position.	 A	 group	 of	 OH	 and	 non-OH	 were	 

compared,	and	analysed.

 Results: Forty	three	subjects	were	enrolled	into	

this	study.	Male	and	female	gender	is	48.8%	and	

51.2%	respectively.	Mean	of	age	and	PD	duration	

is	 65.7	 and	5.4	 years	 respectively.	 Incidence	of	

levodopa	induced	OH	is	16.3%.	Age,	PD	duration	

and	modified	 Hoehn	 &	 Yahr	 staging	 were	 not	 

significant	between	OH	and	non-OH	group.	There	

are	statistical	significant	difference	of	levodopa	first	

dose,	 levodopa	 daily	 dose	 and	 total	 levodopa	

equivalent	dose	between	OH	and	non-OH	group	

(mean±SD,	p-value:	164.3±61.0	vs.	125±49.6	mg,	

0.04;	 600±236.3	 vs.	 401.4±164.5	mg/day,	 0.04 

and	 806±187.0	 vs.	 504.4±224.7	mg/day,	 <0.01	

respectively).	The	presence	of	wearing-off	(Odds	

ratio,	 95%	confidence	 interval:	 7.1,	 0.96-inf),	 low	

baseline	BP	(both	SBP	and	DBP)	and	concomitant	

use	 with	MAO-B	 inhibitor	 (14,	 0.56-848.18)	 or	 

pramipexole	(5.5,	0.71-44.69)	also	contributed	as	

factors	related	to	OH.

 Conclusion: Levodopa	may	induce	orthostatic	

hypotension	 with	 or	 without	 symptoms	 in	 PD 

patients	who	 have	 trends	 to	 developed	postural	

events,	especially	at	high	dose	(more	than	164.3	

mg/dose	or	600	mg/day).
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The Prevalence and 
Clinical Characteristics of 

Probable REM Behavior 
Disorder in Thai Parkinson  
Disease Patients: A Study 

in Maharaj Nakorn 
Chiang Mai Hospital

Patama Gomutbutra

 Background: REM	behavior	 disorder	 (RBD),	

the	 dream	 enactment	 behavior,	 is	 common	 in	 

Parkinson	disease	patients	 that	 could	preceded	

motor	symptom	for	several	years.	Previous	studies	

showed	that	PD	with	RBD	might	be	a	PD	subtype	

since	 they	 have	different	 symptoms	cluster	 and	

disease	trajectory	from	PD	without	RBD.	

 Objection:	To	study	prevalence	of	Parkinson	

disease	patients	with	probable	RBD	(PD	with	pRBD)	

by	 clinical	 interview	 and	 to	 compare	 clinical	 

characteristics	 with	 PD	without	 probable	 RBD	 

(PD	without	 pRBD).	 The	 usefulness	 of	 clinical	 

interview	of	 items	adopting	 from	 the	Mayo	Sleep	 

Questionnaire	was	also	to	be	determined.

 Methods : 	 The	 total	 140	 consecutive	 Thai	

patients	 who	 were	 diagnosed	 as	 idiopathic 

Parkinson	disease	by	UKBB	criteria	visiting	at	our	

neurological	clinics	during	January	to	December		

2016	were	enrolled	to	our	study.	The	‘probable	RBD	

(pRBD)’	was	defined	when	patient	answer	“yes”	to	

the	 question	 adapted	 from	 the	 first	Mayo	 sleep	

questionnaire	which	was	interviewed	by	our	study	

nurse	 who	 would	 ask	 in	 Thai	 or	 northern	 Thai 

language.	The	details	of	RBD	including	the	onset	

before	 motor	 symptom	 of	 PD,	 injurious	 and	 

non-	 injurious	 acting	 out	 dream	 behavior	 were	 

collected.	The	cross-sectional	demographic	data,	

motor	 symptoms	and	non-motor	 symptoms	were	

obtained.

 Results: The	prevalence	of	pRBD	among	our	

PD	patients	was	48.5%	(68	out	of	 total	140).	The	

median	onset	of	RBD	before	PD	diagnosis	was	5	

years	 (range	 0-11	 years).The	 proportion	 of	 

non-injurious	 to	 injurious	 RBD	was	 80	 :	 20.	 By	 

comparison	of	PD	with	pRBD	and	PD	without	pRBD,	

our	 study	 showed	 significant	 difference	 in	 the	 

levodopa	equivalent	dose	(742	vs	566	mg/day;	p	

<0.01),	 the	prevalence	of	 symptomatic	 orthostatic	

hypotension	 (35.3%	 vs	 8.3%;	p<0.01)	 and	motor	

fluctuation	(48.5%	vs	31.9%;	p=0.04),	while	there	were	

no	significant	difference	in	disease	duration,	tremor	

and	severity	of	the	disease	by	Hoehn	&Yahr	stage.

 Conclusion: The	prevalence	of	PD	with	pRBD	

in	 our	 study	was	 observed	 in	 nearly	 half	 of	 PD	 

patients	which	was	close	to	previous	reports.	The	

main	 clinical	 features	 of	RBD	 in	 our	 study	were	

similar	with	previous	study	of	PD	with	PSG	proven	

RBD,	namely:	occurrence	at	late	night	and	dream	

content	 related	 to	 violence.	 	 PD	with	RBD	 in	our	

study	was	also	associated	with	 higher	 levodopa	

dosage,	symptomatic	orthostatic	hypotension	and	

motor	fluctuations.	Therefore,	our	study	supported	

interviewing	 by	 adopted	 Mayo	 Clinic	 Sleep	 

questionnaire	to	screen	pRBD	in	PD	might	be	cost	

effective	 to	diagnose	pRBD	by	 comparison	with	

high	 cost	 and	 labor	 intensive	 full	 night	 PSG.	 In	 

addition,	 PD	with	 RBD	might	 be	 a	 PD	 subtype	 

that	 needs	 special	medical	 concern	 regarding	 

prescription	and	monitoring.
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Prevalence of Cerebral 
Microbleeds in Thai 

Patients with Ischemic 
Stroke

Artit Potigumjon

 Introduction :	With	 the	wide	 spread	 use	 of	

magnetic	 resonance	 imaging	 (MRI),	 cerebral	 

microbleeds	 (CMBs)	 are	 commonly	 detected.	

Ethinicity	seems	to	play	a	role	in	the	prevalence	of	

CMB,	with	higher	prevalence	in	subjects	from	Asian	

origin.	The	purpose	of	the	study	is	to	look	for	the	

prevalence	of	CMBs	and	associated	factors	in	Thai	

patients	with	ischemic	stroke.	

 Object ive : 	 Prevalence	 of	 CMBs	 and	 

associated	 factors	 in	Thai	patients	with	 ischemic	

stroke.	

 Methods :	Patients	with	acute	ischemic	stroke	

who	had	MRI	and	magnetic	resonance	angiography	

(MRA)	during	January-	August,	2014	were	included.	 

T2*-weighed	gradient-recalled	 echo	 (GRE)	was	

used	 to	 define	CMBs.	 Baseline	 characteristics,	

stroke	subtypes	and	severity	of	white	matter	lesions	

were	compared	between	patients	with	and	without	

CMBs.		

 Results :	200	patients	were	 included.	Mean	

age	of	the	patients	was	61	years	old.	Mean	NIHSS	

was	 8.	 Prevalence	 of	 CMBs	was	 20%	 (39/200	 

patients).	Hypertension	(OR	3.05,	95%CI	1.07-8.68,	 

p-value=0.037),	 and	moderate	 to	 severe	white	 

matter	 lesions	 (Fazekas	 2-3,	 OR	 7.61,	 95%CI	 

3.06-18.95,	 p-value	<0.001)	were	 related	 to	 the	

presence	of	CMBs.

 Conclusions: CMBs	were	 found	 in	 20%	 of	

patients	with	ischemic	stroke,	which	was	lower	than	

those	 reported	 from	 Japanese	 studies,	 but	 

comparable	 to	 a	 Chinese	 study.	 CMBs	 were	 

associated	with	 hypertension	and	 severity	 of	 the	

white	matter	lesions.
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Clinical, Electrodiagnostic,  
and Outcome Correlation 

in ALS Patients in 
Thailand

Dararat Suksasunee

 Introduction:	 The	diagnosis	 of	 Amyotrophic	

Lateral	Sclerosis	 (ALS)	 requires	both	clinical	and	

electrodiagnostic	 (EDx)	 data.	 The	 correlation	 

between	the	two	may	aid	in	outcome	prognostication.

 Objectives: To	study	the	clinical	characteristics,	

EDx	 data,	 and	 outcome	 of	 amyotrophic	 lateral	 

sclerosis	(ALS)	patients	in	two	tertiary	hospitals	in	

Thailand.	

 Materials and Methods:	Clinical	and	EDx	data	

were	collected	between	2009	-2016	from	a	cohort	

of	patients	in	whom	the	diagnosis	was	suspected	

to	be	ALS	in	two	tertiary	hospitals	in	Thailand.

