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สมาชิกประสาทวิทยาทกุทา่น	พรอ้มท้ังยงัสามารถเข้าไปดาวนโ์หลดวารสารไดท้ีเ่วบ็ไซตส์มาคมประสาทวิทยาฯ	https://	

www.neurothai.org

	 ในโอกาสนีจ้งึขอเชญิชวนใหท่้านสมาชกิทัง้หลาย	เขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพวารสารของสมาคม

ประสาทวทิยาฯ	ต้ังแต่การใหข้อ้คิดเหน็และเสนอแนะ	ตลอดจนการส่งบทความตา่งๆมาลงวารสารใหม้ากข้ึน	เพือ่จะได้

แลกเปลีย่นความรู	้ขอ้มลูความกา้วหนา้ทางวชิาการ	และการสือ่สารอยา่งใกลช้ดิ	สมาคมประสาทวทิยาฯ	ขอขอบคณุ

ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวารสารของสมาคม	มา	ณ	โอกาสนี้

นายแพทย์ไพโรจน์  บุญคงชื่น

นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย



บทบรรณาธิการ

	 สวัสดีสมาชกิสมาคมประสาทวิทยาแหง่ประเทศไทยและผูส้นใจทุกท่าน	วารสารฉบบันีเ้ปน็วารสารฉบบั

แรกของคณะกรรมการบริหารสมาคมประจำาปี	2560-2562	ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคม	และ

ชมรมที่อยู่ภายใต้สมาคมดังรายละเอียดที่ท่านจะได้พบในวารสารฉบับนี้	 ซึ่งผมยังได้รับโอกาสเป็นบรรณาธิการหลัก

ของวารสารสมาคมต่อไปอีกวาระหนึ่ง	วารสารฉบับนี้ได้รับความสนใจจากท่านสมาชิกส่ง	original	article	ที่น่าสนใจ

ถงึ	4	เรือ่ง	และ	interesting	case	ทีน่า่สนใจอยา่งย่ิง	นอกจากนีย้งัม	ีtopic	review	เกีย่วกบัความรูแ้ละทศันคตติอ่โรค

ลมชัก	journal	reading	เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ	stroke	fast	track	และเรื่องอื่นๆ	ที่น่าสนใจ

	 กองบรรณาธิการยังต้องการคำาแนะนำาเพื่อการพัฒนาวารสารของสมาคมให้มีประโยชน์กับสมาชิกมาก

ที่สุด	กองบรรณาธิการยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากทุกท่าน

รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า

บรรณาธิการ



คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์ในการส่งบทความทางวิชาการ
เพื่อรับการพิจารณาลงในวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

(Thai Journal of Neurology)

	 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 หรือ	

Thai	 Journal	 of	 Neurology	 เป็นวารสารที่จัดทำาขึ้น	

เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาทและความรู้

ทางประสาทวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 

การเรยีนรู	้พฤตกิรรม	สารสนเทศ	ความปวด	จติเวชศาสตร	์

และอื่นๆ	ต่อสมาชิกสมาคมฯ	แพทย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	 

นักวิทยาศาสตร์	 ผู้สนใจด้านประสาทวิทยาศาสตร์	 

เปน็สือ่กลางระหวา่งสมาชกิสมาคมฯ	และผูส้นใจ	เผยแพร ่

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ	

แพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ต่อยอดด้านประสาทวิทยา	

นักศึกษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร์	 และเพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้ ใหม่ 	 ส่ง 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	 พร้อมระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

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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สาเหตุและป ัจจัย ท่ี เกี่ ยวข ้องกับการเกิดโรคใน

ประเทศไทยยังมีน้อยและมีข้อจำากัด		

 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดโรค	

แบ่งตาม	TOAST	classification	และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดในผู้ป่วย

อายุน้อยในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	

 วิธีการศึกษา:	 ศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนาโดย

ศึกษาผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

เฉียบพลันที่อายุตั้งแต่	 15-45	ปี	 ที่เข้ารับการรักษาใน

แผนกอายุรกรรมผู ้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา	ตั้งแต่เดือนมกราคม	พ.ศ.	 2556	ถึงเดือน

ธนัวาคม	พ.ศ.	2556	โดยเกบ็ข้อมลูพ้ืนฐาน	ลกัษณะทาง

คลินิก	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจ

ทางรังสีของผู้ป่วย

 ผลการศกึษา:	ผูป่้วยทีศึ่กษาทัง้หมด	161	ราย	อายุ

เฉลี่ย	37.7	ปี	 เป็นเพศชายร้อยละ	62.1	สาเหตุของโรค

ตาม	TOAST	classification	ที่พบบ่อยที่สุด	คือ	กลุ่มไม่

ทราบสาเหตุ	(ร้อยละ	29.2)	สาเหตุที่พบบ่อยอันดับสอง	

คือสาเหตุอื่นๆ	 (ร้อยละ24.7)	สาเหตุที่พบรองลงมา	 คือ	

หลอดเลอืดขนาดเลก็ตบีตนั	(ร้อยละ	21.6)	และลิม่เลอืด

จากหัวใจอุดตัน	 (ร้อยละ	 13.0)	 ตามลำาดับ	 ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่พบมากที่สุด	คือ	โรคเบาหวาน	

(ร้อยละ16.2)	ภาวะความดนัโลหติสงู	(ร้อยละ	42.2)	รอง

ลงมา	คอื	ภาวะไขมนัสงู	(ร้อยละ	26.1)	เมือ่พิจารณาตาม

กลุม่อายพุบว่ากลุม่อาย	ุ35-45	ปี	พบการเกดิโรคในกลุม่

หลอดเลือดขนาดเล็กตีบตันมากกว่ากลุ่มอายุ	15-34	ปี	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติเมื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัสาเหตกุารเกดิโรคพบว่าโรค

เบาหวาน	ภาวะความดันโลหิตสูง	 และไขมันโลหิตสูง	

สัมพันธ์กับการเกิดโรคในกลุ่มเส้นเลือดขนาดเล็กตีบตัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

ผู้รับผิดชอบบทความ :

วิศัลย์ ธีระตันติกานนท์ 

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000

Email: Drwisan@gmail.com

นพ. วิศัลย์ ธีระตันติกานนท์,  นพ.พาวุฒิ เมฆวิชัย 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ของโรคหลอดเลือดสมอง

ชนิดขาดเลือดในผู้ป่วยอายุน้อย
ในโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา

วิศัลย์ ธีระตันติกานนท์,
พาวุฒิ เมฆวิชัย 
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   สรุป:	 สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาด

เลือดในผู ้ป ่วยอายุน ้อยในโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา	 ส่วนใหญ่อยู ่ในกลุ ่มไม่ทราบสาเหต	ุ 

(ร้อยละ	29.2)	และกลุ่มสาเหตุอื่นๆ	(ร้อยละ	24.7)	เป็น

ชนิดหลอดเลือดขนาดเล็กตีบร้อยละ	21.7	และลิ่มเลือด

จากหัวใจอุดตันร้อยละ	13.0	ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การเกิดโรคโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยอายุ	 35-45	ปี	 คือ	

ปัจจยัเสีย่งท่ัวไปของโรคหวัใจและหลอดเลอืด	คอืโรคเบา

หวาน	ภาวะความดันโลหิตสูง	ไขมันสูง	

บทนำา

	 ภาวะสมองขาดเลือด	 (ischemic	 stroke)	 เป็น

สาเหตทุีส่ำาคัญของการเสยีชวิีตและพิการในผูส้งูอายขุอง

ประเทศไทย1	แต่ในปัจจุบันภาวะน้ีพบมากข้ึนในผู้ป่วย

อายุน้อยกว่า	45	ปี1	โดยอุบัติการณ์พบประมาณร้อยละ	

10-14	ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด2–4	และมีสาเหตุ

แตกต่างจากในผู้ป่วยสูงอายุ

	 การศกึษาทีผ่่านมาในทวีปเอเชยีรวมถงึประเทศไทย

พบว่าภาวะสมองขาดเลอืดในผูป่้วยอายนุ้อย	(ischemic	

stroke	in	the	young)5–9	มากกว่าร้อยละ	50	จดัอยูใ่นกลุ่ม

ทีไ่ม่ทราบสาเหตุและสาเหตุอืน่	ๆ 	รวมกนั	ซึง่มคีวามแตก

ต่างกันอย่างชัดเจนกับผู ้ป่วยที่อายุมากกว่า	 45	 ปี	

นอกจากนั้นการศึกษาเกือบทั้งหมดพบว่าปัจจัยเสี่ยงใน

ผูป่้วยอายนุ้อยกบัในผูป่้วยอายมุากนัน้ไม่แตกต่างกนัคอื	

ปัจจัยเสีย่งของโรคหวัใจและหลอดเลอืด	ได้แก่	ความดนั

โลหิตสูง	ไขมันโลหิตสูง	การสูบบุหรี่	และโรคเบาหวาน

	 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการสืบค้นหาสาเหตุการเกิด

ภาวะสมองขาดเลือดในผู้ป่วยอายุน้อยทำาได้ชัดเจนขึ้น	

แต่สำาหรบัประเทศไทยการศึกษาและการเกบ็ข้อมลูเกีย่ว

กับภาวะสมองขาดเลือดในผู้ป่วยอายุน้อยยังมีจำากัด5,6 

เนื่องจากการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์จากข้อจำากัดในหลายๆ	ด้านส่งผลให้แนวทาง

การการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้แตกต่างกันในแต่ละโรง

พยาบาล

	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นโรงพยาบาล

ศูนย์ระดับตติยภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	

ดงันัน้การศกึษาเก่ียวกบัสาเหตแุละปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบั

การเกิดภาวะสมองขาดเลอืดในผูป่้วยอายนุ้อย	จะนำามา

ซึง่ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ส่งผลถงึการพฒันาแนวทางการ

สืบค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคที่ถูกต้อง	การรักษาและ

การป้องกันการเกิดซำ้าที่ดีขึ้นในผู้ป่วยเหล่านี้

วิธีการศึกษา

	 เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา	 โดยรวบรวม

ข้อมูลจากเกบ็จากเวชระเบยีนผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาใน

แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา	 ต้ังแต่เดือนมกราคม	พ.ศ.	 2556	ถึงเดือน

ธันวาคม	พ.ศ.	2556	โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย	ดัง

ต่อไปนี้	 1)	 เช้ือชาติไทย	 อายุตั้งแต่	 15-45	ปี	 2)	 การ

วินิจฉัยหลักคือภาวะหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

เฉยีบพลนั	(acute	ischemic	stroke)	หรอื	โรคหลอดเลอืด

สมองชนิดขาดเลือดช่ัวคราว	 (transient	 ischemic 

attack)	 และ	 3)	 ได้รับการตรวจการตรวจเอ็กซ์เรย์

คอมพิวเตอร์สมองและได้รับการวินิจฉัยภาพรังสีจาก

รงัสแีพทย์	สำาหรบัผูป่้วยภาวะหลอดเลอืดสมองตบีเฉยีบ

พลับเนื่องจากหลอดเลือดดำาในสมองอุดตัน	 (cerebral	

venous	thrombosis)	หรือ	เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจาก

การรักษาภาวะอื่นจะถูกคัดออกจากการศึกษา

	 โดยภาวะหลอดเลือดสมองชนิดขาดเ ลือด

เฉียบพลัน	หมายถึง	 ภาวะหรือกลุ่มอาการที่มีลักษณะ

ของการสูญเสียทางระบบประสาททีเ่กดิข้ึนอย่างฉบัพลนั	

และมอีาการหรืออาการแสดงอยูน่านกว่า	24	ชัว่โมงและ

มีการตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมองพบตำาแหน่งที่ผิด

ปกตซ่ึิงเข้าได้กบัอาการของผู้ป่วย10	ส่วนภาวะหลอดเลอืด

สมองชนิดขาดเลือดชั่วคราว	หมายถึง	ภาวะที่ทำาให้เกิด

ความบกพร่องของระบบประสาทเหมือนโรคหลอดเลือด

สมองแต่อาการจะกลบัมาเป็นปกตภิายในเวลาไม่เกนิ	24	

ชั่วโมง	 (หากเกินกว่านี้ถือว่าเป็นภาวะหลอดเลือดขาด

เลือดเฉียบพลัน)	และผลการตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

สมองไม่พบรอยโรคที่บ่งให้ทราบว่ามีเนื้อสมองตาย10

	 สำาหรับสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือดในการ

ศึกษานี้ใช้การจำาแนกสาเหตุตาม	 TOAST	 classifica-

tion11	ได้แก่	 1)	 ล่ิมเลือดจากหัวใจอุดตัน	 (cardioem-
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bolic)	 2)	 หลอดเลือดขนาดใหญ่ตีบตัน	 (large	 artery	

occlusion)	3)	หลอดเลอืดขนาดเลก็ตีบตัน	(small	artery	

occlusion)	4)	สาเหตุอืน่	ๆ 	(other	determined	causes)	