 Results:	From	38	patients	with	motor	neuron	

disease,	complete	information	was	available	in	25	

ALS	patients.	 It	showed	male	predominance	with	

the	mean	age	of	onset	of	60.1	±	10.7	years	old.	The	

average	time	from	clinical	onset	to	diagnosis	was	

19.8	±	21.5	months.	Upper	limb	onset	was	the	most	

common	 presentation.	 Nerve	 conduction	 study	

showed	lower	median	and	ulnar	compound	muscle	

action	potential	amplitudes	(CMAPs)	than	tibial	and	

peroneal	CMAPs.	Electromyographic	data	(EMG)	

showed	40%	of	patients	have	EMG	abnormalities	

in	 asymptomatic	 limbs.	 Neurophysiological	 

evidence	of	“split	hand”	was	frequent	in	upper	limb	

phenotype.	Sensory	studies	were	abnormal	in	16.3	

%.	Most	patients	were	classified	in	mRS	1	and		2	

(73.9%)	 at	 the	 time	 of	 diagnosis	 which	 was	 

statistically	significant	among	subgroups.	17.3%	of	

patients	were	bedridden.	Bulbar	and	distal	upper	

limb	 subtype	 had	 a	 better	 prognosis.	 5.4%	 of 

patients	used	mechanical	 ventilator;	 all	 in	bulbar	

subgroup.

 Conclusion:	 In	our	ALS	patients,	upper	 limb	

onset	was	the	most	common.	Time	of	presentation	

varied	 among	 phenotypes.	 Extensive	 EDx	 can	 

contribute	to	early	diagnosis	in	asymptomatic	limb	

and	improve	diagnostic	certainty.	EDx	data	clearly	

correlates	with	clinical	phenomena	and	prognosis.	

At	the	time	of	diagnosis,	ALSFRS	was	in	moderate	

range	and	most	patients	had	moderate	disability.	

Bulbar	and	distal	upper	limb	subtype	had	a	better	

prognosis.
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EEG Patterns and 
Outcomes among 

Patients Diagnosed with 
Heatstroke

Bandit Sirilert

 Objectives: To	identify	EEG	patterns,	outcomes	

and	outcome	predictors	among	patients	diagnosed	

with	heatstroke.	

 Methods: A	 cross-sectional	 study	 was	 

conducted	at	Division	of	Neurology,	Phramongkutklao	

Army	Hospital.	Medical	records	and	EEG	of	patients	

diagnosed	with	 heatstroke	during	 January	 2013-	

October	2016	were	reviewed.	Milder	patients	not	

requiring	 ICU	placement	and	post	cardiac	arrest	

patient	were	 excluded.	Demographic	 data,	 EEG	

patterns,	treatments,	and	outcomes	were	collected.	

Good	outcome	included	complete	recovery,	while	

poor	 outcome	 included	death	 and	 neurological	

deficits.	

 Results: Total	 15	 patients	 diagnosed	with	

heatstroke	were	 included.	Mean	 age	was	 22.07	

years	(SD	2.9).	All	were	male,	developing	heatstroke	

during	military	 training.	 There	were	 11	 patients	

(73.3%)	developing	seizures	at	 the	presentation,	

and	13	(86.7%)	in	comatose	state.	EEG	background	

amplitude	was	more	common	to	be	moderate	than	

low	or	high	amplitude.	Epileptiform	discharges	were	

identified	 in	 only	 1	 patient.	 Alpha	 coma	 was	 

detected	 in	 3	 patients	 (20%).	 All	 patients	were	

treated	with	external	cooling.	Poor	outcome	group	

were	1)	Death	[3	patients	(20%)]	and	2)	neurological	

deficit	at	discharge	[6	patients	(40%)].	Neurological	

deficits	 were	 cognitive	 impairment	 2	 patients	

(33.3%),	epilepsy	1	(16.7%),	critical	illness	neuropathy	

4	 (66.7%),	spasticity	1	 (16.7%),	and	dysarthria	2	

(33.3%).	 By	 univariate	 analysis,	 good	 outcome	

seemed	to	be	associated	with	the	presence	of	beta	

activity	 in	 EEG,	 4	 patients	 (66.7%)	 [versus	 poor	

outcome	2	patients	(22.2%)],	p-value	0.085.	

 Conclusion: Mortality	 in	heatstroke	was	20%	

and	neurological	deficits	were	40%.	Seizures	from	

heatstroke	 represented	 acute	 severe	 neuronal 

injury	 and	were	 not	 associated	with	 developing	 

epilepsy.	The	presence	of	beta	activity	in	EEG	may	

predict	good	outcome.
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Utility of Post Stroke 
Checklist in Vascular 

Neurocognitive Disorders 

Komsit Decharin

 Introduction:	 The	Post	Stroke	Checklist	was	

developed	 to	 standardize	 and	 surveillance	 for	 

long-term	stroke	care.	Application	of	Post	Stroke	

Checklist	in	post	stroke	survivors	leads	to	medical	

interventions	and	holistic	care.

 Objectives:	 This	 study	 aimed	 to	 identify 

sequential	disability	 and	 impairment	by	applying	

the	 Post	 Stroke	 Checklist	 in	 association	 with	 

cognitive	outcome	among	stroke	survivors.

 Materials and Methods: A	 cross-sectional	

study	was	conducted	and	 stroke	 survivors	were	

recruited	 at	 Stroke	 Clinic,	 Phramongkutklao	 

Hospital.	Demographic	data	and	stroke	information	

were	 collected.	 All	 cases	 were	 assessed	 by 

interviewing	multiple	 items	 in	 the	 Post	 Stroke 

	Checklist	and	the	Montreal	Cognitive	Assessment	

(MoCA)	test.	

 Results: Among	288	patients,	mean	age	was	

65.6	years,	62%	were	male	and	hypertension	was	

the	 commonest	 comorbidity	 (90.6%).	 The	 right	

hemisphere	was	 the	most	common	affected	side	

(56%).	The	average	time	after	stroke	onset	was	34.4	

months,	 and	 224	 patients	 (77.8%)	 had	 good	 

outcome	(mRS	0-2).

	 The	 Post	 Stroke	 Checklist	 revealed	 that 

patients	 received	 the	 secondary	 prevention	

(62.2%),	 had	 impaired	 activities	 of	 daily	 living	

(30.9%),	mobility	deficit	(31.3%),	spasticity	(21.2%),	

pain	(19.1%),	incontinence	(21.5%),	communication	

problem	(22.9%),	abnormal	mood	(29.2%),	reduced	

in	cognition	(44.8%),	overall	disabling	quality	of	life	

after	 stroke	 (32.3%),	 and	poor	 relationship	with	

families	(19.4%).	Apart	from	secondary	prevention,	

all	 impairment	 items	 in	 the	 individual	Post	Stroke	

Checklist	were	 significantly	 associated	with	poor	

MoCA	 performance	 (p<0.05).	 The	 presence	 of	

cognitive	problem	in	the	checklist	was	associated	

with	left	hemispheric	stroke	(p=0.035).

 Conclusion:	 The	 Post	 Stroke	 Checklist	 is	 

feasible	 and	 applicable	 in	 predicting	 cognitive	 

impairment	 among	 stroke	 survivors. 	 Left	 

hemispheric	 stroke	 is	 more	 correlated	 with	 

cognitive	deficit	than	the	other	side.
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The Correlation Between 
Cognitive Impairment  

and Parkinson’s Disease 
Severity

Chaiwat Klinhom-on

 Introduction: 	 Parkinson’s	 disease	 is	 the	 

second	most	common	neurodegenerative	disease.	

Advanced	 stages	of	Parkinson’s	disease	 lead	 to	

cognitive	 impairment.	However,	 the	 association	

between	the	stages	of	the	disease	and	the	cognitive	

domains	 is	 unknown.	We	 aim	 to	 investigate	 the	 

correlation	 between	 cognitive	 domains	 with	 

Parkinson’s	 disease	 severity	 using	 the	MoCA	 

subtests.

 Objectives:  

	 Primary	 outcome	 :	 To	 study	 correlation	 

between	 cognitive	 impairment	 	 and	Parkinson’s	

disease	severity.

	 Secondary	 outcome	 :	 To	 study	 correlation	

between	cognitive	impairment	and	age.

	 :	 To	 study	 correlation	 between	 cognitive 

impairment	and	duration	of	disease.

 Materials and Methods: 102	subjects	in	various	

Hoehh	&	Yahr	 staging	 (H&Y)	were	conducted	at	

Phramongkutklao	 Hospital,	 Thailand.	 MoCA	 

assessment	 was	 classified	 into	 6	 subtests; 

language	 index	 score,	 memory	 index	 score,	 

attention	 index	 score,	 visuospatial	 index	 score,	

executive	index	score	and	orientation	index	score.	

Linear	 regression	 analysis	 was	 performed	 

between	MoCA	subtests	and	H&Y.

 Results: The	average	disease	duration	was	

3.3	 years.	 The	 association	 between	 cognitive	 

domains	 and	H&Y	showed	 significant	 correlation	

with	 language,	memory,	 attention,	 executive	and	

orientation.	No	significant	correlation	was	observed	

for	the	visuospatial	subtest.	The	total	MoCA,	as	well	

as	ages	and	duration	of	the	disease,	also	showed	

a	 significant	 correlation	with	H&Y.	 Furthermore,	

language	and	memory	domains	showed	significant	

decline	in	stage	4	whereas	attention	and	orientation	

domains	did	not	worsen	until	stage	5.

 Conclusion: MoCA	subtests,	except	visuospatial 

index	 were	 associated	 with	 disease	 severity.	 

Language	and	memory	deteriorations		were	the	first	

sign	 of	 the	 cognitive	 impairment	 in	 Parkinson’s	

disease.
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Cognitive Survey in 
Post-Stroke Patients at 

Phramongkutklao 
Hospital Stroke Center  

Natenoi Chalee

 Objective :	 To	 evaluate	 the	prevalence	and	

association	 of	 clinical	 factors	 and	 cognitive	 

impairment	 in	 Thai	 post	 stroke	 patients	 in	 a	 

tertiary-care	stroke	center.

 Methods :	 Post-stroke	 patients	 treated	 

at	 Phramongkutklao	 Hospital	 Stroke	 Center	 

were	 recruited.	 Patients’	 characteristics	 and	 

stroke	 data	were	 recorded.	Montreal	 Cognitive	 

Assessment	(MoCA)-Thai	version	was	applied	in	all	

participants	to	identify	neurocognitive	disorders.

 Results : Among	247	cases,	most	of	them	had	

infarcts	 98%,	 first	 ever	 stroke	91%,	 hypertension	

90%,	dyslipidemia	80%	and	80%	of	stroke	survivors	

were	 in	minimal	 or	 nondisabled.	 The	 affected	 

cerebral	 hemispheres	were	 right	 36.1%	and	 left	

63.8%	and	other	locations	were	10%.	The	average	

MoCA	 score	 was	 16.2	 (SD	 6.5).	 Importantly,	 

vascular	major	neurocognitive	disorder	or	dementia	

(VaD)	 (score<23)	 was	 impacted	 in	 199	 cases	

(80.5%),	mild	vascular	neurocognitive	disorder	or	

mild	 cognitive	 impairment	 (score	 23-25)	 was	 

detected	 in	 32	 cases	 (13%),	 and	 unimpaired	 

cognition	 (MoCA	 score	 ≥26)	was	 in	 16	patients	

(6.5%).	 For	patients	 living	>1	 years	 after	 stroke,	

dementia	 and	MCI	 were	 found	 50%	 and	 8.6%	 

respectively.	Additionally,	patients	living	<6	months	

after	 stroke	had	dementia	13.5%	and	MCI	2.4%.	

Higher	mRS,	smoking,	and	 left	hemiparesis	were	

factors	related	with	VaD	(p-value=0.016,	0.022,	and	

0.040	respectively).	Abstract,	language,	executive,	

visuospatial	 and	 delayed	 recalls	 were	 critical 

domains	in	MoCA	that	were	affected	in	post	stroke	

patients.	Unexpectedly,	recurrences	of	stroke,	age	

and	vascular	risk	factors	had	no	impact	on	cognitive	

test.

 Conclusions : Post	 stroke	 neurocognitive	 

impairment	 is	 highly	 prevalent	 particularly	 VaD,	

even	 though	patients	 survive	 in	 non-	 or	minimal	

disabling	 lives.	Recognition,	medical	 intervention	

and	modification	 of	 care	would	be	beneficial	 for	

stroke	survivors.
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Impact of Neurological 
and Medical Complications  
in Acute Ischemic Stroke 
and Outcome in Rajavithi 

Hospital

Aphakon Muangdang

 Introduction :		Complications	in	acute	ischemic	 

stroke	patients	affect	the	outcome	of	the	patients	to	

be	poor,	longer	stay	in	hospital,	disability,	as	well	

as	death.		

 Objectives:	 To	 study	 about	 risk	 factors,	 

complications	 and	 outcome	 in	 acute	 ischemic	

stroke	patients.

 Materials and Methods :	 This	 research	 is	 a	

retrospective	study.	Data	were	collected	from	acute	

ischemic	stroke	patient	 registration	 information	 in	

Rajavithi	Hospital	 from	 June	 2013	 to	 2016.	 The	

participants	are	acute	ischemic	stroke	patients	who	

come	hospital	within	7	days	and	received	treatment	

in	Rajavithi	Hospital	from	June	2013	to	2016.	This	

study	 first	 investigated	 myriad	 factors	 and	 

complications,	 then	analyzed	 the	 relation	 toward	

primary	endpoint	treatment	which	is	Modified	Rankin	

scale	at	3	months	after	the	onset.

 Results: Total	 of	 724	 patients	 with	 acute	 

ischemic	 stroke	 ,359	patients	 (49.6%)	had	good	

outcome	(mRS	0-2)	while	365	patients	(50.4%)	had	

poor	outcome	(mRs	>	2).	Age	(less	than	65	years	

old),	 NIHSS	 (less	 than	 4),	 GCS,	 small	 vessel	 

disease,	no	history	of	cerebrovascular	disease,	LDL	

and	r-tPA	significantly	affect	the	good	outcome	of	

the	treatment	(Adj.OR	2.69,	5.78,	1.96,	13.21,	3.00,	

and	31.27	 respectively).	Among	 those	with	poor	

outcome,	61	patients	(8.4%)	died.	Modest	factors	

for	death	were	sepsis		20	patients	(32.8%).	

 Conclusion: Age,	 NIHSS,	 GCS,	 Stroke	 

subtype	(small	vessel	disease),	history	which	were	 

cerebrovascular	disease,	LDL	level	and	thrombolytic	

drug	 significantly	 affect	 the	 outcome	 of	 the	 

treatment.	 Factors	 causing	 high	mortality	 are	

NIHSS,	GCS,	underlying	diseases	;	hypertension,	

stroke	with	progression	and	pyrexial	illness.
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Pre-Hospital Delay after 
Acute Ischemic Stroke in 

Rajavithi Hospital 
Prevalence and Risk 
Factors, Prospective 

Study

Piyanuch Rukchuen

 Objective:	 Treatment	 of	 patients	with	 acute	

ischemic	 stroke	 (AIS)	 is	 time	 related,	 delay	 in	 

treatment	 may	 warrant	 adverse	 prognosis. 

Pre-hospital	 delay	 is	 an	 important	 cause	 of 

increased	not	only	early	but	also	 late	mortality	 in	

AIS.	 Thus,	 objective	 of	 the	present	 study	was	 to	

identify	factors	influencing	pre-hospital	delay	among	

patients	with	AIS	in	Rajavithi	Hospital.

 Materials and Methods: Between	 June	and	

November	 2015,	 a	 cross-sectional	 study	 was	 

carried	 out	 in	 86	patients	 admission	with	Acute	 

Ischemic	Stroke	at	Rajavithi	 hospital.	All	patients	

were	interviewed	by	using	a	questionnaire	including	

socio-demographic,	 clinical,	 situational,	 type	 of	

transfer	 to	 hospital	 and	 cognitive	 factors	 were 

recorded.	Data	were	analyzed	by	using	SPSS	16.

 Results: 60.5%	patients	arrived	after	4.5	hours	

of	 symptom	 onset.	 Patients	 with	 history	 of	 

diabetes,	 gradual	 onset, 	 awakening	 with	 

symptoms,	onset	location	at	home,	longer	distance	

to	hospital,	decision-maker	 to	go	 to	hospital	was	

relative,	using	private	car,	considered	any	kind	of	

the	 symptoms	 as	 not	 severe,	 not	 using	 the	 

emergency	number	(1669)	and	not		recognizing	the	

problem	as	stroke	had	significantly	more	delay	in	

arriving	 to	hospital.	The	most	common	causes	of	

delay	in	arrival	are	gradual	onset	of	symptom	and	

unawareness	of	AIS.

 Conclusions: Our	 findings	 emphasize	 the	 

importance	of	cognitive	factors	on	decision-making	

process	 and	 pre-hospital	 delays.	 Health	 care	 

providers	can	educate	the	public	on	AIS,	enabling	

recognition	 the	 signs	 and	 symptoms	 of	 AIS 

correctly	and	realize	the	benefits	of	early	treatment.
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Cognitive Dysfunction in 
Adult Patients Undergoing  

Elective Open Heart 
Surgery in Rajavithi 

Hospital

Salisa Pradithbatuga

 In t roduct ion:  Postoperative	 cognit ive 

dysfunction	(POCD)	is	characterized	by	a	decline	

in	 cognitive	 function	 after	 surgery	 from	 the	 

preoperative	 baseline	 level	 confirmed	 with	 

neuropsychological	 testing.	 There	 are	 many	 

factors	associate	with	POCD	after	cardiac	surgery.

 Objectives:	 To	measure	 Thai-mental	 state 

examinat ion	 (TMSE)	 in	 preoperat ive	 and	 

postoperative	 cardiac	 surgery	 at	 1	month	 and	3	

months.

 Materials and Methods:	 Patients	 aged	over	 

20	years	undergoing	elective	cardiac	surgery	were	

included	 in	 this	prospective	 observational	 study,	

between	August	and	December	2016	in	Rajavithi	

Hospital.	TMSE	was	performed	on	the	day	before	

surgery,	 1	month	 postoperation	 and	 3	months	 

postoperation,	respectively.

 Results: From	33	patients	in	this	study,	8	were	

excluded	because		4	patients	had	TMSE	below	23,	

2	patients	were	dead	and	2	patients	were	prolonged	

ETT	more	than	1	month.	The	remain	25	patients	in	

this	 study	 show	 that	 mean	 TMSE	 pre-op	 was	

27.6±1.8,	 mean	 post-op	 1	 month	 TMSE	 was	

28.5±1.7,	 mean	 post-op	 3	 month	 TMSE	 was	

27.3±1.9.	There	was	statistical	significant	increase	

in	mean	pre-op	TMSE	and	post-op	TMSE	at	one	

month.	Whereas	there	was	no	statistical	significant	

in	mean	 pre-op	 TMSE	 and	 post-op	 TMSE	 at	 3	

months

 Conclusion: There	was	no	statistical	significant	

decrease	in	mean	pre-op	TMSE	and	post-op	TMSE	

at	1	month	and	3	months.