และ	5)	ไม่ทราบสาเหตุ	(undetermined	causes)

	 ผู้วิจัยจะทำาการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วย	

ลักษณะทางคลินิก	 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้น

ฐาน	ได้แก่	ผลการตรวจทางรงัสขีองผูป่้วย	รวมท้ังผลการ

ตรวจพิเศษเพิ่มเติม	 ได้แก่	 แอนติบอด้ีต่อเชื้อไวรัสเอดส์

และเชื้อซิฟิลิส	 (VDRL)	คลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียง

หัวใจ	 (echocardiogram)	 ระดับ	 Protein	C,	 S	 และ	

antithrombin	 III	 	 ในกรณีที่การตรวจทางด้านโรคหัวใจ

ไม่พบความผิดปกติ	 ส่วนการตรวจ	magnetic	 reso-

nance	 imaging/angiography	 จะพิจารณาตามคำา

แนะนำาของอายุรแพทย์ประสาทวิทยา	ข้อมูลทั้งหมดจะ

ถูกนำามาวิเคราะห์โดยแบ่งกลุ่มตามเพศและตามกลุ่ม

อายุ	 (น้อยกว่า	 35	ปี	 และ	 35-45	ปี)	 เพื่อหาปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข้อมูลเชิงพรรณนาแสดงโดย	การแจกแจงความถี	่

ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (หรือค่า

มัธยฐานและพิสัยตามลักษณะการกระจายของข้อมูล)	

ส่วนการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องใช้	

Chi-square	หรอื	Fischer	exact	test	และข้อมลูต่อเนือ่ง

ใช้	 student’s	 t-test	หรือ	Mann-Whitney	U	 test	ตาม

ความเหมาะสมโดยถือว่ามีนัยสำาคัญทางสถิติ	เมื่อค่า	p 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ	0.05

ผลการศึกษา

	 ในช่วงเวลาที่ทำาการศึกษามีจำานวนผู้ป่วยภาวะ

หลอดเลือดสมองเฉียบพลันทั้งหมดจำานวน	1,970	 ราย	

แยกเป็น	ภาวะหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดจำานวน	

1,569	รายราย	 เป็นในอายุ	18-45	ปี	จำานวน	183	ราย	

ภาวะเลอืดออกในสมองจำานวน	401	รายเป็นในอาย	ุ18-

45	 จำานวน	33	 ราย	 ในการศึกษานี้มีผู้ป่วยหลอดเลือด

สมองชนดิขาดเลอืด	ทีอ่ายรุะหว่าง	18-45	ปีจำานวน	161	

ราย	ทีส่ามารถเกบ็ข้อมลูได้ครบถ้วนในช่วงเวลาทีท่ำาการ

ศึกษา	 มีอายุเฉล่ีย	 ±	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	

37.7±6.9	ปีเป็นเพศชายจำานวน	100	ราย	(ร้อยละ	62.1)	

ผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุ	 15-34	ปีจำานวน	40	 ราย	 (ร้อยละ	

24.8)	และในช่วงอาย	ุ35-45	ปีจำานวน	121	ราย	(ร้อยละ	

75.2)	 ความดันโลหิต	 systolic	 และ	diastolic	 แรกรับ

เฉล่ียเท่ากับ	 150.7±33.1	 และ	 91.3±19.3	 มิลลิเมตร

ปรอท	ตามลำาดับ	โรคประจำาตัวที่พบมากที่สุด	คือ	ภาวะ

ความดันโลหิตสูงจำานวน	68	ราย	(ร้อยละ	42.2)	รองลง

มาได้แก่	ภาวะไขมันสูงจำานวน	42	 ราย	 (ร้อยละ	26.1)	

และโรคเบาหวานจำานวน	26	ราย	(ร้อยละ	16.2)	ผู้ป่วย

สูบบุหรี่จำานวน	41	ราย	(ร้อยละ	25.5)	และมีประวัติเป็น

โรคหลอดเลือดสมองมาก่อนจำานวน	 35	 ราย	 (ร้อยละ	

21.7)	สำาหรับข้อมูลพื้นฐานอื่น	ๆ	แสดงดังตารางที่	1	
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	แบ่งตามเพศและกลุ่มอายุ

Demographics data All Male Female p-value Age <35 Age 35-45 p-value

n=161 n=100 n=61 n=40 n=121

Age	(year) 37.7±6.9 37.7±7 37.7±6.9 0.98 27.23±4.0 41.14±3.1 -

Body	weight	(kg) 65.8±12 70.0±10.7 58.9±13.1 <0.01 64.88±12.3 66.12±13.1 0.60

Height	(cm.) 165.2±7.4 169.6±4.5 157.89±5.1 <0.01 165.48±7.6 165.07±7.4 0.76

SBP	(mmHg) 150.7±33.1 153.7±34.6 145.69±30.2 0.14 140.58±32.3 154.02±32.5 0.03

DBP	(mmHg) 91.3±19.3 94±20.9 86.9±15.5 0.02 87.95±20.2 92.4±19 0.21

Related	factors        

Family	history	of	stroke 35	(21.7) 20	(20) 15	(24.6) 0.49 8	(20) 27	(22.3) 0.76

Diabetes 26	(16.2) 14	(14) 12	(19.7) 0.34 0 26(21.5) <0.01

Hypertension 68	(42.2) 42	(42) 26	(42.6) 0.94 9	(22.5) 59	(48.8) <0.01

Dyslipidemia 42	(26.1) 28	(28) 14	(23) 0.48 9	(22.5) 33	(27.3) 0.55

Prior	stroke	or	TIA 18	(11.2) 13	(13) 5	(8.2) 0.35 1	(2.5) 17	(14.1) 0.04

Atrial	fibrillation 8	(5) 3	(3) 5	(8.2) 0.14 1	(2.5) 7	(5.8) 0.41

Valvular	heart	disease 9	(5.6) 2	(2) 7	(11.5) 0.01 1	(2.5) 8	(6.6) 0.33

Smoking 41	(25.5) 36	(36) 5	(8.2) <0.01 8	(20) 33	(27.3) 0.36

Peripheral	artery	disease 4	(2.5) 3	(3) 1	(1.7) 0.59 1	(2.5) 3	(2.5) 0.99

Oral	contraceptive 18	(11.2) 2	(2) 16	(26.2) <0.01 7	(17.5) 11	(9.1) 0.14

ข้อมูลแสดงเป็น	จำานวน	(ร้อยละ)	หรือ	ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	SBP=	systolic	blood	pressure	เมื่อแรกรับ	DBP=	dias-

tolic	blood	pressure	เมื่อแรกรับ		TIA=transient	ischemic	attack

	 จากตารางตารางที่	 1	พบว่าผู้ป่วยเพศหญิงมีอุบัติ

การณ์ของโรคลิ้นหัวใจผิดปกติมากกว่าเพศชายอย่างมี

นัยสำาคัญ	ส่วนผู้ป่วยเพศชายพบอุบัติการณ์ของการสูบ

บุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัย

สำาคัญ	ส่วนปัจจัยพื้นฐานอื่น	 ๆ	 ไม่มีความแตกต่างกัน

ระหว่างเพศชายและหญิง	 เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่ม

อายุพบว่าผู้ป่วยกลุ่มอายุ	35-45	ปีมีปัจจัยเสี่ยงของโรค

หวัใจและหลอดเลอืดได้แก่	โรคเบาหวาน	ความดนัโลหติ

สงู	และมีประวตัเิป็นโรคหลอดเลอืดสมองชนดิขาดเลอืด

มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยอายุ	15-34	ปี	อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	โดยมีค่า	p<0.01	p<0.01	และ	p=0.04	ตามลำาดับ

	 ตารางที่	 2	 แสดงสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือด

ในผู้ป่วยอายุน้อย	พบว่าชนิดที่พบมากที่สุดคือไม่ทราบ

สาเหตุจำานวน	47	ราย	(ร้อยละ	29.2)	รองลงมาได้แก่สา

เหตุอื่นๆ	จำานวน	40	ราย	(ร้อยละ	24.8)	เป็นชนิดหลอด

เลอืดขนาดเลก็ตบีจำานวน	35	ราย	(ร้อยละ	21.7)	ลิม่เลอืด

จากหัวใจอุดตันจำานวน	 21	 ราย	 (ร้อยละ	 13.0)	 (โดย

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือโรคลิ้นหัวใจจำานวน	 15	 ราย	

(ร้อยละ	71.4))	หลอดเลอืดแดงขนาดใหญ่ตบีตนัจำานวน	

12	 ราย	 (ร้อยละ	 7.5)	 และภาวะ	 transient	 ischemic	

attack	(TIA)	จำานวน	6	ราย	(ร้อยละ	3.7)	สาเหตุจากลิ่ม

เลอืดจากหวัใจอดุตนัในผูป่้วยเพศหญงิมากกว่าเพศชาย

อย่างมนียัสำาคญั	(p<0.01)	แต่ในเพศชายพบว่าเกดิโดย

ไม่ทราบสาเหตุมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำาคัญ	

(p=0.02)	และเมือ่วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างสาเหตุ

ของการเกิดโรคกับกลุ ่มอายุพบว่าผู ้ป ่วยกลุ ่มอาย	ุ 

35-45	ปี	 มีภาวะหลอดเลือดขนาดเล็กตีบตันมากกว่า

กลุม่อาย	ุ15-34	ปีอย่างมนียัสำาคญั	(p=0.04)	แต่ในกลุม่

อายุ	 15-34	ปี	 เกิดจากสาเหตุอื่นๆ	 มากกว่ากลุ่มอายุ	 

35-45	ปี	อย่างมีนัยสำาคัญ	(p<0.001)
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ตารางที่ 2 สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	แบ่งตามเพศและกลุ่มอายุ	(จำานวน	161	ราย)

Stroke classification
All

(n=161)

Male

(n=100)

Female

(n=61)
 p-value

Age <35

(n=40)

Age 35-45

(n=121)
p-value

Transient	ischemic	attack 6	(3.7) 5	(5.0) 1	(1.6) 0.28 1	(2.5) 5	(4.1) 0.64

Stroke	subtype*

Cardioembolic 21	(13.0) 7	(7.0) 14	(22.9) < 0.01 3	(7.5) 18	(14.9) 0.23

			Large	artery		occlusion 12	(7.5) 6	(6.0) 6	(9.8) 0.37 4	(10.0) 8	(6.6) 0.48

				Small	artery	occlusion	 35	(21.7) 22	(22.0) 13	(21.3) 0.92 4	(10.0) 31	(25.6) 0.04

				Other	determined	causes	 40	(24.8) 24	(24.0) 16	(26.2) 0.78 18	(45.0) 22	(18.2) <0.01

Undetermined	causes	 47	(29.2) 36	(36.0) 11	(18.0) 0.02 10	(25.0) 37	(30.6) 0.50

*according	to	TOAST	classification11

	 สำาหรับผู้ป่วยในกลุ่มที่เกิดจากสาเหตุอื่น	ๆ 	นั้นเมื่อ

นำามาแจกแจงพบว่า	 การวินิจฉัยโรคที่พบมากท่ีสุดคือ	

autoimmune	disease	และภาวะ	hyperhomocysteine-

mia	จำานวน	6	ราย	(ร้อยละ15.0)	รองลงมาคอื	antiphos-

pholipid	syndrome	จำานวน	4	ราย	(ร้อยละ	10.0)	ภาวะ

ภมูคิุม้กนับกพร่องจำานวน	3	ราย	(ร้อยละ	7.5)	ภาวะพร่อง	

Protein	 S	 จำานวน	 3	 ราย	 (ร้อยละ	 7.5)	 ภาวะพร่อง	 

Protein	C	จำานวน	2	ราย	(ร้อยละ	5.0)	และ	Moyamoya	

disease	จำานวน	2	ราย	(ร้อยละ	5.0)