Vol.33 • NO.1 • 2017 85

Study on Cerebrospinal 
Fluid Electrolytes in 

Patients with Different 
Types of Meningitis

Chutiratn Pramuksun

 Background: Cerebrospinal	 fluid	 (CSF) 

composition	is	regulated	by	multiple	mechanisms	

involving	 ion	pumps,	 ion	 transporters,	 transport-

modulated	enzymes	and	neuropeptides.	Regarding	

meningitis	 caused	 by	 infection,	 inflammatory	 

cascades	can	disrupt	 blood-brain	barrier	 (BBB)	

causing	alteration	in	CSF	electrolyte	levels.	The	aim	

of	this	study	was	to	describe	the	characteristics	of	

CSF	electrolytes	in	the	different	types	of	meningitis.	

 Methods:	This	is	a	single	center,	cross-sectional,	

case-control	 study.	 Patients	 whom	 suspected	 

central	 nervous	 system	 infections	were	 recruited	

and	measured	serum	and	CSF	electrolytes	[sodium	

(Na),	potassium	(K)	and	chloride	(Cl)].	Data	were	

analyzed	 to	 describe	 the	 characteristics	 of	CSF	

electrolytes,	CSF	to	serum	electrolytes	ratio	and	to	

compare	 those	 in	 patients	 with	 and	 without	 

meningitis	 as	well	 as	 among	different	 organisms	

causing	meningitis.	

 Results:	A	total	of	56	patients	were	included,	

16	patients	had	meningitis	caused	by	infection	and	

40	patients	 had	 other	 diseases.	CSF	 levels	 and	

CSF:serum	 electrolytes	 were	 not	 significantly	 

different	between	meningitis	 caused	by	 infection	

and	control	groups.	However,	CSF	K	and	CSF:serum	

K	 of	 patients	with	 tuberculous	meningitis	were	 

significantly	higher	than	those	in	control	group	and	

cryptococcal	meningitis	(p	<0.05).

 Conclusions: CSF	K	 levels	 appeared	 to	 be	

higher	in	patients	with	tuberculous	meningitis	than	

those	with	other	organisms	and	other	diagnoses.	

Therefore,	measuring	CSF	electrolytes	could	aid	in	

diagnosis	 of	 tuberculous	meningitis	 before	 other	

confirmatory	tests	become	available.
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Genetic Variants of 
CYP2C9 and CYP2C19 

as Risk Factors of 
Phenytoin-Induced 

Maculopapular Drug 
Eruption: the Hospital 

Based Study in Thailand

Naphaporn  Poolsin

 Background:	 Phenytoin	 (PHT)	 is	 one	 of	 the	

most	common	causative	medications	of	cutaneous	

adverse	 drug	 reactions	 (cADRs).	 The	 clinical	

manifestations	 vary	 from	maculopapular	 drug	 

eruption	 (MPE)	 to	 Stevens	 Johnson	 Syndrome	

(SJS),	 and	 toxic	 epidermal	 necrolysis	 (TEN).	 

AED-induced	 MPE	 has	 been	 recognized	 to	 

precede	the	 life-threatening	condition	particularly	

SJS/TEN.	 PHT	 is	 metabolized	 by	 cytochrome	 

P-450	 enzymes,	 CYP2C9	 and	 CYP2C19.	 The 

variations	 in	 genetic	 polymorphisms	 among	 

individuals	have	been	proposed	to	be	related	with	

the	different	degree	of	PHT	toxicities	and	clinical	

presentations	of	PHT-related	cADRs

 Objective: The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 

investigate	 the	 association	 between	 genetic	 

polymorphisms	 of	 CYP2C9,	 and	CYP2C19	 and	

PHT-related	MPE	in	Thai	population.

 Mater ia ls  and Methods:  This	 was	 a	 

case-control,	 and	 cross-sectional	 study.	 From	

January	 2011	 to	 September	 2016,	 patients	 

who	 developed	MPE	 within	 8	 weeks	 after	 the	 

commencement	 of	 phenytoin	 were	 enrolled.	 

CYP2C9	 and	 CYP2C19	 variant	 alleles	 were	 

genotyped	by	using	standard	methods.

 Results: The	study	enrolled	98	patients	under	

PHT	 treatment.	 There	were	 19	 patients	with	 the	 

diagnosis	of	PHT-induced	MPE.	A	greater	risk	for	

the	development	 of	 PHT-induced	MPE	has	been	

observed	 in 	 pat ients 	 wi th 	 CYP2C19*1*3	 

(OR	=	7.219,	 95%	CI	 1.114-46.766,	p	=	 0.049).	

Individuals	with	CYP2C19	 *1*1	had	a	statistically	

significant	 lower	 risk	 for	 PHT-induced	 MPE	 

(OR	=	0.279,	95%	CI	0.060,	0.969,	p	=	0.022).

 Conclusion: Our	 study	 demonstrates	 that	 

patients	with	CYP2C19*1*3	 have	 a	 significantly	 

increased	 risk	 of	 PHT-induced	MPE.	A	possible	

protective	effect	against	PHT-induced	MPE	is	found	

in	patients	with	CYP2C19*1*1.
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Comparison of Clinical 
Outcomes between 

Carotid Endarterectomy 
and Carotid Artery 

Stenting in Patients with 
Symptomatic Carotid 
Stenosis in Thailand

Rabkwan Phattranonuthai

 Background: The	 stroke	 patients	 with	 

severe	carotid	stenosis	has	high	risk	of	recurrent	

stroke	 despite	 optimal	medical	 treatment.	 The	 

interventions	for	preventive	recurrent	stroke	in	these	

patients	 are	 carotid	 endarterectomy	 (CEA)	 and	

carotid	artery	stenting	(CAS).	Currently,	there	is	no	

sufficient	data	for	these	procedures	in	Thai	stroke	

patients.		

 Objectives: Aims	to	comparing	of	immediate	

and	long	term	clinical	outcomes	after	CEA	and	CAS.	

 Methods: We	 included	 all	 patients	 who	 

underwent	CEA	or	CAS	 in	Ramathibodi	 hospital	

between	October	2011	and	September	2016.	The	

primary	endpoint	was	stroke,	myocardial	infarction	

(MI)	 or	 death	during	periprocedural	 period.	 The	

secondary	 endpoints	were	 the	modified	Rankin	

scale	(mRS)	at	30	days	after	procedures	and	at	the	

end	of	follow	up,	stroke	or	death	at	postprocedural	

periods	and	local	complications.		

 Results: During	periprocedural	 period,	 the	

primary	endpoint	occurs	in	4	CAS	patients	(15.4%)	

and	one	CEA	patient	(1.9%)	(P=0.057).	There	was	

one	patient	(3.9%)	with	MI	in	CAS	group	vs.	none	

in	CEA	group	 (P=0.155).	 In	 addition,	 5	 patients	

(9.6%)	had	 local	complications	 in	CEA	group	vs.	

only	one	patient	 (3.9%)	 in	CAS	group	 (P=0.367).	

The	disabling	stroke	(mRS	3-5)	or	death	within	30	

days	after	treatment	did	not	difference	between	two	

groups	(P=0.513).		

 Conclusions:	The	CEA	may	be	preferable	 to	

CAS	 for	 the	 treatment	 of	 symptomatic	 carotid	 

stenosis	 because	 tend	 to	 have	 lower	 the	 

perioperative	risk	and	long	term	recurrent	ischemic	

stroke.	However,	 the	CAS	were	 associated	with	

lower	rates	of	local	complications	and	may	suitable	

in	patients	with	high	risk	for	CEA.
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Prevalence of 
Mitochondrial Disorder 

in Patients with Occipital 
Lobe Epilepsy

Witoon Mitarnun

 Introduction:  Occipital	lobe	epilepsy	(OLE)	is	

an	 uncommon	 disease,	 some	 of	 them	 are	 

associated	with	mitochondrial	disorder.	

 O b j e c t i v e :  To 	 de te rm ine 	 c l i n i ca l ,	 

electroencephalogram	 (EEG)	 and	 magnetic	 

resonance	imaging	(MRI)	findings	in	patients	with	

OLE,	and	to	investigate	prevalence	of	mitochondrial	

disease	in	this	group	of	patients.	

 Materials and Methods:	Twenty	cases	with	OLE	

were	recruited	in	Ramathibodi	hospital,	Bangkok,	

Thailand,	 from	 2014	 to	 2016.	 	 All	 cases	 were	 

assigned	 to	 perform	 complete	 history	 taking,	

physical	examination,	scalp	EEG,	brain	MRI,	and	

genetic	 analysis	 for	 common	 mitochondrial	 

diseases.	These	included	mitochondrial	DNA	(point	

mutations;	m.3243A>G,	m.8344>G	and	m.8393T>G)	

and	nuclear	DNA	(POLG1	gene	mutation).

 Results:	 There	were	 20	 patients	 with	OLE 

(7	males	and	13	females).		Mean	age	(SD)	was	39.9	

(17.9)	years.		Mean	age	of	the	first	onset	(SD),	was	

36.6	 (21.3)	 years.	 The	 common	 symptom	was	

positive	 visual	 phenomena	with	 brief	 duration.		 

Abnormal	EEG	was	detected	in	16	of	20	patients	

(80%);	12	patients	showed	epileptiform	discharge	

(10	at	the	temporal	lobe	and	2	at	the	occipital	lobe),	

and	 4	 patients	 showed	 intermittent	 slow	wave. 

Abnormal	MRI	was	detected	 in	10	of	20	patients	

(50%).	 	 For	 genetic	 analyses	 of	mitochondrial 

disease,	only	one	patient	(5%)	confirmed	to	have	

m.3243A>G	mutation,	heteroplasmy	pattern.

 Conclusion:		To	our	knowledge,	this	is	the	first	

study	 that	describes	prevalence	of	mitochondrial	

disease	in	patients	with	OLE.		It	 is	an	uncommon	

genetic	disease,	 however,	mitochondrial	 disease	

investigation	should	be	performed	prior	to	valproic	

acid	therapy	to	prevent	undesirable	complications.
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Etiology of New-Onset 
Seizure in HIV Infected 

Patients

Thanatat Boonmongkol

 Introduction:	Seizures	are	 relatively	common	

manifestations	 of	 disorders	 of	 the	 central	 

nervous	 system	 (CNS)	 in	 patients	 with	 human	 

immunodeficiency	virus	 (HIV)	 infection.	Etiologies	

of	 seizure	 vary	 and	may	 differ	 from	 the	 normal	

population.	The	commonly	associated	conditions	

with	 this	 disorder	 are	 underlying	 opportunistic 

infections,	systemic	illness,	drugs	and	malignancy.	

 Objectives : To	analyze	etiology	and	clinical	

aspects	of	seizures	occurring	among	HIV	infected	

patients	presenting	first	onset	seizure,	in	Thailand.

 Materials and Methods:	The	database	of	the	 

Faculty	of	Medicine,	Vajira	Hospital	was	searched	

for	patients	with	HIV	infection	who	had	new	onset	

seizure,	admitted	between	2011	and	2015.	Their	

medical	 records	 were	 reviewed	 and	 analyzed	 

regarding	 all	 available	 clinical	 and	 etiology	 of 

seizure,	 demographic,	 neurophysiological,	 

neuroimaging	and	laboratory	data.

 Results: Of	23	HIV-infected	patients	enrolled	

in	this	study,	the	mean	age	at	presentation	was	36.7	

±	8.43	years.	Male	to	 female	ratio	was	2	:	1.	The	

etiology	 of	 seizure	were	 toxoplasmosis	 (26.1%),	

Cryptococcosis	(17.4%),	CNS	tuberculosis	(17.4%)	

and	 idiopathic	 (17.4%).	Eight	patients	 (34%)	had	

definite	 focal	 seizures,	 fifteen	patients	 (65%)	had	

generalized	 seizures	 without	 definite	 focal	 

component.	 There	 was	 no	 patient	 with	 status	 

epilepticus.	The	mean	duration	from	HIV	diagnosis	

to	onset	of	seizure	was	3.9	years.

 Conclusion: The	etiology	of	new-onset	seizure	

in	 HIV-infected	 patient	 in	 our	 study	 is	 mainly	 

secondary	to	opportunistic	infection	(toxoplasmosis	

is	 the	most	 common	cause).	Most	patients	 have	

general ized	 seizure	 without	 definite	 focal	 

component.	Non-infectious	causes	of	seizure	were	

found	only	in	the	ARV-treated	group.
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Accuracy of Clinical Risk 
Scores in Predicting 

Post-rtPA Intracerebral 
Hemorrhage in a Thai 

Cohort

Arpakorn  Suengtaworn

 Objective:	To	compare	the	accuracy	of	eight	

clinical	risk	scores	to	predict	post-rtPA	SICH	in	the	

Thai	population.

 Material and Methods	:	We	applied	eight	risk	

scores	to	a	retrospectively	collected	cohort	of	acute	

ischemic	 stroke	 patients	 who	 received	 IV	 rtPA	 

between	2005	–	2015	in	a	tertiary	care	center	(Siriraj	

Hospital,	Mahidol	University,	Thailand).	The	main	

outcomes	were	 SICH	 defined	 according	 to	 the	 

European-Australian	Acute	Stroke	Study	II	(ECASSII)	

and	the	National	Institute	of	Neurological	Diseases	

and	Stroke	(NINDS)	definitions.	All	risk	scores	were	

then	 compared	 using	 ROC	 curve,	 sensitivity,	

specificity,	negative	and	positive	predictive	values,	

and	the	negative	and	positive	likelihood	ratios.

 Results :	A	total	of	405	patients	were	included.	

The	 rates	 of	 SICH-ECASSII	 and	 SICH-NINDS	 

definition	 were	 7.1%	 and	 11.1%,	 respectively.	

Among	 the	eight	 risk	scores,	 the	Dense	cerebral	

artery	prestroke	modified	Rankin	scale	Age	Glucose	

Onset-to-treatment	time	NIHSS	(DRAGON)	score,	

the	Hemorrhage	After	Thrombolysis	 (HAT)	score,	

and	 the	Glucose	Race	Age	Sex	Pressure	Stroke	

Severity	(GRASPS)	score	were	the	three	best	scores	

for	 predicting	 by	 SICH-ECASSII	 definition.	 The	

DRAGON	score	achieved	66%	sensitivity	and	58%	

specificity	 (AUC=0.60,	 PPV=11%,	 NPV=96%,	

LR+=1.56,	 LR-=0.59),	 the	HAT	 score	 had	 72%	

sensitivity,	 50%	 specificity	 (AUC=0.65),	 while	

GRASPS	score	 reached	79%	sensitivity,	but	only	

40%	specificity	(AUC=0.63).

 Conclusion	 :	 This	 study	 demonstrated	 that	

existing	SICH	risk	scores	did	not	perform	well	in	the	

Thai	population.
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Early Stroke Detection in 
Perioperative Patients: 
A Simple Educational 

Intervention and 
Feasibility Study

Charoenratt Chaicharoentanaporn

 Background:	Stroke	is	a	feared	postoperative	

complications.	 Unfortunately,	 the	 diagnosis	 is	 

usually	delayed	resulting	 in	a	 reduced	possibility	

for	therapeutic	intervention.	

 Objective:	To	develop	a	protocol	directed	at	

shortening	the	time	to	detect	neurological	deficits	

in	postoperative	patients.

 Methods:	We	 used	 a	 pre-post	 intervention	

design	to	evaluate	the	time	to	stroke	recognition	in	

post-open	heart	surgery	patients.	The	intervention	

consisted	of:	 1)	A	 new	protocol	 to	 evaluate	new	

neurological	deficits	<	14	days	after	surgery;	simple	

neurological	assessment	including	observing	eye	

deviation	 and	 testing	 for	 asymmetrical	 limb	 

movement.	The	protocol	was	applied	during	routine	

vital	sign	measurement.	2)	An	educational	program	

for	 nurses,	 patients	 and	 family	 focusing	 on	 

postoperative	stroke	complications.

 Results:	From	January,	2014	-	October,	2015,	

we	retrospectively	reviewed	27	consecutive	patients	

with	 acute	 neurological	 deficit	 <	 14	 days	 after	 

surgery	as	the	pre-intervention		population.	Twenty-

seven	 consecutive	 patients	 with	 postoperative	

neurological	 deficits	 were	 enrolled	 during	 a	 

post-intervention	 period	 (November,	 2015	 –	 

September,	2016).	When	comparing	 the	pre	and	

post-intervention	periods,	we	found	that	stroke	fast	

track	 activation	was	 significantly	 increased	 from	

4/27(14.80%)	 to	 15/27(55.60%)	 (P=0.002).	 The	

median	 (min-max)	 duration	 from	 time	 last	 seen	

normal	to	first	neurological	deficit	detection	reduced	

from	 690	 (19-9190)	 to	 130	 (5-5935)	 minutes	

(P=0.003).	 Number	 needed	 to	 treat	 for	 early	 

detection	when	 the	protocol	was	used	was	2.94.	

There	was	 an	 increasing	 trend	 to	 endovascular	

treatment.	

 Conc lus i ons : 	 A	 s imple	 protocol 	 for	 

postoperative	 neurological	 assessment	 after	 

cardiac	surgery	showed	a	significant	reduction	in	

the	time	to	diagnosis	thus,	increasing	the	possibility	

of	therapeutic	intervention.
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The 2015 IPND Criteria 
Increases the Yield in 

Diagnosis Neuromyelitis 
Optica Spectrum 

Disorders in Thai 
Patients Compared to the 

2006 Criteria

Chitapa Kaveeta

 Background: Neuromyelitis	optica	(NMO)	has	

2	cardinal	symptoms	and	has	been	characterized	

according	 to	 the	 2006	 criteria.	 The	 newer	 2015	 

International	Panel	for	diagnostic	for	neuromyelitis	

optica	 spectrum	 disorders	 criteria	 (IPND)	 has	 

established	with	differed	 in	clinical	 characteristic	

and	laboratory	investigations.

 Objective:	We	 therefore	 evaluated	 the	utility	

and	 application	 in	 diagnostic	 of	 neuromyelitis	 

optica	 spectrum	 disorders	 (NMOSD)	 in	 Thai	 

patients	by	using	2015	IPND	compared	to	criteria	

2006.

 Methods: 70	patients	diagnosis	NMOSD	with	

newest	IPND	criteria	were	included	with	confirmed	

AQP4-IgG	 status.	We	 retrospectively	 reviewed	

patient	record	forms	compared	with	criteria	2006.	