	 ตารางที	่3	แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยพืน้ฐาน

กับสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	 (แบ่งตาม	

TOAST	classification)	พบว่าผูป่้วยทีม่ปัีจจยัเกีย่วข้องกบั

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	 ได้แก่โรคเบาหวาน	

ความดันโลหิตสูง	 และไขมันสูง	 สัมพันธ์กับการเกิดโรค

หลอดเลอืดสมองชนดิขาดเลอืดกลุม่หลอดเลอืดขนาดเลก็

ตีบตันมากกว ่าชนิดอ่ืนอย ่างมี นัยสำาคัญทางสถิต	ิ

(p<0.01,	p<0.01	และ	p=0.04	ตามลำาดับ)	ส่วนปัจจัยที่

เกีย่วข้องอืน่ๆ	ไม่พบความสมัพนัธ์กบัสาเหตขุองการเกดิโรค

ตารางที่ 3 จำานวนผู้ป่วย	 (ร้อยละ)	แยกตามสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตาม	 TOAST	classification11 

และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน

Factors TOAST 1 TOAST 2 TOAST 3 TOAST 4 TOAST 5

Family	history	of	stroke	(n=35) 1	(2.9) 4	(11.4) 10	(28.6) 8	(22.9) 12	(34.3)

Diabetes	(n=26) 1	(3.8) 2	(7.7) 18 (69.2)* 2	(7.7) 3	(11.5)

Hypertension	(n=68) 5	(7.4) 6(8.8) 29 (42.6)* 12	(17.6) 16	(23.5)

Dyslipidemia	(n=42) 3	(7.1) 4	(9.5) 16 (38.1)* 8	(19.0) 11	(26.2)

Prior	stroke	or	TIA	(n=18) 3	(16.7) 2	(11.1) 3	(16.7) 5	(27.8) 5	(27.8)

Atrial	fibrillation	(n=8) 8	(100) 0 0 0 0

Valvular	heart	disease	(n=9) 9	(100) 0 0 0 0

Smoking	(n=41) 4	(9.8) 5	(12.2) 7	(17.1) 9	(22.0) 15	(39.0)

Peripheral	artery	disease	(n=4) 0 0 1	(25.0) 2	(50.0) 1	(25.0)

Oral	contraceptive	(n=18) 4	(22.2) 2	(11.1) 2	(11.1) 5	(27.8) 5	(27.8)

*มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(ค่า	p น้อยกว่า	0.05):	TOAST	1=	ลิ่มเลือดจากหัวใจอุดตัน	(cardioembolic)

2=	หลอดเลือดขนาดใหญ่ตีบ	(large	artery	occlusion)	3=	หลอดเลือดขนาดเล็กตีบ	(small	artery	occlusion)

4=	สาเหตุอื่น	ๆ	(other	determined	causes)	และ	5=ไม่ทราบสาเหตุ	(undetermined	causes)
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วิจารณ์

	 ในอนาคตการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย

อายุน้อยในประเทศกำาลังพัฒนามีแนวโน้มจะเพิ่มมาก

ขึ้น12	การศึกษาหาสาเหตุของการเกิดโรคก็เปลี่ยนแปลง

ไปตามกาลเวลาเนื่องจากมีเครื่องมือในการวินิจฉัยที่ดี

ขึ้น13	การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาชนิด	 retrospective	 

descriptive	 study	 ขนาดใหญ่ในประเทศไทย	 โดยมี 

ผู้ป่วยถึง	161	ราย	เข้าร่วมการศึกษารวมทั้งโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสมีา	เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขนาดใหญ่

มีศักยภาพเพียงพอในระดับหนึ่งสำาหรับการสืบค้นทาง

ห้องปฏบิตักิารเพ่ือหาสาเหตุของโรคค่อนข้างครบถ้วน	ดงั

นั้นการศึกษาน้ีจึงน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีสำาหรับการศึกษา

โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยอายุน้อยต่อไป

	 จากการศึกษานี้	 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองชนิด

สมองขาดเลือดในผูป่้วยอายนุ้อยในโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 (ร้อยละ	 62.1)	 ซึ่ง

คล้ายกับการศึกษาในประเทศอินเดีย8 และประเทศ

ฟินแลนด์3	 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทางตะวันตก

ส่วนใหญ่พบว่าอุบัติการณ์ของเพศชายและหญิงเท่า

กนั1และเพิ่มขึน้ตามกลุม่อายุทีเ่พิม่ขึน้	โดยกลุ่มอาย	ุ35-

45	ปี	พบถึงร้อยละ	75.2	เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุน้อยกว่า	

35	ปี	

	 จากการศึกษานี้พบว่าสาเหตุของโรคหลอดเลือด

สมองชนิดขาดเลือดในผู้ป่วยอายุน้อยที่พบมากที่สุดคือ

กลุ ่มไม่ทราบสาเหตุ	 (ร ้อยละ	 29.2)	 ซึ่งสอดคล้อง 

กับหลายการศึกษาในอดีตซึ่งพบประมาณร้อยละ	 

24-36%14–16	ทัง้นีส่้วนหนึง่เป็นเพราะว่าการตรวจค้นทาง

ห้องปฏบัิตกิารเพ่ิมเติมยงัไม่สมบรูณ์และครบถ้วน	ส่งผล

ให้ระบุสาเหตุของโรคไม่แน่ชัดทำาให้สาเหตุในกลุ่มไม่

ทราบสาเหตอุืน่ๆ	มมีากอย่างชดัเจน8 ทัง้น้ีน่าจะมสีาเหตุ

มาจากข้อจำากัดทางด้านงบประมาณและด้านเคร่ืองมือ	

นอกจากนั้นยังอาจเกิดจากแพทย์ผู้ดูแลไม่เห็นความ

สำาคญัของการวนิจิฉยัสาเหตุของโรคให้แน่ชดั	โดยสังเกต

ได้จากผูป่้วยบางรายไม่ได้รบัการตรวจเพ่ือหาสาเหตเุพิม่

เติมใด	 ๆ	ก่อนถูกส่งตัวกลับไปรักษาต่อยังโรงพยาบาล

ชุมชนทำาให้ผูป่้วยกลุม่นีถ้กูจดัอยูใ่นกลุม่ไม่ทราบสาเหตุ

ดงันัน้จงึมีความจำาเป็นในการวางมาตรฐานในการสบืค้น

หาสาเหตุในผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อให้การสืบค้นเป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั	ประหยดั	สอดคล้องกบังบประมาณและ

ศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาล

	 สาเหตุอันดับสองในการศึกษานี้คือเกิดจากสาเหตุ

อื่นๆ	 ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาที่ผ่านมา7,9	ผู้ป่วยอายุ

น้อยมักจะพบสาเหตุอื่นๆ	 ของโรคหลอดเลือดสมองซึ่ง

แตกต ่างจากสาเหตุที่พบบ ่อยในผู ้ป ่วยอายุมาก	 

ในการศึกษานี้พบว่าการวินิจฉัยที่พบมากท่ีสุดคือภาวะ	

hypercoagulable	 state	 ซ่ึงพบรวมกัน	 9	 ราย	 

antiphospholipid	syndrome	4	ราย	(ร้อยละ	10)	รองลง

มา	ได้แก่	autoimmune	disease	และ	hyperhomocyst-

einemia	อย่างละ	6	รายเท่ากัน	(ร้อยละ	15.0)	อย่างไร

ก็ตามการรักษาเพื่อลดระดับของ	homocysteine	นั้นยัง

ไม่มีหลักฐานแสดงถึงประโยชน์ชัดเจนในแง่ของการ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง14,17

	 ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีอุบัติการณ์ในประชากรทั่วไป

น้อย	 การตรวจค้นทางด้าน	 hypercoagulable	 state	 

จึงเป็นส่ิงจำาเป็นในผู้ป่วยเหล่านี้โดยเฉพาะ	 ภาวะ	 

antiphospholipid	 syndrome	ภาวะพร่อง	 Protein	 S	

ภาวะพร่อง	Protein	C	ส่วนภาวะพร่อง	antithrombin	III	

อาจจะละเว้นได้เนือ่งจากพบน้อยมากในประชากรไทย18

	 สาเหตุที่พบอันดับสามในการศึกษาน้ีคือหลอด

เลือดขนาดเล็กตีบตันโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ	 35-45	ปี 

ซึง่พบมากกว่ากลุ่มอาย	ุ15-34	ปีอย่างมนัียสำาคญัปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องที่สำาคัญยังคงเป็น	 โรคเบาหวาน	ภาวะความ

ดนัโลหติสูงและไขมนัสงู	เช่นเดยีวกบัในหลายการศกึษา

ทีผ่่านมา5–9	แสดงว่าการควบคมุปัจจยัเสีย่งทัว่ไปของโรค

หวัใจและหลอดเลอืดในผูป่้วยอายนุ้อยนัน้มคีวามสำาคญั

ในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาด

เลอืดไม่ต่างไปจากผูป่้วยทีอ่ายมุาก	ดงันัน้การให้ความรู้

ในด้านการควบคมุปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบัการเกดิโรค	ได้แก่	

ภาวะความดันโลหิตสูง	ภาวะไขมันสูงและโรคเบาหวาน

ในผู้ป่วยอายุน้อยอย่างเข้มงวด	น่าจะมีประโยชน์ในการ

ลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้

	 สาเหตุอันดับที่ส่ีคือ	กลุ่มล่ิมเลือดจากหัวใจอุดตัน

หลอดเลือดสมองซึ่งพบร้อยละ	13.0	พบว่าเพศหญิงพบ
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มากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำาคัญ	ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับ

การเกิดโรค	 rheumatic	heart	disease	ในผู้ป่วยเอเชีย	

ซึง่มอีบุตักิารณ์ของโรคนีใ้นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย12,13		

เพราะส่วนใหญ่ของผู้ป่วยในการศึกษานี้ถูกวินิจฉัยเป็น

ภาวะลิน้หวัใจผิดปกติถึงร้อยละ	71.4	โดยเฉพาะล้ินหวัใจ	

mitral	 ซึ่งเป็นลักษณะสำาคัญของ	 rheumatic	 heart	 

disease	ในผูป่้วยกลุม่นีเ้มือ่ได้รบัการวนิจิฉยัแล้ว	การใช้

ยา	 anticoagulant	 สามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองซำา้ได้มากกว่าการใช้ยาต้านเกร็ดเลอืด	แสดงว่าการ

ส่งตรวจ	 echocardiogram	 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองในอายุน้อยเป็นสิ่งสำาคัญเพราะสามารถให้การ

วินิจฉัยได้ประมาณร้อยละ	10

	 อย่างไรก็ตาม	การศึกษานี้มีข้อจำากัดดังนี้	 1)	 การ

ศึกษานี้เป็น	 retrospective	 design	 ไม่มีการกำาหนด

มาตรฐานการรักษาและการสบืค้นทีชั่ดเจน	ทำาให้มคีวาม

แตกต่างของการวินิจฉัยและการรักษา	 ผู้ป่วยบางราย

อาจไม่ได้รับการสืบค้นที่เพียงพอที่จะบอกการวินิจฉัย

สาเหตุของโรคที่ชัดเจน	2)	ระยะเวลาที่ศึกษา	ถ้ามีระยะ

เวลาการศึกษาที่นานขึ้นและมีจำานวนผู ้ป่วยที่นำามา

ศกึษามากขึน้	น่าจะทำาให้ได้ข้อมูลทีด่ขีึน้	โดยเฉพาะการ

วินิจฉัยผู้ป่วยในกลุ่มสาเหตุอื่นๆและกลุ่มลิ่มเลือดจาก

หัวใจอุดตันซ่ึงยังมีผู้ป่วยจำานวนน้อย	อาจทำาให้การนำา

ข้อมูลไปใช้กับประชากรโดยทั่วไปได้ไม่ดีนัก

	 แม้จะมีข้อจำากัดในหลายด้าน	 การศึกษานี้ยัง

เป็นการศึกษาหนึ่งที่ใหญ่และมีการศึกษาปัจจัยและ

ความสัมพันธ์ต่างๆโดยละเอียด	 และท่ีสำาคัญเป็นการ

ยืนยันว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั่วไปของโรคหัวใจและ

หลอดเลือดอย่างเข้มงวดในผู้ป่วยอายุน้อยน้ันมีความ

สำาคัญไม่น้อยไปกว่าผู้ป่วยที่อายุมากกว่า	45	ปี	รวมถึง

การสบืค้นเพือ่หาสาเหตุของโรคทีค่รบถ้วนและเหมาะสม

โดยเฉพาะการสืบค้นทางด้าน	hypercoagulable	state	

และการส่งตรวจ	 echocardiogram	ควรจะทำาในผู้ป่วย

อายนุ้อยทกุรายเพ่ือหาสาเหตแุละรกัษาตามสาเหตทีุถ่กู

ต้อง	นอกจากนั้นถ้ายังไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนหรือจัดอยู่

ในกลุ่มไม่ทราบสาเหตุ	 ควรมีการติดตามผู้ป่วยและ

สืบค้นหาสาเหตุตามความเหมาะสมต่อไป	 จนกว่าจะ

ทราบสาเหตุและแผนการรักษาที่ชัดเจน	

สรุป

	 สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดใน 

ผูป่้วยอายนุ้อยในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีาส่วน

ใหญ่อยู่ในกลุ่มไม่ทราบสาเหตุ	(ร้อยละ	29.2)	และกลุ่ม

สาเหตอุืน่ๆ	(ร้อยละ	24.7)	เป็นชนดิหลอดเลือดขนาดเลก็

ตีบร้อยละ	 21.7	 และลิ่มเลือดจากหัวใจอุดตันร้อยละ	

13.0	ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคโดยเฉพาะใน

กลุ่มผู้ป่วยอายุ	 35-45	ปี	 คือปัจจัยเส่ียงทั่วไปของโรค

หัวใจและหลอดเลือด	คือ	 โรคเบาหวาน	ภาวะความดัน
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ผู้รับผิดชอบบทความ

นพ. มกร ลิ้มอุดมพร  

ประสาทแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก
เชื้อ Streptococcus suis ใน

จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 
2559

มกร ลิ้มอุดมพร

บทคัดย่อ

 บทน�า :	โรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเชือ้		Strepto-

coccus suis  สามารถก่อให้เกดิความพิการด้านสญูเสยี

การได้ยิน	 ในขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งยังขาด

ศักยภาพในการวินิจฉัยด้านการจำาแนกเชื้อจากห้อง

ปฏิบัติการทำาให้การวินิจฉัยอาจไม่ถูกต้องนำาไปสู่ความ

เสี่ยงด้านการรักษาได้       

 วิธีการศึกษา	 :	 เป็นการศึกษาพรรณนาแบบย้อน

หลังด้านระบาดวิทยา,	 อาการและลักษณะทางห้อง

ปฏิบัติการในกลุ่มผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ	

Streptococcus suis		ทีเ่ข้ารบัการรกัษาใน	รพ.	เจ้าพระยา

อภัยภูเบศร	จ.ปราจีนบุรี	ระหว่างเดือน	ม.ค.-ธ.ค.		2559	

จำานวน	8	ราย		  

 ผลการศึกษา	:	พบผู้ป่วยมีจำานวนร้อยละ	40	ของ

กลุ่มเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด	 ร้อย

ละ	75	เปน็เพศชาย		ค่ามธัยฐานของอายุ	49.5	ปี	ร้อยละ		

75	มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำา	 ผู้ป่วยทุกราย	 (ร้อยละ	

100)	 มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่มีส่วน

ประกอบของเนื้อสุกรดิบ		ระยะเวลาฟักตัวมีค่ามัธยฐาน	

3.5	 วัน	 	 ค่ามัธยฐานอุณหภูมิแรกรับของผู้ป่วย	37.75	

องศาเซลเซียส	อาการนำาสำาคัญของผูป่้วย	คอื	ปวดศรีษะ	

(ร้อยละ	100)	และคอแข็ง	(ร้อยละ	87.5)	ผู้ป่วยร้อยละ	

62.5	มีระดับการรู้สติท่ีลดลงเมื่อแรกรับ	ความสมบูรณ์

ของเม็ดเลอืดพบจำานวนเซลล์เมด็เลอืดขาวสงู	(มธัยฐาน	

16,280	cells/µl)	สดัส่วนนวิโทฟิลเด่น	(ร้อยละ	90.5)			นำา้

ไขสันหลังก่อนให้ยาปฏิชีวนะพบจำานวนเซลล์เม็ดเลือด

ขาวมีค่ามัธยฐาน		175		cells/µl		โดยมีสัดส่วนนิวโทฟิล

ร้อยละ	62.5	ระดับโปรตีนและนำ้าตาลในนำ้าไขสันหลังมี

ค่ามัธยฐาน	507	mg/dL	และ	9		mg/dL	ตามลำาดับ	ผล

การเพาะเชื้อในนำ้าไขสันหลัง	และเลือดเบื้องต้น	พบการ

รายงานเชื้อ	Streptococcus viridan ในผู้ป่วย	8	 ราย	

(ร้อยละ	100)	และ	5	ราย	(ร้อยละ	62.5)		ตามลำาดับ	ซึ่ง

เมือ่ส่งนำา้ไขสนัหลงัตรวจจำาแนกเชือ้เพ่ิมเตมิพบรายงาน

เป็น	Streptococcus suis	ทั้ง	8	ราย	(ร้อยละ	100)		เช่น

กนั	การรกัษาด้วยยาปฏิชวีนะได้ผลดีโดยไม่พบผูป่้วยเสีย

ชวีติ	แต่พบความพิการด้านสญูเสยีการได้ยนิในผูป่้วยทกุ
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ราย	(ร้อยละ	100)   

 สรุป:	 อุบัติการณ์ของโรคอาจมากกว่าข้อมูลที่

รายงานปัจจุบัน			การรับประทานเนื้อสุกรดิบสัมพันธ์กับ

การเกิดโรคสูง	ประชากรกลุ่มเสี่ยงเป็นเพศชาย	วัยกลาง

คน	ร่วมกับดื่มสุราเรื้อรัง	ค่าความสมบูรณ์ของเลือดและ

นำ้าไขสันหลังสอดคล้องกับการติดเชื้อแบคทีเรีย	 การ

รักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้ผลดี	 แต่มีภาวะแทรกซ้อนที่

สำาคัญคือการสูญเสียการได้ยิน	 โรงพยาบาลที่ขาด

ศกัยภาพในการจำาแนกเชือ้	Streptococcus suis	ควรส่ง

นำ้าไขสันหลังตรวจเพ่ิมเติมหากผลการเพาะเชื้อในนำ้า

ไขสันหลังเบื้องต้นรายงานเป็น	Streptococcus viridan  

ร่วมกับผู้ป่วยมีอาการสูญเสียการได้ยิน	

บทนำา

	 โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ	 	Streptococcus 

suis	 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบมากเป็นลำาดับต้นของโรคเยื่อ

หุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในประเทศไทย1	 แต่

เป็นโรคที่มีอันตรายเนื่องจากสามารถก่อให้เกิดความ

พิการด้านการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรมีอัตราสูงถึง

ร้อยละ	 47	จากการศึกษาในทวีปยุโรป	และร้อยละ	 64		

ในทวปีเอเชยี2			การรายงานการติดเชือ้นีใ้นมนษุย์พบคร้ัง

แรกที่ประเทศเดนมาร์ก3		ต่อมามีรายงานการเกิดโรคใน

หลายภูมิภาคของโลกอาทิ	ทวีปยุโรป4,	ฮ่องกง5	และเกิด

การระบาดครัง้ใหญ่ในประเทศจนีในพ.ศ.25486		สำาหรบั

ประเทศไทยพบการติดเชื้อครั้งแรกใน	พ.ศ.	25307		หลัง

จากนั้นพบรายงานการติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี

และกระทรวงสาธารณสุขไทยได้ประกาศให้เป็นโรค

สำาคัญท่ีต้องรายงานต่อสำานักระบาดวิทยา	 (รง.	 506)		

โดยใน	พ.ศ.	2542-2543	มรีายงานผูป่้วยเสยีชวีติ	10	ราย

ใน	จ.ลำาพนู8	พ.ศ.	2550	สำานกัระบาดวทิยาได้รับรายงาน

ผู้ป่วยติดเชื้อ	Streptococcus suis	ทั่วประเทศ	150	ราย	

เสยีชีวิต	23	ราย	และในปีเดียวกนันีเ้องได้เกดิการระบาด

ครั้งใหญ่ที่จังหวัดพะเยามีผู้ป่วย	32	รายและเสียชีวิต	3	

ราย9		รายงานผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบที่จังหวัดในเขตภาค

เหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื10		ปัจจบุนัอบุตักิารณ์

การตดิเชือ้	Streptococcus suis	ในประเทศไทยยงัมแีนว

โน้มเพิ่มขึ้นโดย		พ.ศ.	2557	มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ

จำานวน	226	ราย	เสียชีวิต	15	ราย11		และ	พ.ศ.	2558	มีผู้

ป่วยติดเชื้อ	Streptococcus suis		เพิ่มขึ้นเป็น	354	ราย	

เสียชีวิต	21	ราย12		อาการแสดงจากการติดเชื้อนอกจาก

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ	 (meningitis)	 ที่พบมากที่สุดยัง

สามารถแสดงอาการได้หลายอย่างเช่นตดิเชือ้ในกระแส

เลือด	(septicemia),	เยื่อบุหัวใจอักเสบ	(endocarditis),	

ข้ออักเสบ	(arthritis)	และกลุ่มอาการท็อกซิกช็อก	(toxic	

shock	syndrome)13	 

	 เช้ือ	Streptococcus suis	 เป็นเช้ือแบคทีเรียย้อม

ติดสีแกรมบวก	 รูปร่างกลม	 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ	1	ไมโครเมตร	สามารถสร้างสารพษิท่ีสลายเม็ด

เลือดแดงได้ไม่สมบูรณ์	 (alpha-hemolysis)	ปกติเชื้อนี้

สามารถพบได้ในช่องจมูก,	ต่อมทอลซิล,	ช่องคลอดและ

ทางเดินอาหารของสุกร14	 โดยที่สุกรไม่แสดงอาการป่วย

แต่จะเป็นแหล่งรังโรค	 ในภาวะที่สุกรเครียดเนื่องจาก

ความแออัด	อากาศไม่เหมาะสม	ความสกปรก	หรืออยู่

ในสภาวะท่ีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ	 จะทำาให้เชื้อเพิ่มจำานวน

และสามารถแพร่กระจายไปยงัสุกรตวัอืน่ๆในฝูงได้				การ

ติดเช้ือในมนุษย์เกิดข้ึนได้จากการรับเช้ือผ่านทางการ

สมัผสัผ่านบาดแผลทีผ่วิหนัง15	ทางลมหายใจ	รวมทัง้การ

บรโิภคเนือ้หรอืเลอืดสกุรทีไ่ม่ผ่านการปรงุสกุ16,17		ซึง่กลุม่

ประชากรที่มีความเสี่ยงได้แก่กลุ ่มอาชีพเลี้ยงสุกร		

ทำางานในฟาร์มปศุสัตว์	หรือ	ในพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมชอบ

รบัประทานอาหารสกุๆดบิๆทีท่ำาจากเนือ้หรอืเลอืดสกุร18  

การวนิิจฉยัเชือ้	Streptococcus suis	ทำาได้โดยการเพาะ

เชื้อจากเลือดหรือนำ้าไขสันหลังบน	blood	agar	 ขึ้นเชื้อ	

Streptococcus spp.	และตรวจแยกเชือ้	Streptococcus 

suis		ด้วยวธิจีำาเพาะเช่น	biochemical	test	หรอื	API-20	

strep19		ซึ่งในโรงพยาบาลบางแห่งที่ห้องปฏิบัติการไม่มี

ความสามารถในการวินิจฉัยที่จำาเพาะอาจรายงานเป็น

เช้ือ	Streptococcus  viridans	 หรือ	Streptococcus 

pneumonia	 ซึ่งอาจทำาให ้เกิดการรายงานโรคใน

ประเทศไทยที่ตำ่ากว่าความเป็นจริง20  

	 การศกึษานีเ้ป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผูป่้วยเยือ่หุม้

สมองอักเสบจากเชื้อ	Streptococcus suis	 ในจังหวัด

ปราจีนบุรีระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม	2559	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางคลินิกและทางห้อง
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จ.ปราจีนบุรี	ในระหว่างเดือน	มกราคม	–	ธันวาคม	2559

 เกณฑ์การคดัเลือกผูป่้วยเพือ่เข้าร่วมการศกึษา 

ได้แก่	 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร	 จ.ปราจีนบุรี	 ในระหว่างเดือน	 มกราคม-

ธันวาคม	 2559	ที่มีอาการเย่ือหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ

แบคทีเรียและมีผลการเพาะเชื้อนำ้าไขสันหลังยืนยันการ

ติดเชื้อ	Streptococcus suis จากห้องปฏิบัติการของโรง

พยาบาลรามาธิบดี

 เกณฑ์การคัดออก	 ได้แก่	 ผู ้ป่วยเยื่อหุ้มสมอง

อักเสบจากเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากเช้ือที่ไม่ใช่	Strepto-

coccus suis	หรอื	ไม่มผีลการเพาะเชือ้ยนืยนัการตดิเชือ้	

Streptococcus suis

ปฏิบัติการของผู ้ป ่วยเยื่อหุ ้มสมองอักเสบจากเชื้อ	 

Streptococcus suis	 ในจังหวัดปราจีนบุรี	 รวมถึง

แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิารเพ่ิมเตมิเพือ่การ

วินิจฉัยที่ถูกต้อง

ระเบียบวิจัย
 วิธีการศึกษา

	 งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเชงิพรรณนา	(	descriptive	

observational	 study)	 เก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวช

ระเบียนและแบบสอบสวนโรค	(รง.	506)	ของผู้ป่วยเยื่อ

หุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ	Streptococcus suis	ที่เข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาลเจ ้าพระยาอภัยภูเบศร		

ผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด	ในเดือน	ม.ค.-ธ.ค.	2559	จำานวน	20	ราย

																																																																																																											คัดออก	10	ราย

ผู้ป่วยที่มีผลเพาะเชื้อจากนำ้าไขสันหลังเบื้องต้น	ณ.	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	

เป็น	Streptococcus viridans	และ	Streptococcus	spp.	จำานวน10	ราย

																																																																																																											คัดออก	2	ราย

ผู้ป่วยที่มีผลนำ้าไขสันหลังยืนยันจากรพ.รามาธิบดีเป็นเชื้อ	Streptococccus suis	จำานวน	8	ราย

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

 ขั้นตอนในการด�าเนินการศึกษาวิจัย

	 ผูป่้วยเยือ่หุ้มสมองอกัเสบจากเชือ้	Streptococcus 

suis	 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย

ภูเบศร	 	 จ.ปราจีนบุรี	 จำานวน	8	 ราย	ที่ในระหว่างเดือน	

เมษายน-มิถุนายน	2559	จะได้รับการเก็บข้อมูลจากเวช

ระเบียนและแบบสอบสวนโรค	 (รง.	 506)	 ในด้านข้อมูล

ส่วนบุคคลและระบาดวิทยา	 ,	 ลักษณะทางคลินิก	และ

ลักษณะทางห้องปฏิบัติการ	 และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์

ทางสถิติ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 แบบบันทึกข้อมูลด้านข้อมูลส่วนบุคคลระบาด

วิทยา

	 2.	 แบบบันทึกข้อมูลด้านลักษณะทางคลินิก

	 3.	 แบบบันทึกข้อมูลด้านลักษณะทางห้องปฏิบัติ

การ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา	 (descriptive	

statistics)	ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรม	SPSS	การ

วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรชนิดต่อเน่ืองใช้สถิติค่าเฉลี่ย	

(mean)	 หรือมัธยฐาน	 (median)	 ร่วมกับ	 standard	 

deviation	ตามความเหมาะสม	ส่วนข้อมูลตัวแปรชนิด

กลุ่มแสดงข้อมูลเป็นร้อยละ
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ตารางที่ 3	 สรุปลักษณะทางระบาดวิทยา,	 อาการ	 และทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ	

Streptococcus suis	จำานวน	8	ราย

ลักษณะทางระบาดวิทยาและอาการ ลักษณะทางห้องปฏิบัติการ

เดือน เมษายน							:	5		(62.5%)

			พฤษภาคม					:	1		(12.5%)

มิถุนายน						:	1		(12.5%)

CBC			(median±SD,	mean,	range)

WBC	(cells/µl)	 							16,280±6,604.5,	16,908.8	,10,900-27,000

PMN(%)	 																												90.5±4.3,	89,	89-94

Platelet	(cells/µl)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 161,500±53,363.8,	 151,625,	 68,000-

227,000

ชาย : หญิง 6:2 CSFก่อนรักษา (median±SD, mean, range)

จำานวนวันที่เจาะหลังมีอาการ																2.5±1.6,	2.75,	1-5

OP	(cmH2O)	(N,	6)	 																							31±11.6,	27.6,	7.5-39

WBC(cells/µl)	 																							175±280.2,	255.5,	30-800

PMN(%)	 																																											62.5±38.8,	52.1,	

5-100

Protein	(mg/dl)	 																							507±187.1,	445.9,	159-641

Sugar	(mg/dl)	(N,3)	 																							9±5.5,	11.7,	9-18

Sugar	<	5mg/dl	(%)	 																							5	(62.5%)

Gram	stain	:	positive	cocci																				3	(37.5%)

Ceftriaxone		sensitivity	(%)																		6	(75.0%)

Vancomicin			sensitivity	(%)																8	(100%)

พื้นที่ที่เกิดการระบาด อ.ประจันตคาม	:		6		(75%)

			อ.ศรีมหาโพธิ			:		2		(25.0%)

อายุ (median±SD, mean, range) 49.5±9.6	,	52.63	,	41-67	ปี

อาชีพ พนักงานบริษัท:						3	(37.5%)

เกษตรกร:														2	(25.0%)

เลี้ยงสัตว์	:														1	(12.5%)

รับจ้างทั่วไป:											1	(12.5%)

แม่บ้าน:																		1	(12.5%)

โรคประจำาตัว 3	(37.5%) CSF ระหว่างการรักษา (N,7) (median±SD, mean, range) 

จำานวนวันหลังได้ยาปฏิชีวนะ															3±1.1,	2.7,	1-4

WBC			(cells/µl)	 																							320±685.5,	696.4,	22-1600

	PMN			(%)	 																																										17±40.0,	37.6,	0-100

Protein	(mg/dl)	 																							168±187.4,	209.1,	84-623

	Sugar		(mg/dl)	 																							45±38.2,	49.4,	9-124

สัมผัสสุกรก่อนป่วย 2	(25.0%)

รับประทานเนื้อสุกรดิบก่อนป่วย 8	(100%)

ชนิดอาหารที่มีเนื้อสุกรดิบ ลาบหมู:	7	(87.5%)

ไม่ทราบ:	1	(12.5%)

ประวัติดื่มสุรา 6	(75%)

จำานวนวันที่เริ่มมีอาการหลังทานอาหาร

(median±SD,	mean,	range)

3.5±8.33	,	6.33	,	1-23	วัน CSF Culture รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร Strep.viridans	:	8	(100%)

จ�านวนวันที่เริ่มป่วยก่อนมารพ.

(median±SD, mean, range)

2±1.31	,	2	,	1-5	วัน CSF Culture รพ.รามาธิบดี Strep.suis	:	8	(100%)

อุณหภูมิแรกรับ (องศาเซลเซียส)

(median±SD, mean, range)

37.75±1.14,	37.83,	36.5-39.4 Hemoculture	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร Strep.viridan		:		5	(62.5%)

	No	growth						:		3	(37.5%)

ไข้ (>38.0  0C) 5	(62.5%) Duration	of	Treatment

(median±SD,	mean,	range)

14±3.2,	12,	7-14

ปวดศีรษะเมื่อแรกรับ 8	(100%)

คอแข็ง	(neck	stiffness)เมื่อแรกรับ 7	(87.5%) Mortality 0	

สูญเสียการได้ยิน 8	(100%)

เวียนศีรษะ 4	(50%)

จำานวนผู้ป่วยที่ระดับสติลดลงเมื่อแรกรับ

(drowsiness,	confusion	or	comatose)

5	(62.5%)

จำานวนผู้ป่วยที่การหายใจล้มเหลว 1	(12.5%)
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ผลการศึกษา

 ข้อมูลลักษณะพื้นฐานและระบาดวิทยาของ

กลุ่มตัวอย่าง

	 การศึกษานี้พบผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก

เชื้อ	Streptococcus suis	จำานวน	8	ราย	คิดเป็นร้อยละ	

40	ของการตดิเชือ้เยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเชือ้แบคทเีรีย

ทั้งหมด	 การติดเชื้อพบในระหว่างเดือนเมษายน	 -	

มิถุนายน	 2016	 โดยเดือนเมษายนพบผู้ป่วยมากที่สุด

จำานวน	5	ราย	คิดเป็นร้อยละ	62.5	ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย		6	คน	คิดเป็นร้อยละ	75	พื้นที่การระบาดพบใน	

2	อำาเภอของจังหวดัปราจนีบรุ	ีได้แก่อำาเภอประจนัตคาม	

6	ราย	และอำาเภอศรมีหาโพธ	ิ2	ราย	ค่ามธัยฐานของอายุ

ผูป่้วยเท่ากบั	49.5	ปี	(ระหว่าง		41-67	ปี)	อาชพีทีพ่บการ

ติดเช้ือมากที่สุดได้แก่พนักงานบริษัท	 (3	 ราย,	 ร้อยละ	

37.5)	รองลงมาได้แก่	เกษตรกร	(2	ราย,	ร้อยละ	25)	ที่

เหลือได้แก่	เลี้ยงสัตว์,	รับจ้างทั่วไป	และแม่บ้าน	(อย่าง

ละ	1	ราย,	ร้อยละ	12.5)		ผู้ป่วยมีโรคประจำาตัวจำานวน	3	

ราย	คดิเป็นร้อยละ	37.5			พบประวตักิารดืม่สรุาเร้ือรังใน

ผู้ป่วยจำานวน	6	 ราย	คิดเป็นร้อยละ	75	ผู้ป่วยทุกรายมี

ประวัติรับประทานเนื้อสุกรดิบก่อนป่วย	 (8	 ราย,ร้อยละ	

100)	โดยชนดิของอาหารท่ีรบัประทานมากทีส่ดุเป็นลาบ

หมู	(7	ราย	,	ร้อยละ	87.5)		จำานวนวันที่เริ่มมีอาการหลัง

ทานอาหาร	 (ระยะฟักตัว)	มีค่ามัธยฐานเท่ากับ	 3.5	 วัน	

(ระหว่าง	1-23	วัน)	ในขณะที่ประวัติสัมผัสสุกรก่อนป่วย

จำานวนมีเพียง	2	รายคิดเป็นร้อยละ	25			

 ข้อมูลลักษณะอาการทางคลินิก

	 ค่ามัธยฐานอุณหภูมแิรกรบัของผูป่้วยเท่ากบั	37.75	

องศาเซลเซียส	 (ระหว่าง	 36.5-39.4	 องศาเซลเซียส)		

อาการสำาคัญของผู้ป่วยได้แก่	ปวดศีรษะ,คอแข็งและมี

ไข้เมื่อแรกรับมีจำานวน	8,	7	และ	5	ราย	คิดเป็นร้อยละ	

100,	87.5	และ	62.5	ตามลำาดับ	ผู้ป่วยร้อยละ	62.5	มี

ระดับการรู้สติที่ลดลงเมื่อแรกรับ	(5	ราย)	แต่มีเพียงร้อย

ละ	 12.5	 เท่านั้นที่มีภาวะหายใจล้มเหลว	 (1	 ราย)				

ระหว่างการรักษาพบภาวะแทรกซ้อนสำาคัญได้แก่การ

สูญเสียการได้ยินในผู้ป่วยทุกราย	(8	ราย,	ร้อยละ	100)	

,การเวยีนศรีษะ	(4	ราย,	ร้อยละ	50)		ไม่พบผูป่้วยเสยีชวีติ		

ด้านการระยะเวลาการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมีค่า

มัธยฐานเท่ากับ	14	วัน	(ระหว่าง	7-14	วัน	)		

 ข้อมูลลักษณะทางห้องปฏิบัติการ

	 การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	 (complete	

blood	count)	พบระดบัจำานวนเซลล์เมด็เลอืดขาว	(white	

blood	 count)	มีค่ามัธยฐานเท่ากับ	 16,280	 cells	 /µl		

(ระหว่าง	10,900-27,000	 	cells	 /µl)	 โดยมีค่ามัธยฐาน

ของนิวโทฟิลร้อยละ	 90.5	 (ระหว่างร้อยละ	 89-94)		

จำานวนเกร็ดเลือด	(platelet	count)	มีค่ามัธยฐานเท่ากับ	

161,500	cells	/µl	(ระหว่าง	68,000-227,000	cells	/µl)	