 Results:	Between	January	2010	to	December	

2016	a	total	of	70	patients	were	found	to	fulfill	the	

2015	 IPND	diagnostic	criteria.	Of	 these,	58	were	

NMOSD	positive	AQP4-IgG.	The	2015	IPND	criteria	

has	 increased	 the	 diagnostic	 yield	 in	 NMOSD	 

patients	for	71.4%.	In	known	AQP4	status	the	time	

to	diagnosis	patients	with	2015	IPND	criteria	were	

shorter,	3.46	months	compared	to	the	2006	criteria	

with	statistical	significant	time	to	diagnosis	(p<0.001)	

and	 number	 of	 episodes	 attack	 was	 lower	 by 

diagnosis	 with	 2015	 IPND	 criteria	 (p<0.001).	 

Significance	 in	 time	to	diagnosis	was	 found	even	

AQP4-IgG	was	unavailable	(p=0.009).

 Conclusions: The	2015	IPND	criteria	increased	

numbers	and	shortened	the	duration	of	diagnosed	

NMOSD	 patients	 compared	 to	 previous	 2006 

criteria	 in	 both	 known	 and	 unknown	AQP4-IgG	

status.
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Descriptive Analysis on 
Creutzfeldt-Jakob Disease  

in the Past 10 Years at 
Siriraj Hospital

Nutthapong Kanokkawinwong

 Introduction: Creutzfeldt-Jakob	disease	(CJD)	

is	rare,	rapidly	progressive,	fatal,	neurodegenerative	

disease	classified	under	transmissible	spongiform	

encephalopathies	 or	 prion	 diseases.	 It	 is	 

characterised	 by	 a	 long	 asymptomatic	 period 

followed	by	 rapid	clinical	deterioration	 leading	 to	

the	 death	 within	 months.	 This	 disease	 is	 still	 

under-reported	in	Thailand.

 Objective: To	describe	the	clinical,	radiological	

and	 electroencephalographic	 characteristics	 of	

CJD	in	Siriraj	Hospital.

 Methods: 18	cases	of	CJD	encountered	from	

4,435	cases	of	rapidly	progressive	dementia	(RPD)	

over	the	past	10	years	in	Siriraj	Hospital	(between	

2006	and	2015).

 Results:	Patients	with	RPD	filling	the	diagnostic	

criteria	for	sporadic	(sCJD)	and	variant	(vCJD)	were	

included.	 All	 were	 investigated	 to	 find	 out	 any	 

possible	treatable	cause	including	brain	MRI,	EEG	

and	CSF	analysis.	There	were	sCJD	15	and	vCJD	

3	cases.	 The	prevalence	of	CJD	was	0.0094	%,	

(95%	CI:	0.0056%	-	0.015%),	mean	age	of	patients	

was	60.72	years,	10	were	men.	The	main	clinical	

manifestations	 were	 18	 cognitive	 disturbance,	 

14	myoclonus	 and	 only	 4	 ataxia.	 Time	 interval	

(mean)	between	an	onset	of	disease	to	death	was	

8.22	months.	Brain	MRI	abnormalities	were	noted	

in	17	patients:	FLAIR	hyperintensities	in	the	bilateral	

caudate	 nucleus,	 putamen	 and	 thalamus.	 DWI	 

hyperintensities	in	cortical	regions	(temporal-pari-

etal-occipital)	 were	 seen	 in	 94%	 of	 patients.	 

Classical	 EEG	changes	 of	 periodic	 epileptiform	

discharges	were	seen	in	83.33%	of	patients.	None	

of	the	patients	underwent	brain	biopsy.

 Conclusion: Strong	clinical	suspicion	aided	by	

characteristic	brain	MRI	and	EEG	abnormalities	is	

essential	for	a	timely	diagnosis	of	this	fatal	disease.
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Severe Disability and 
Death in Patients with 
Mild Ischemic Stroke

Rupporn Tuksinvaracharn

 Objectives:	 To	 determine	 the	 proportion	 of	

unfavorable	 outcomes	 (modified	Rankin	Scores,	

mRS>1)	 and	 risk	 factors	 associated	 with	 poor	 

outcomes	at	3	months	in	patients	with	minor	stroke.

 Materials and Methods: We	 retrospectively	

reviewed	the	medical	records	from	2012-	2016,	in	

Siriraj	Hospital.		Patients	were	those	presenting	with	

acute	ischemic	stroke	within	8	hours	from	symptom	

onset	with	a	baseline	National	Institutes	of	Health	

Stroke	 Scale	 score	 of	 5	 or	 less.	We	 performed	 

univariate	 and	multivariate	 analyses	 to	 identify	 

factors	independently	associated	with	unfavorable	

outcomes.		

 Results: We	 analyzed	 313	 patients.	 The	 

proportion	of	unfavorable	outcomes	was	21.41%	at	

3	months.	 	Onset	 to	 door	 time	within	 3-4	 hours	 

(adjusted	 odds	 ratio	 [OR]	 5.83,	 95%	confidence	

interval	[CI]	1.67-20.34),	onset	to	door	time	within	

7-8	hours	(OR	6.88,	95%	CI	1.37-34.44),	DM	(OR	

2.33,	95%	CI	1.13-4.83),	NIHSS>3	(OR	3.58,	95%	

CI	1.59-8.06),	unable	to	answer	both	questions	(OR	

10.95,	95%	CI	1.98-60.62),	gait	disorder	(OR	4.03,	

95%	CI	1.12-14.59)	and	treatment	with	IV	rtPA	(OR	

2.87,	 95%	 CI	 1.00-8.22)	 were	 independently	 

associated	with	unfavorable	outcome.	Small	vessel	

disease	was	 associated	with	 favorable	 outcome	

(OR	2.64,	95%	CI	1.03-6.78).	In	patients	treated	with	

IV	rtPA,	proportion	of	unfavorable	outcomes,	and	

symptomatic	 ICH	 were	 32.69%,	 and	 10.7%,	 

respectively.

 Conclusion: Eighty	percent	 of	 patients	with	

minor	 stroke	 had	 favorable	 outcomes.	 Rt-PA	 

associated	symptomatic	intracerebral	hemorrhage	

was	high	in	our	population.	A	decision	against	using	

thrombolysis	 is	 justified	 for	 selected	 patients,	 

especially	those	with	NIHSS	less	than	4	and	no	risk	

factors	for	poor	outcome.



Vol.33 • NO.1 • 2017 95

Beneficial Effect of 
Plasma Exchange in 

Acute Attack of 
Neuromyelitis Optica 

Spectrum Disorder

Tayanan Srisupa-Olan

 Introduction: Plasma	 exchange	 (PLEX)	 can	

remove	circulating	antibodies	and	complements	that	

are	pathogenic	mechanisms	in	neuromyelitisoptica 

spectrum	disorders	(NMOSD).	In	severe	attacks	of	

NMOSD,	 add-on	 PLEX	 when	 unresponsive	 to	 

intravenous	methylprednisolone	(IVMP)	is	generally 

practiced.	

 Objective:	To	determine	 the	effectiveness	of	

IVMP	 alone	 compared	with	 IVMP	 plus	 PLEX	 to	 

reduce	disability	in	acute	attacks	of	NMOSD.

 Materials and Methods:	We	 retrospectively	

studied	 NMOSD	 attacks	 at	 Siriraj	 Hospital	 in	 

2009-2016.	 From	 67	 attacks	 (52	 patients)	were	 

included.	Patients	were	 treated	with	 IVMP,	and	 if	

unresponsive,	 PLEX	 was	 given.	 Comparison	 

between	those	with	and	without	add-on	PLEX	was	

done	using	Extended	Disability	Status	Score	(EDSS)	

and	modified	Rankin	scale	(mRS)	at	baseline,	during	

the	attack,	and	follow-up.	

 Results:	The	majority	had	spinal	cord	attacks	

(56.7%),	followed	by	optic	nerve	(19.4%).	AQP4-IgG	

seropositive	was	found	in	92.3%.	39	attacks	were	

treated	with	IVMP	alone	(baseline	EDSS	2.0)	and	

28	 attacks	 were	 treated	 with	 IVMP	 plus	 PLEX	 

(baseline	 EDSS	 5.0).	 In	 IVMP-plus-PLEX	 group,	

median	EDSS	reduced	from	8.0	to	6.0	and	EDSS	

difference	 (∆	 EDSS)	 improved	 by	 1.75.	 In	 

IVMP-alone	group,	median	EDSS	decreased	from	

6.0	to	5.0	and	∆EDSS	improved	by	1.0.		Moreover,	

lower	 relapse	within	 6	months	was	 seen	 in	 the	 

IVMP-plus-PLEX	group	(p	=	0.03).

 Conclusion:	 IVMP	alone	or	 IVMP	plus	PLEX	

provide	 the	 neurological	 improvement	 in	 acute	 

attacks	of	NMOSD.	Adding	PLEX	when	unresponsive	

to	IVMP	improved	disability	outcome	at	discharge	

and	 at	 follow-up.	 IVMP-plus-PLEX	 significantly	 

reduced	relapse	within	6	months	after	treatment.
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Outcome of Midazolam 
Induced Burst Suppression  

in Refractory Status 
Epilepticus

Suparat  Chaisurajinda

  Introduction: Recent	 guideline	 have	 been	 

recommended	that	initiated	anesthetic	infusion	with	

cEEG	to	suppress	seizure	activity	or	burst	suppression.	 

There	is	also	uncertainty	about	the	optimal	extent	

of	electroencephalographic		(EEG)	suppression	in	

this	setting.	Up	to	date,	 limited	study	and	conflict	

result	 in	 effect	 of	 anesthetic	drugs	 induced	EEG	

burst	suppression	to	seizure	and	clinical	outcome.

 Objectives:	 to	 investigate	 the	 effected	 of	 

midazolam	 induced	 BS	 on	 the	 breakthrough	 

seizure,	withdrawal	 seizure,	mortality,	 in-hospital	

complication	and	functional	outcome	at	3	months.

 Materials and Methods:	 We	 conducted	 

retrospective	of	a	prospective	database	collection	of	

patients	who	diagnosed	non-anoxic	encephalopathy 

refractory	 status	 epilepticus	 with	 cEEG	 at	 

Songklanagarind	hospital	between	June	2005	and	

April	 2015.	We	compared	all	 characteristics	 and	

treatment	 outcome	 in	burst	 suppression	patients	

and	non-burst	suppression	patients.

 Resul ts :  We	 included	 51	 non-anoxic	 

encephalopathy	RSE	patients	were	met	criteria	and	

included	to	analysis.	Most	of	the	patients	(86%)	had	

secondarily	RSE	form	convulsive	SE.	Ninety	percent	

of	total	RSE	response	to	infusion	midazolam.	Burst	

suppression	was	achieve	in	26	(51%)	patients,	25	

(49%)	of	 patients	 had	non-burst	 suppression	 on	

cEEG.	Breakthrough	seizure	were	less	often	seen	

in	 the	 burst	 suppression	 group	 than	 non-burst	 

suppression	group;	incidence	rate	ratio	[IRR]	3.5,	

95%	confidence	interval	1.47-8.33).	There	was	no	

associated	 between	 burst	 suppression	 and 

withdrawal	 seizure,	 in-hospital	 complication,	 

mortality	and	functional	outcome	at	3	months.

 Conclusion: 	 Midazolam	 induced	 burst	 

suppression	is	decrease	breakthrough	seizure	and	

safe	 but	 not	 affect	 to	mortality	 and	 functional	 

outcome.
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The Clinical Features and 
Predictive Factors 

Associated with Good 
Outcome in Patients with 
Autoimmune Encephalitis

Atina  HA

 Objectives: To	evaluate	clinical	features	and	

predictive	factors	associated	with	good	outcome	in	

patients	with	 autoimmune	encephalitis	 in	Prasart	

Neurological	Institute.

 Materials and Methods: Retrospective	study	

of	 64	 patients	with	 70	 episodes	 of	 autoimmune	

encephalitis	(6	patients	were	recurrent	during	the	

study	including;	4	anti-NMDAR,	1	anti-LGI1	and	1	

anti-CASPR2	 encephalitis).	 Demographic	 and	

clinical	information	were	reviewed	and	clarified	the	

specific	 clinical	 features	 in	 each	 groups.	 The	 

outcome	 was	 evaluated	 at	 12	 months.	 The	 

prognostic	 factors	were	 compared	between	 two	

groups	 of	 patients;	 favorable	 and	 non-favorable	

outcome.

 Results:	 Anti-NMDAR	encephalitis	was	 the	

majority	in	our	cohort	(48.4%),	followed	by	anti-LGI1	

encephalitis	 (20.3%),	 anti-GABA-B	 encephalitis	

(15.6%),	anti-GAD65	encephalitis	3	patients	(4.7%)	

and	8	other	causes	(10.9%).	A	median	age	of	onset	

was	33	years	(range	18-53	years)	and	was	female	

predominance.	 In	 anti-NMDAR	encephalitis,	 the	

neuropsychiatric	 symptoms	 and	 the	movement	 

disorder	were	found	85.7%	and	65.7%,	respectively.	

This	group	showed	normal	MRI	findings	in	62.5%	

and	specific	EEG	pattern	(extreme	delta	brush)	in	

22.9%.	SIADH	and	facio-brachial	dystonic	seizure	

were	found	in	anti-LGI1	encephalitis	in	42.9%	and	

28.6	%,	 respectively.	 Seizure	 was	 common	 in	 

anti-GABA-B	 encephalitis	 (42.9%).	 Sensory	 

neuropathy	 was	 found	 in	 anti-CASPR2	 and	 

ant i-Amphiphysin	 encephal i t is. 	 Cognit ive	 

impairment	and	cerebellar	abnormality	were	found	

in	anti-AMPAR,	anti-Ma2	co-existing	anti-CRMP5,	

anti-Tr	 and	 unclassified	 autoantibody	 to	 Purkinje	

cell.	CSF	analysis	was	in	normal	range	(90%).	The	

patients	with	 favorable	outcome	was	 identified	 in	

75%	(mRS	0-2).	The	predictive	factors	associated	

with	non-favorable	outcome	including;	complication	

during	 hospitalization	 (odds	 ratio	 [OR]	 3.545,	 

CI	1.102-11.411;	p=0·034),	patient	with	 recurrent	

episode	(OR	7.143,	CI1.183-43.120;	p=0·032)	and	

patient	with	normal	MRI	(OR	0.235,	CI	0.069-0.792;	

p=0·020).			

 Conclusion: The	classical	clinical	symptoms	

in	each	subtypes	of	immune	mediated	encephalitis	

should	 be	 early	 detected.	 Prevention	 of	 the	 

complication	 and	 relapsed	 disease	 during	 the	

course	of	 treatment	 are	 the	predictive	 factors	 of	

good	outcome.
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Prognostic Factors for 
First Relapse in Thai 

Patients with Neuromyelitis  
Optica Spectrum Disorder

Kaona Suksuchano

 Objectives: To	evaluate	prognostic	factors	for	

first	 relapse	 in	 Thai	 patients	 with	 neuromyelitis	 

optica	spectrum	disorder	(NMOSD).

 Patients and Methods:	111	patients	with	223	

attacks	are	 retrospective	 reviewed	since	2011	 to	

2016	 and	 confirmed	 by	 2015	 international	 

consensus	diagnostic	criteria	for	NMOSD,	then	are	

categorized	to	monophasic	and	relapsing	groups	

to	evaluate.

 Results:	 The	 younger	 age	of	 first	 onset	 and	

optic	 neuritis	 as	 first	 clinical	 presentation	 are	 

significantly	associated	with	relapsing	group.	Area	

postrema	 syndrome	presentation	 is	 significantly	

found	 in	monophasic	group.	 Plasmapheresis	 for	

acute	treatment,	high-dose	tapering	oral	steroid	and	

azathioprine	 for	maintenance	significantly	predict	

low	risk	of	first	relapse,	evidently	contrasted	for	no	

maintenance.	No	independent	prognostic	factor	for	

acute	and	maintenance	treatments	is	found.	

 Conclusion: The	age	of	onset,	first	core	clinical	

characteristics	 as	 optic	 neuritis,	 the	modifiable	

management	of	plasmapheresis	for	acute	treatment	

and	both	 of	 high-dose	 tapering	 to	 low	dose	oral	

corticosteroid	 and	 azathioprine	 for	maintenance	

treatment	are	associated	and	significantly	help	to	

decrease	risk	of	first	relapse	in	Thai	patients	with	

NMOSD.
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Recurrent Stroke in 
Carotid Stenosis

Krittima Assavaveeradech

 Objective: To	determine	 the	prevalence	and	

risk	factors	of	recurrent	stroke	in	carotid	stenosis.

 Methods:	We	conducted	a	retrospective	study	

analysis	of	data	collected	from	225	patients	of	acute	

cerebrovascular	 event	 with	 carotid	 stenosis	 in	 

Prasat	 Neurological	 Institute	 during	 January	 

1st,	 2010	 to	 August	 31th,	 2015.	 Recurrence	 

cerebrovascular	 event	were	 followed	 in	 1	 years	

after	first	event	record.	Baseline	characteristics	and	

risk	factors	were	documented.	

 Results: This	 retrospective	 study	 found	 

prevalence	of	carotid	stenosis	was	5.61%.		There	

were	 16	patients	 [7.11%]	 from	225	patients	 had	

recurrence	cerebrovascular	event	in	1	year,	the	risk	

of	 recurrence	 stroke	 in	 carotid	 stenosis	 was	 

1	patient	(0.45%)	within	72	hours,	2	patients	(0.89%)	

in	 14	 days,	 4	 patients(1.78%)	 in	 30	 days,	 

8	 patients(3.56%)	 in	 90	 days	 and	 16	 patients	

(7.11%)	 in	1	year.	We	found	that	patient	with	first	

presentation	 of	 ischemic	 stroke	 as	 a	 risk	 of	 

recurrence	 stroke	 in	 the	 same	 side	more	 than	 

patient	with	first	presentation	of	TIA.	[stroke	75%,	

TIA	 25%,	 OR	 9.619,	 2.470-37.460;	 p<0.05].		 

Severity	 of	 carotid	 stenosis,	 time	 to	 carotid	 

revascularization	 and	other	 cerebrovascular	 risk	

factors	were	 not	 found	 as	 a	 risk	 of	 recurrence	 

cerebrovascular	event.	