	 การศึกษานี้ผู้ป่วยอาการมาแล้วมีค่ามัธยฐาน	 2.5	

วัน	 (ระหว่าง	 1-5	 วัน)	 ก่อนตรวจนำ้าไขสันหลังครั้งแรก		

ค่าแรงดันเปิด	 (open	pressure)	ของนำ้าไขสันหลังมีค่า

มัธยฐานเท่ากับ	31	cm	H
2
O	(ระหว่าง	7.5-39	cmH

2
O	)		

จำานวนเซลล์เมด็เลอืดขาวมค่ีามธัยฐานเท่ากบั	175		cells	

/µl	(ระหว่าง	30-800	cells	/µl)	ร้อยละของนวิโทฟิลในนำา้

ไขสันหลังมีค่ามัธยฐานเท่ากับ	 62.5	 (ระหว่างร้อยละ	

5-100)		ระดบัโปรตนีและนำา้ตาลในนำา้ไขสนัหลงัก่อนการ

รักษามค่ีาค่ามธัยฐานเท่ากบั	507	mg/dl		(ระหว่าง	159-

641	mg/dl)	และ	9			mg/dl		(3	ราย,	ระหว่าง	9-18		mg/

dl)		โดยมผีูป่้วยร้อยละ	62.5	(5	ราย)	มรีะดบันำา้ตาลน้อย

กว่า	5	mg/dl		

	 การตรวจนำ้าไขสันหลังคร้ังที่สองระหว่างการรักษา

ด้วยยาปฏชิวีนะ	(ค่ามธัยฐาน	3	วนั)		พบว่านำา้ไขสนัหลงั

มีค่ามัธยฐานของจำานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวเท่ากับ	 320	

cells	/µl	(ระหว่าง	22-1600	cells	/µl)	ร้อยละของนิวโท

ฟิลในนำ้าไขสันหลังมีค่ามัธยฐานเท่ากับ	 17	 (ระหว่าง	 

ร้อยละ	0-100)		ระดบัโปรตนีและนำา้ตาลในนำา้ไขสนัหลงั

ก่อนการรักษามีค่าค่ามัธยฐานเท่ากับ	 168	 mg/dl				

(ระหว่าง	84-623	mg/dl)	และ	45	mg/dl	(ระหว่าง	9-124	

mg/dl)

	 ผลการเพาะเชื้อเบื้องต้นที่	รพ.	เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

จ.ปราจีนบุรีพบรายงานเชื้อ	Streptococcus viridan	ใน

เลือด	5	 รายคิดเป็นร้อยละ	62.5	 ในขณะที่ผลการเพาะ

เช้ือจากนำ้าไขสันหลังในผู้ป่วยพบเช้ือ	Streptococcus 

viridan	ทั้ง	8	ราย	(ร้อยละ	100)	ซึ่งเมื่อส่งนำ้าไขสันหลัง

เพาะเช้ือเพ่ือยืนยันที่	 รพ.รามาธิบดี	 รายงานพบเชื้อ	
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Streptococcus suis	ทั้ง	 8	 ราย	 (ร้อยละ	100)	 เช่นกัน		

การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะใช้เวลาเฉลี่ย	 14	 วัน	 ไม่พบ 

ผู้ป่วยเสียชีวิต	พบอัตราการดื้อต่อยา	Cephalosporin	 

ร้อยละ	25	(2	ราย)	แต่ไม่พบการดื้อต่อยา	Vancomicin

ตารางที่ 4	 แสดงสถานการณ์โรคหูดับในประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ.	2554-255623	*

จำานวนผู้ป่วย 495	ราย ประวัติรับประทานเนื้อสุกรดิบก่อนป่วย ร้อยละ	66.2				(47/71)

สืบสวนโรค 71	ราย ประวัติสัมผัสสุกรก่อนป่วย 	ร้อยละ	9.86							(7/71)

ชาย ร้อยละ	75.6			(374/495) ระยะฟักตัวเฉลี่ย 3	วัน

หญิง ร้อยละ	24.4			(121/495) ประวัติดื่มสุราเรื้อรัง ร้อยละ	39.44			(28/71)

อาชีพ อาการและอาการแสดง

 	รับจ้าง	 ร้อยละ	40						(198/495)  	ไข้	(มากกว่า	38	oC) ร้อยละ	91.6					(65/71)

 	ทำานา ร้อยละ	24.2				(120/495)  	ปวดศีรษะ ร้อยละ	61.11				(43/71)

 	งานบ้าน ร้อยละ	15.8				(78/495)  	คอแข็ง ร้อยละ	19.44				(14/71)

อายุ  	สูญเสียการได้ยิน ร้อยละ	11.11					(8/71)

 	19-44	ปี ร้อยละ	25.35				(18/71)  	เวียนศีรษะ-เสียการทรงตัว ร้อยละ	11.11							(8/71)

 	45-60	ปี ร้อยละ	55									(39/71) เสียชีวิต	 ร้อยละ	6.46					(32/495)

 	มากกว่า	60	ปี	 ร้อยละ	19.72						(14/71)

*ปรับปรุงจาก:		อาทิชา	วงศ์คำามา,	เสาวพักตร์	ฮิ้นจ้อย	และประวิทย์	ชุมเกษียร.	สถานการณ์โรคไข้หูดับ	ประเทศไทย	ระหว่างปี	พ.ศ.	

2554	–	2556.	รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำาสัปดาห์.2557	ปีที่	45	(ฉบับที่21)	หน้า	321-5.

 

 
แผนภูมิและภาพแสดงอุบัติการณ์การติดเชื้อ Streptococcus suis  ตามระยะเวลาและภาคของประเทศไทยในปี 255921

สรุปและวิจารณ์

	 จากการศึกษานีก้ารติดเชือ้เยือ่หุม้สมองอกัเสบจาก

เชื้อ	Streptococcus suis		จังหวัดปราจีนบุรีในปี	2559	

พบมากถึงร้อยละ	 40	 ของการติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองจาก

เช้ือแบคทีเรียทั้งหมด	 โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดในเดือน

เมษายน	 รองลงมาเป็นเดือนพฤษภาคม	และมิถุนายน	

ตามลำาดับ	 ซ่ึงสอดคล้องกับสถิติของสำานักระบาดวิทยา

ปี	 2559	 ที่พบการระบาดของโรคมากในช่วงเดือน

เมษายน-กันยายน21	 โดยพบผู้ป่วย	 300	 ราย	 จาก	 28	

จังหวัด	คิดเป็นอัตราป่วย	0.46	ต่อแสนประชากร		ภาคที่

มีอัตราป่วยสูงสุด	คือ	ภาคเหนือ	1.76		ต่อแสนประชากร	

รองลงได้แก่	 ภาคะวันออกเฉียงเหนือ	 0.29	 ต่อแสน

ประชากร		ภาคกลาง	0.11	ต่อแสนประชากร	และ	ภาค

ใต้	0.03	ต่อแสนประชากรตามลำาดบั21	ในขณะภาคตะวัน
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ออกมจีำานวนผู้ป่วยเพียง	11	รายโดย	จ.ปราจนีบรีุมผู้ีป่วย

มากท่ีสดุในเขตนี	้(5	ราย)22	การศึกษาน้ีพบผูป่้วยเป็นเพศ

ชายถึงร้อยละ	75	ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลสถิติทั่วประเทศ

ปี	2559	ทีพ่บผูป่้วยเพศชายร้อยละ	7922	ค่ามธัยฐานอายุ

ของผู้ป่วยในการศึกษานี้เท่ากับ	 49.5	ปี	 สอดคล้องกับ

การศกึษาก่อนหน้านีใ้นประเทศไทยทีพ่บผูป่้วยมากทีส่ดุ

ในช่วงอาย	ุ45-60	ปี23	อาชพีทีพ่บการตดิเชือ้มากทีส่ดุใน

จงัหวดัปราจนีบรุเีป็นพนกังานบริษทั	ในขณะทีก่ารศกึษา

ก่อนหน้าทั่วประเทศพบการติดเชื้อในอาชีพรับจ้างมาก

ที่สุด23	 ซึ่งอาจเนื่องมากจากบริบทของจังหวัดปราจีนบุรี

ที่มีเขตนิคมอุตสาหกรรมถึง	5	แห่ง24	ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ

ให้มีสัดส่วนของผู้ป่วยอาชีพพนักงานบริษัทมากกว่า

อาชีพอื่น	การศึกษานี้พบผู้ป่วยทุกราย	(ร้อยละ	100)	ติด

เช้ือจากการรับประทานอาหารท่ีมีสุกรดิบเป็นส่วน

ประกอบโดยชนิดของอาหารจะเป็นลาบถึงร้อยละ	87.	5	

โดยจะมีระยะฟักตัวเฉลี่ย	 3.5	 วัน	 ในขณะท่ีประวัติการ

สัมผัสสุกรก่อนป่วยจะพบเพียงร้อยละ	25	นอกจากนี้ยัง

พบการดื่มสุราเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมสำาคัญของการ

เกดิโรค	(ร้อยละ	75)	ซึง่สอดคล้องกบัลกัษณะพ้ืนฐานของ

ผู้ป่วยจากการศึกษาก่อนหน้า23 

	 ลักษณะอาการทางคลินิกในการวินิจฉัยภาวะเยื่อ

หุ้มสมองอักเสบของผู้ป่วยในการศึกษานี้พบว่าอาการ

ปวดศีรษะเป็นอาการนำาที่เด่นที่สุด	รองลงมาเป็นอาการ

คอแข็งและไข้ตามลำาดับ	(ร้อยละ	100,	87.5	และ	62.5	

ตามลำาดับ)	 ในขณะที่ข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้าพบ

ว่าอาการไข้เป็นอาการนำาเด่นที่สุด	รองลงมาเป็นอาการ

ปวดศีรษะและคอแข็งตามลำาดับ	 (ร้อยละ	 91.6,	 61.1	

และ	19.4)23	ซึง่ความแตกต่างในอาการนำาด้านปวดศรีษะ

และคอแข็งอาจเป็นผลจากประสบการณ์ในการซัก

ประวตัแิละตรวจร่างกายผูป่้วยของแพทย์ผูท้ำาการรกัษา		

อาการหูดับหรือได้ยินลดลงและอาการเวียนศีรษะหรือ

เสียการทรงตัวเป็นอาการร่วมเด่นในการศึกษานี้โดยพบ

อาการหดูบัหรอืได้ยนิลดลงในผูป่้วยทกุราย	(ร้อยละ	100)	

อาการเวียนศีรษะหรือเสียการทรงตัวพบร้อยละ	50	 ใน

ขณะท่ีการศึกษาก่อนหน้าพบอาการหูดับหรือการได้ยิน

ลดลงในผู้ป่วยเพียงร้อยละ	 43	 และการสูญเสียการ

ทรงตัวร้อยละ	18.523	นอกจากนี้ในการศึกษานี้พบว่าผู้

ป่วยร้อยละ	62.5	มีระดับการรู้สติลดลงเมื่อแรกรับ	และ

พบภาวะหายใจล้มเหลวร้อยละ	12.5	แต่ไม่พบผู้ป่วยเสยี

ชีวิตซึ่งแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้าที่พบอัตราการ

เสียชีวิตถึงร้อยละ	6.46	23 

	 ข้อมูลลักษณะทางห้องปฏิบัติการพบว่าค่าความ

สมบูรณ์ของเม็ดเลือดพบมีลักษณะของการติดเชื้อ

แบคทีเรียคือมีจำานวนเม็ดเลือดขาวสูง	 (ค่ามัธยฐาน

เท่ากบั	16,280		cells	/µl)	มสีดัส่วนของนวิโทฟิลเด่น(ร้อย

ละ	 90.5)	 จำานวนเกร็ดเลือดไม่ได้ตำ่ากว่าปกติ	 (ค่า

มธัยฐานเท่ากับ	161,500		cells	/µl)	ซึง่สอดคล้องกบัการ

ศกึษาก่อนหน้า25	การตรวจนำา้ไขสันหลงัคร้ังแรกก่อนการ

รักษา	(ผู้มีอาการมาแล้วเฉลี่ย	2.5	วัน)	พบว่า	มีค่าแรง

ดนัเปิดสงู	(มธัยฐาน	31	cmH
2
O)		มจีำานวนเม็ดเลอืดขาว

มีค่ามัธยฐาน175	 	cells	 /µl	ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาก่อน