 Conclusions:	 The	 recurrence	 of	 stroke	 in	 

carotid	stenosis	was	not	so	high	in	the	early	onset	

of	first	clinical	event.	The	presentation	of	stroke	as	

a	 risk	of	 recurrence	 in	carotid	stenosis.	 Intensive	

medical	treatment	and	modified	risk	factors	are	still	

important	in	secondary	prevention.
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Role of Clinical for 
Prognosis of Amyotrophic  
Lateral Sclerosis in Prasat  

Neurological Institute 

Narumon Tiawijit

 Background: 	 Disease	 progression	 and	 

prognosis	 in	 amyotrophic	 lateral	 sclerosis	 (ALS)	

patients	are	highly	variable.	The	validate	data	still	

poorly	in	Thai	population.

 Objective:	to	determine	the	clinical	associated	

with	disease	progression	and	prognostic	factors	in	

ALS	patients.

 Methods:  This	 cross	 sectional	 study	 

evaluated	 62	 patients	 who	 registered	 with	 a	 

diagnosis	 of	ALS	 in	Prasat	Neurological	 Institute	

between	January	2000	and	June	2016.	 	Patients	

were	enrolled	and	follow	up	by	telephone	interview.	

These	patients	were	classified	as	alive	group	and	

dead	group.	The	demographic,	clinical	characteristic,	

investigation	disease-related	severity	and	prognosis	

were	analyzed.	

 Results:	 The	 study	 consisted	 of	 62	 ALS	 

patients	(40	men	and	22	women)	with	a	mean	age	

at	disease	onset	of	54.0	years.	The	mean	disease	

duration	prior	diagnosis	was	9.6	months	and	mean	

follow	 up	duration	was	 18.5	month.	 In	 addition,	

72.6%	patients	presented	as	non-bulbar-onset	ALS,	

and	27.4%	as	bulbar-onset.	There	were	20	patient	

dead	during	 follow	up,	mean	survival	 time	 in	 the	

dead	 cases	were	 15	months.	Worse	 prognosis	 

factor	were	bulbar	symptom	at	onset	(p-0.02)	and	

low	ALSFRS	at	onset	(p-0.03).	

 Conclusions:	 The	 factors	 associated	with	

lower	survival	in	ALS	patients	were	bulbar	symptom	

at	onset	and	low	ALSFRS	at	onset.
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Safety Factor for 
Anticoagulation in 

Cerebral Venous 
Thrombosis with 

Hemorrhagic 
Transformation in Prasat 

Neurological Institute

Patharaporn Apipathanamontree

 Objectives:	Cerebral	venous	sinus	thrombosis	

(CVT)	is	a	rare	condition	which	occurred	less	than	

1%	of	all	strokes.	CVT	present	with	highly	variable	

clinical	 presentations.	Anticoagulation	 (AC)	may	

improve	outcome	 in	CVT	even	with	 hemorrhagic	

transformation	(HT).	In	the	CVT	with	HT,	clinical	and	

radiologic	characteristics	of	hemorrhagic	infarctions	

may	 be	 influence	 consideration	 of	 starting	 

anticoagulation	treatment.

 Methods:	Retrospective	study	of	25	patients	

with	CVT	who	had	HT	treated	between	October	1,	

2006	 and	 June	 31,	 2016	 in	 Prasat	Neurological	 

Institute.	Clinical	data,	imaging	and	outcome	were	

analyzed.	 Methods	 of	 treatment	 including	 

anticoagulation	treatment	were	left	to	the	opinion	of	

attending	physician.	Poor	outcome	after	3	months	

defined	 as	Oxford	 handicap	 ≥3.	We	 evaluated	

predictors	of	poor	outcome	in	CVT	with	HT	patients

 Results:	Total	25	patients	with	acute	CVT	who	

had	HT.	20	of	25	patients	(80%)	were	 treated	by	 

anticoagulant	with	 adjusted	dose	 of	 intravenous	

heparin	infusion	or	subcutaneous	enoxaparin,	one	

patient	 treat	 by	 oral	 warfarin.	 There	 was	 no	 

difference	of	poor	outcome,	mRS	3-6	after	follow	up	

at	 3	months,	 between	 two	 groups	 :	 12	 (85.7%)	 

patients	received	anticoagulation	and	who	did	not	

receive	 anticoagulation	 are	 8	 patients	 (72.7%)

(P=0.623).

	 In	the	univariate	analysis	Imaging	deterioration	

was	significantly	associated	with	a	poor	outcome	

with	odds	ratios	of	8.556	(95%	confidence	interval	

1.332-54.949)	

 Conclusion: Anticoagulation	therapy	may	be	

safe	and	not	influence	poor	outcome.	But	imaging	

deterioration	was	possible	factor	for	poor	outcome.
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Clinical, Electrodiagnostic  
Changes and Prognosis of 
Guillain-Barre Syndrome 

Patients in Prasat 
Neurological Institute

Poempoon Wannakitti

 Background: The	 clinical	 data,	 factors	 to	 

determine	severity	and	prognosis	of	Guillain-Barre	

syndrome	(GBS)	are	scarce	in	Thailand.	

 Objectives: 1)	 to	 determine	 demographics,	

clinical	 characteristics,	 electrophysiological	 tests	

and	 treatment	 response	 of	 GBS	 in	 Thai	 adult	 

patients	 and	 2)	 to	 find	 factors	 associated	with	 

prognosis	after	treatment.	

 Materials and Methods:	Prospective	study	of	

Prasat	Neurological	Institute	patients	with	diagnosis	

of	GBS	between	January	1st,	2014	and	December	

31th,	2015.	Clinical,	electrophysiological	tests	and	

treatment	 response	were	evaluated	at	 admission	

and	at	 outpatient	 clinic	 for	 4,	 8,	 12	months	 after	

disease	onset.

 Results:	34	GBS	patients	were	included,	53%	

were	AIDP,	29.4%	were	AMAN,	2.9%	were	AMSAN,	

and	14.7%	were	MFS.	Demographic	data	were	not	

different	 among	 study	 groups.	 Symmetrical,	 

sensorimotor	or	predominant	motor	polyneuropathy	

with	hyporeflexia	was	a	common	presentation.	The	

most	 frequent	 electrodiagnosis	 abnormality	was	

slow	conduction	velocities	52.9%,	prolonged	distal	

latencies	 50.0%,	 conduction	 block	 or	 temporal	

dispersion	 44.1%	and	prolonged	F-wave	 14.7%.	

Demyelinating	 changes	were	more	 common	 in	 

classic	AIDP.	Classic	AIDP	 and	MFS	 had	more	

rapidly	improvement	than	AMAN/AMSAN	based	on	

NIS	score	since	4	months	after	onset.

 Conc lus ion :  Clinical 	 character ist ics,	 

electrophysiological	 findings	 and	 treatment	 

response	of	GBS	 in	Thai	patients	were	similar	 to	

previously	published	studies.	AMAN	and	AMSAN	

patients	 had	 a	 poor	 recovery	 in	 early	 phase.	 

However,	the	overall	prognosis	is	good,	without	any	

mortality.	
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Statistical Shape Analysis  
of Hippocampus by Using  
Volumetric Computerized 

Tomography (VCT) in 
Early Alzheimer’s Disease

Sarawut Suksuphew

 Introduction: The	hippocampus	is	among	the	

first	structures	affected	in	Alzheimer’s	disease	(AD).	

Statistical	shape	analysis	(SSA)	is	an	analysis	of	the	 

geometrical	 properties	 of	 shapes	 by	 statistical	

methods.	The	SSA	has	applications	in	various	fields,	

including	medical	imaging,	computational	anatomy,	

and	geographical	profiling.

 Objective: To	assess	structure	of	hippocampal	

shape	through	analyze	SSA	by	using	VCT	scan	with	

the	patients	in	early	stage	of	AD.

 Materials and Methods: A	 cross-sectional	

study	 comprised	 early	 AD	 and	 age-matched	 

subjects	in	2015.	CT	brain	scans	were	obtained	in	

all	 subjects.	 The	 hippocampal	 statistical	 shape	

analysis	software	was	evaluated	by	using	statistical	

measures.	

 Results: The	total	of	63	subjects	(30	in	AD	and	

33	 in	 control	 groups).	 The	 difference	 is	 not 

significant	in	a	set	of	age,	sex	and	occupations.	The	

average	TMSE	score	in	AD	group	was	18.3	+	1.6	

of	30	points.	A	total	of	382	hippocampal	contours	

were	manually	 delineated	 (Fig1).	 The	 variation	 

patterns	 found	 in	 the	 first	 2	 significant	modes	of	

variations	within	+	2	SD	(Fig2).The	first	two	dominant	

modes	of	all	hippocampi	were	shown	(Fig3).	It	can	

be	seen	that	both	groups	were	well	clustered	with	

some	noticeable	outliers	and	overlaps	with	2	out	of	

10	 modes	 were	 considered,	 leaving	 out	 8	 

discriminate	 factors,	 which	 would	 have	 been	 

comprising	 95%	 of	 total	 variations	 (Fig4).	 The	 

correctly	 classified	 instances	were	 95.24%	 and	

98.41%	 in	 60	 (Left)	 and	 62	 (Right)	 hippocampi,	

respectively.

 Conclus ion:  SSA	 could	 separate	 the 

hippocampal	 shapes	 in	 early	 AD	 from	 normal	 

elderly.	
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Figure 1. The hippocampal boundaries were manually delineated by visual interpretation.

Figure2.  Principal modes of variations within + 2 standard deviations (SD).
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Figure 3. Scatter plots of two model parameters extracted from 382 hippocampi. Horizontal and vertical axes represents the first and second modes  
 of variations, respectively.

Figure 4. Scatter plots of two model parameters extracted from 63 hippocampi (30 controls and 33 subjects)
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