หน้า25	ในขณะทีย่งัมลัีกษณะของการตดิเชือ้แบคทเีรยีใน

นำ้าไขสันหลังคือมีสัดส่วนของนิวโทฟิลที่เด่น	 (ร้อยละ	

62.5)		ค่ามัธยฐานของระดับโปรตีนในนำ้าไขสันหลังมีค่า

สงู	(507	mg/dl)	และระดบันำา้ตาลจะตำา่	(	9	mg/dl	)	โดย

มผู้ีป่วยถงึร้อยละ	62.5	จะมรีะดบันำา้ตาลในนำา้ไขสันหลงั

น้อยกว่า	 5	mg/dl	 เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา

ปฏิชีวนะ	(เฉลี่ย	2.7	วัน)	จะมีการเปลี่ยนแปลงคือพบมี

จำานวนเม็ดเลือดขาวที่สูงขึ้นกว่าก่อนได้ยาปฏิชีวนะ

(มัธยฐาน	320	cells	/µl)	แต่สัดส่วนของนิวโทรฟิลจะลด

ลงพบเพยีงร้อยละ	17		ระดับโปรตนีลดลง	(มธัยฐาน	168	

mg/dl)	และระดับนำ้าตาลจะสูงขึ้น	(มัธยฐาน	45	mg/dl)	

เม่ือเทียบกับก่อนให้ยาปฏิชีวนะดังนั้นผลจากการศึกษา

นี้ช้ีให้เห็นว่า	 ระดับโปรตีนที่สูงและนำ้าตาลที่ตำ่าในนำ้า

ไขสันหลังเป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญกว่าจำานวนเม็ดเลือดขาว

ในการวินิจฉัยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ	Streptococ-

cus suis		รวมทั้งสามารถใช้ระดับโปรตีนและนำ้าตาลใน

นำา้ไขสันหลังตดิตามการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะในการ

รักษา	

	 ผลการเพาะเช้ือจากนำ้าไขสันหลังจาก	 รพ.ในพื้นที่

ระบาด	(รพ.	เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จ.ปราจีนบุรี)	ซึ่งไม่

สามารถจำาแนกเชือ้	Streptococcus suis	ได้	รายงานผล

การเพาะเชื้อแรกเป็น	 	Streptococcus viridian	ซึ่งเมื่อ

ส่งยืนยันการเพาะเชื้อเพิ่มเติมใน	รพ.ที่มีศักยภาพ	 (รพ.
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รามาธิบดี)	พบว่าเป็น	 	Streptococcus suis	 ทั้งหมด	

ทำาให้ได้ข้อสังเกตว่าในผู้ป่วยท่ีมีอาการสงสัยเย่ือหุ้ม

สมองอักเสบจากเชือ้	Streptococcus suis	(ไข้	ปวดศรีษะ	

คอแข็ง	และสูญเสียการได้ยิน)	และพบรายงานการติด

เชื้อ	Streptococcus viridian	ในนำ้าไขสันหลัง	หาก	รพ.

นัน้ไม่มีศกัยภาพทีส่ามารถจำาแนก		Streptococcus suis 

ได้	 ควรส่งนำ้าไขสันหลังเพาะเชื้อเพิ่มเติมในสถานที่ที่มี

ศกัยภาพเพือ่การวินจิฉยัทีถ่กูต้องต่อไป		การศกึษานีพ้บ

อัตราการดือ้ต่อยา	Ceftriaxone	ร้อยละ	25	แต่ไม่พบการ

ดื้อต่อ	 Vancomicin	ดังนั้นผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่

สงสัยจากเชื้อ	Streptococcus suis		การใช้ยาปฏิชีวนะ

แรกรับด้วย	Ceftriaxone	 ร่วมกับ	 Vancomicin	 ตาม

แนวทางการรกัษามาตรฐานเยือ่หุม้สมองอักเสบจากเชือ้

แบคทีเรียจึงเหมาะสมในการรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

จากเชื้อ	Streptococcus suis		ก่อนจะปรับยาปฏิชีวนะ

ตามผลการเพาะเชื้อต่อไป

	 กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดให้รายงานผู้ป่วยท่ี

สงสัย	 (suspected	case	 :	 ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทาง

คลินิกทั่วไป),	ผู้ป่วยที่เข้าข่าย	(probable	case	:	ผู้ป่วย

ที่มีอาการจำาเพาะตามเกณฑ์คลินิกและเข้าเกณฑ์ทั่วไป

ทางห้องปฏบิตักิาร)	และ	ผูป่้วยยืนยนั	(confirmed	case	

:	 ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก	 และมีจำาเพาะ

เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ)	 	 โดยรายงานในบัตรรายงาน

เฝ้าระวังโรค	(รง.506)		ในรหสั	82		แนวทางการสอบสวน

โรค	 (epidemiology	 Investigation)	 แบ่งออกได้เป็น

สอบสวนเฉพาะราย	 (individual	Case	 investigation)	

เพือ่ค้นหาข้อมูลรายละเอยีดทีส่ำาคัญเกีย่วกบัการเกดิโรค

ของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล	และสอบสวนการระบาด	(out-

break	 Investigation)	 เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของการ

ระบาดของโรคที่เกิดกับกลุ ่มคนในชุมชนว่าเกิดจาก

สาเหตใุด	นอกจากนีย้งัต้องมกีารสอบสวนโรคในสตัว์โดย

ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่	 เพื่อให้ได้

ข้อมูลการเกิดโรคในสัตว์และศึกษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

เพือ่ค้นหาปัจจยัทางสิง่แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเกดิโรค	เม่ือ

ได้ผลการสอบสวนแล้วต้องดำาเนนิการควบคุมการระบาด

โดยอาจต้องดำาเนินไปกับขั้นตอนของการสอบสวนโรค

โดยเร็วท่ีสุด	 และต้องเขียนรายงานการสอบสวนทาง

ระบาดวิทยาต่อผู้บริหารจนถึงผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน

ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้รับทราบสถานการณ์และป้องกันแก้ไข

ให้การระบาดยุติโดยเร็ว26  

	 มาตรการป้องกันโรคติดเช้ือจาก	Streptococcus 

suis	ต้องกระทำาทัง้ในกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัว์และผูจ้ำาหน่ายโดย

ต้องทำาความสะอาดคอกเลี้ยงสมำ่าเสมอ,	 ใส่รองเท้าบูท

และถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสุกร	 ,การทำาลายซากควรฝัง

ให้ลึกประมาณ	2	เมตร	และโรยปูนขาวทั่วก้นหลุม	และ

บนตัวสัตว์,	 เนื้อสุกรที่จำาหน่ายควรขายให้หมดวันต่อวัน

และหากมีการเก็บระหว่างวันต้องเก็บเนื้อในตู้เย็นท่ีมี

อุณหภูมิไม่ตำ่ากว่า	10	องศาเซลเซียสหรือถ้าเก็บค้างคืน

ที่เก็บต้องมีอุณหภูมิตำ่ากว่า	 0	 องศาเซลเซียส,	 แผง

จำาหน่ายควรทำาความสะอาดด้วยนำา้ยาฆ่าเชือ้ทกุวนัหลงั

เลกิจำาหน่าย	ในขณะทีผู่บ้ริโภคต้องป้องกนัโดยการเลอืก

ซือ้เนือ้สกุรทีส่ด	ไม่มสีแีดงคลำา้หรอืมเีลอืดคัง่มากๆ	,ร้าน

ค้าควรมใีบรบัรองจากโรงงานฆ่าสตัว์ทีม่มีาตรฐาน,	การ

ปรุงอาหารควรนำาเนื้อสุกรมาปรุงสุกเทาน้ัน,	 ไม่ควร

บริโภคเนื้อสุกร	เลือด	และอวัยวะภายในที่ดิบๆ	หรือปรุง

สุกๆ	ดิบๆ	เช่น	ลาบ	หลู่	 เป็นต้น	,	ล้างมือก่อนและหลัง

สัมผัสเนือ้หรืออวยัวะของสุกรทีจ่ำาหน่าย	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งหากมีบาดแผลบนอวัยวะที่ต้องสัมผัสกับเนื้อสุกร27	

	 ดงันัน้ข้อสรปุจากการศกึษานีพ้บว่าอบุตักิารณ์ของ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ	Streptococcus suis 

อาจสูงกว่าจากข้อมูลที่รายงานในประเทศไทย	ผู้ป่วย

กลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ชายวัยกลางคน	มีประวัติดื่มสุราเรื้อรัง	

การตดิเชือ้มกัเกดิจากการรบัประทานอาหารประเภทลาบ

ทีม่เีนือ้สุกรดบิเป็นส่วนประกอบ	ระยะฟักตวัเฉล่ีย	3.5	วนั

โดยมีอาการนำาสำาคัญคืออาการปวดศีรษะ,	คอแข็งและ

มีไข้	 การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพบลักษณะ

การตดิเชือ้แบคทเีรยีอย่างชดัเจน		การตรวจนำา้ไขสนัหลงั

พบค่าโปรตีนสูงและนำ้าตาลตำ่าเป็นลักษณะเด่นกว่า

จำานวนเม็ดเลือดขาว	ควรส่งนำ้าไขสันหลังเพาะเชื้อเพื่อ

วินิจฉัย	Streptococcus suis	เพิ่มเติมในสถานพยาบาล

ทีไ่ม่สามารถจำาแนกเชือ้ได้	การรกัษาเยือ่หุม้สมองอกัเสบ

จากเชื้อแบคทีเรียตามแผนมาตรฐานด้วย	Ceftriaxone	

และ	 Vancomicin	 ได ้ผลดีแม้ว ่าอัตราจะมีภาวะ

แทรกซ้อนสำาคัญคือการสูญเสียการได้ยินในผู้ป่วยทุก
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ราย		มาตรการสบืสวนและป้องกนัโรคมคีวามสำาคญัมาก

ที่จะควบคุมการระบาด	 ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการรับ

ประทานเนื้อสุกร	 เลือด	และอวัยวะภายในที่ปรุงไม่สุก

หรือการสัมผัสสุกรที่ติดโรคเพ่ือป้องกันการติดเช้ือจาก

สัตว์สู่คน
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Abstract 

 Objectives: To	study	the	clinical	characteristics	

of	Thai	multiple	sclerosis	(MS)	patients	regarding	

demographic	data,	symptoms	and	signs,	progres-

sion	of	the	disease,	duration	from	onset	to	disabil-

ity	point.

 Methods:		A	retrospective	study	from	226	pa-

tients	 attending	 the	MS	clinic	 at	 Siriraj	Hospital,	

Mahidol	University,	Thailand	between	January	1997	

and	April	2009	was	performed.	Each	patient	had	a	

provisional	diagnosis	 of	MS.	Baseline	data	were	

recorded.	Diagnosis	of	MS	was	given		according	to	

the	McDonald	’s	revised	criteria	2005.	

 Results:		One	hundred	and	one	patients	were	

classified	as	classical	MS,	27	patients	were	classi-

fied	as	neuromyelitis	optica	(NMO).	Of	the	remaining	

98	patients,	23	patients	(10.1%)	were	classified	as	

optico-spinal	MS;	 74	 (32.7%)	 clinically	 isolated	

syndrome	(CIS)	and	1	patient	acute	disseminated	

encephalomyelitis	(ADEM).	

	 Among	the	124	MS	patients,	there	were	101	

female	(81.45%) and	23	male	(18.55%) patients	with	

a	female	to	male	sex	ratio	of	4.4:1.	The	mean	age	

at	onset	was	33.39	±	12.70	years.	Only	two	cases	

reported	a	family	history	of	MS.	The	most	common	

presenting	 symptom	 was	 visual	 impairment	

(41.12%).	Recurrent	opticospinal	 form	was	 found	

in	18.55%	whereas	81.45%	had	classic	form	of	MS.	

Thirty	eight	MS	patients	reached	Extended	Disabil-

ity	Status	Scale	(EDSS)	≥	6.0	in	2.32	years	(SD	3.27)	

and	25	reached	EDSS	≥	7.0	in	2.55	years(SD	2.3).	

Fourteen	patients	developed	secondary	progres-

sive	MS.

 Conclusions:	MS	in	Thailand	could	present	as	

classical	or	“Western	type”	as	well	as	opticospinal	

or		“Eastern	type”.	A	higher	female	to	male	sex	ratio,	
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  higher	incidence	of	visual	impairment	at	the	onset	

and	almost	negative	family	history	are	features	quite	

unique	in	Thai	patients.	

 Keywords: multiple	 sclerosis,	 neuromyelitis	

optica,	Thai,	long-term	outcome,	disability

Introduction 

 Multiple	sclerosis	(MS)	is	a	chronic	inflamma-

tory	disease	of	central	nervous	system	(CNS)	that	

usually	begins	in	young	adulthood.	MS	is	character-

ized	by	plaques	of	demyelination	and	remyelination,	

leaving	scars	scattered	in	the	brain	and	spinal	cord.	

The	name	“multiple	sclerosis”	comes	from	the	word	

“sclerosed”	or	hardened	plaques	of	gliosis	or	scar	

tissue	 located	 at	 “multiple”	 sites	 throughout	 the	

CNS.	Two	main	distinguishing	clinical	subtypes	of	

MS	 relapsing-remitting	 course	 and	 progressive	

course1.	Data	from	Western	countries	have	shown	

that	approximately	80%	of	patients	have	an	initial	

course	of	 the	disease	characterized	by	 relapses	

and	remissions,	so	termed	relapsing-remitting	mul-

tiple	sclerosis	(RRMS).	The	remainders	experience	

progressive	decline	in	neurological	function,	some	

start	from	the	onset,	termed	as	primary	progressive	

multiple	 sclerosis	 or	 PPMS,	 others	 started	with	

RRMS	and	subsequently	had	progressive	deteriora-

tion	with	occasional	relapse	(progressive	relapsing	

multiple	 sclerosis	 or	 PRMS)	 or	without	 relapses	

(secondary	 progressive	multiple	 sclerosis	 or	

SPMS)2.

	 Certain	aspects	of	the	natural	history	of	PP	and	

SPMS	have	been	 compared	with some	 features	

consistently	found;	these	included	preponderance	

of	 females	and	a	younger	age	at	onset	of	MS	 in	

those	with	 SPMS	compared	 to	 PPMS.	However,	

similarities	between	the	progressive	courses	have	

been	highlighted,	such	as	the	onset	age	of	progres-

sion,	 together	 other	 evidence,	 it	was	 shown	 that	

these	disease	courses	are	essentially	indistinguish-

able1.

	 Three	signs	now	known	to	be	associated	with	

MS–	dysarthria,	ataxia,	and	tremor–were	described	

as	early	as	the	beginning	of	the	19th	century.	By	

1824,	Charles	Ollivier	d’Angers	documented	what	

may	have	been	the	first	description	of	relapse	in	a	

case	now	recognized	to	be	MS7.	In	1868,	a	French	

neurologist	 in	 1868	 	 Jean-Martin	 Charcot,	 con-

cluded	 these	 findings	 into	 a	 single	 syndrome	 of	

which	he	named	“sclerose	en	plaques,”	and	char-

acterized	it	as	a	distinct	neurologic	disease8.	One	

hundred	 years	 after	Charcot,	 Schumacher	 and	

colleagues	 gave	 a	 definition	 of	MS	 relapse	 for	

clinical	research	purposes	as	“a	focal	disturbance	

of	function,	affecting	a	white	matter	tract,	lasting	for	

more	than	24	hours	that	does	not	have	an	alternative	

explanation	and	is	preceded	by	more	than	30	days	

of	clinical	stability”9.	History	of	 relapses	has	 long	

been	used	as	a	method	to	study	the	natural	history,	

etiology,	and	pathogenesis	of	MS,	and	to	evaluate	

the	 efficacy	 of	 treatment	 in	 both	 research	 and	

clinical	settings	and	thus,	been	a	rational	and	pro-

ductive	tools	to	follow	disease	course	and	to	fore-

cast	progression.

	 Recently	a	new	definition	of	relapses	has	been	

proposed	as	being	a	 reflection	of	 a	 subacute	 to	

acute	focal	inflammatory	event	in	the	CNS	causing	

damages	in	myelinated	axons	or	neurons,	leading	

to	 failure	 of	 neurological	 signaling.	 In	 contrast,	

pseudo	relapses,	reflect	a	change	in	neurological	

functions	in	patients	with	MS	due	to	physiological	

processes	other	than	a	new	inflammatory	reactions	

in	 the	CNS	 (e.g.,	 fever,	 high	 environmental	 tem-

perature)	leading	to	decreased	conduction	veloc-

ity	 and	block	 in	previously	damaged	myelinated	
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nerve	fibers	and	is	reversible	when	the	physiologic	

stress	is	removed.

	 Today	it	is	well	recognized	that	MS	is	a	disease	

not	only	of	white	matter	but	also	of	gray	matter	as	

well.	In	one	pathologic	study,	84%	of	demyelinating	

plaques	were	noted	in	the	purely	intracortical	gray	

matter	and	15.6%	were	observed	to	transverse	both	

white	and	gray	matter	areas10.	Loss	of	gray	matter	

may	relate	to	clinical	status	in	MS	than	loss	of	white	

matter	does11,12.	The	30-day	time	frame	of	clinical	

stability	 between	 relapses	 as	 defined	by	 Schu-

macher	 is	arbitrary	and	does	not	necessarily	cor-

respond	with	the	actual	activity	of	the	disease	since	

patients	often	have	more	 than	one	area	of	active	

inflammation	in	the	CNS,	each	having	an	independ-

ent	course.	 It	 is	now	known	that	clinical	 relapses	

show	only	the	tip	of	the	iceberg	of	the	whole	CNS	

inflammatory	events.	Frequent	MRI	scans	monitor-

ing	the	disease	activities	in	natural	history	studies	

is	more	accurate13.

	 Nowadays,	MS	is	known	as	a	chronic	inflam-

matory	disease	of	the	CNS	affecting	twice	as	many	

women	as	it	does	men.	The	average	age	of	onset	

falls	between	20–40	years	of	age,	but	less	than	10%	

patients	with	MS	 are	 diagnosed	before	 age	 16	

early	onset	disease.	Up	to	25%	of	patients	with	MS	

live	without	 impaired	mobility	 in	 their	 lifetime,	but	

conversely,	nearly	15%	become	rapidly	disabled.	

Despite	the	cumulative	neurologic	disability	occur-

ring	over	time,	reduction	in	life	expectancy	is	small	

and	most	MS	patients	 live	at	 least	25	years	after	

diagnosis	and	die	from	other	causes	unrelated	to	

the	disease14.	About	85%	of	MS	cases	begin	with	

relapsing–remitting	(RR)	disease,	then	progress	to	

have	periodic	exacerbations	with	subsequent	 full	

or	partial	recovery	before	entering	the	progressive	

phase,	in	which	any	recovery	of	function	is	rare.	In	

approximately	20%	of	patients	 the	course	 is	pro-

gressive	from	onset.	Relapse	events	average	about	

1.1	per	year	early	in	the	disease	course	but	appear	

to	decrease	with	 advancing	disease,	 increasing	

neurologic	dysfunction,	and	age.

 Different	 patterns	 of	 evolution	 and	widely	

variable	timetables,	and	disability	accumulation	of	

no	particular	pattern	make	MS	quite	unpredictable.	

The	disease	may	stable	for	months	to	years	(remis-

sion)	only	to	be	interrupted	with	a	relapse.	On	the	

other	hand,	it	might	progress	steadily	from	onset,	

with	or	without	superimposed	relapse	symptoms.

The	classification	of	clinical	subtypes	into	4	distinct	

categories	was		given	in	1996	in	order	to	unify	the	

terms	and	predict	expected	disease	behavior	as		

to	help	physicians	in	providing	care.	The	categories	

are:

	 •	 Relapsing-remitting	(RR)	MS	disease	with	

unpredictable	attacks	followed	by	periods	of	pro-

longed	(months	to	years)	remission.

	 •	 Secondary–progressive	(SP)	MS,	with	con-

tinuous	neurologic	decline	which	follows	an	initial	

period	of	RR	disease	defined	by an	“	initial	relaps-

ing-remitting	course	followed	by	progression,	with	

or	without	occasional	remission	and	plateaus”.

	 •	 Primary–progressive	 (PP)	MS,	 character-

ized	by	a	slow	worsening	from	onset,	with	no	evi-

dence	of	remission.

	 •	 Progressive–relapsing	(PR)	MS,	with	grad-

ual	deteriorating	disease	from	onset,	but	experienc-

ing	superimposed	relapse	events	as	well8.

 Manifestations	of	MS,	 however,	 seem	 to	be	

different	between	Eastern	and	Western	countries	in	

many	aspects	such	as	the	prevalence,	MS	types,	

clinical	presentations,	findings	from	magnetic	reso-

nance	imaging	(MRI)	and	cerebrospinal	fluid	(CSF)	

analyses19.	
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	 Information	from	previous	studies	from	Western	

countries	showed	that	the	disability	of	MS	patients		

did	not	correlate	with	numbers	of	attacks,	but	 in-

stead	 affected	 by	 the	 onset	 of	 the	 progressive	

phase	of	the	disease2-6.	There	are	limited	evidence	

of	clinical	predictors	for	progression	of	the	disease	

in	Asian	patients,	therefore	an	analysis	on	Thai	MS	

patients	is	done.	

Figure 1: Courses of multiple sclerosis
Adapted from Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet 2002;359:1221-31.

Patients and methods

	 Database	on	patients	attending	the	MS	clinic	

at	the	Division	of	Neurology,	Department	of	Medi-

cine,	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University	between	

January	1997-	April	2009	was	retrospectively		re-

viewed	for	the	diagnosis,	clinical	course,	disability	

status	determined	by	Extended	Disability	 Status	

Scale	(EDSS)	score	6,	7	as	well	as	demographic	

data.	Acute	transverse	myelitis	was	defined	as	an	

acute	illness	with	onset	of	less	than	4	weeks,	with	

both	sensory	and	motor	involvement,	the	motor	in-

volvement	being	severe	and	bilateral. Optico-spinal	

form	of	MS	was	defined	as	those	with	clinical	attacks		

limited	to	the	optic	nerve	and	the	spinal	cord	with	

spinal	lesion	in	MRI	not	exceeding	3	vertebral	body	

segments	and	normal	brain	MRI.	NMO	was	diag-

nosed	according	to	NMO	2006	criteria	having	optic	

neuritis	 and	acute	myelitis	with	 long	 spinal	 cord	

lesion	of	more	than	3	vertebral	body	segments	and	

brain	MRI	 being	 normal	 or	 not	 compatible	with	

Barkoff’s	 criteria	 of	 dissemination	 in	 space.	 The	

Siriraj	 Institutional	 Review	Board	 approved	 the	

study;	Certificate	of	Approval	number	697/2551.			

	 Inclusion	criteria:	a	diagnosis	of	MS	by	revised	

McDonald	’s	criteria	2005,	

	 OSMS	was	 identified	 as	 separate	 category	

according	to	criteria	given	(appendix)	and	a	diag-

nosis	of	neuromyelitis	optica		by		NMO	2006	criteria.	

	 Exclusion	criteria:	other	demyelinating	or	non-

demyelinating	diseases	 	not	meeting	 the	MS	nor	

NMO	diagnostic	criteria.	

Result

 There	were	226	patients,	22	cases	were	ex-

cluded	from	the	analysis	due	to	the	following	rea-

sons:
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	 1.	 Other	diagnosis	17	cases:	

	 	 •	Sjögren	 disease,	 ischemic	 optic	 neu-

ropathy,	ischemic	stroke,	cervical		spondylosis	with	

myelopathy:	2	patients	for	each	diagnosis	

	 	 •	Systemic	lupus	erythematosus	(SLE),	CNS	

vasculitis,	CNS	lymphoma,	idiopathic	pachymenin-

gitis,	Leber’s	optic	neuropathy,	migraine	with	aura,

chronic	inflammatory	demyelinating	polyneuropathy	

(CIDP),	chronic	progressive	external	ophthalmople-

gia	 (CPEO),	HIV-related	myelopathy:	 one	patient	

each

	 2.	 Incomplete	data	5	cases:	lack	of	imaging	

or	clinical	evidence		for	demyelinating	disease

	 More	 than	 half	 (124	 patients)	 had	MS,	 ap-

proximately	 80%	of	which	had	classic	MS.	NMO	

was	found	in	11.9%	and	CIS	in	74	patients	(32.7%).

	 Distribution	 	 by	 diagnostic	 classification	 is	

shown	in	Table	1.		

Table 1: Diagnosis

Classic	MS OSMS NMO CIS

101	(44.6%) 23	(10.1%) 27	(11.9%)

ON TM Brainstem

28	(12.3%) 34	(15.1%) 12	(5.3%)

OSMS:	opticospinal	form	of	MS;

MS:	multiple	sclerosis;	NMO:	neuromyelitis	optica;	CIS:	clinically	isolated	syndrome;	ON:	optic	neuritis,	

TM:	transverse	myelitis

Table 2: Clinical	types	of	multiple	sclerosis	(124	patients)

Relapsing

remitting

Secondary

progressive

Primary

progressive

Progressive

relapsing

98	(79.0%) 14	(11.2%) 4	(3.2%) 8	(6.4%)

Baseline characteristics and clinical 
data 

 Multiple sclerosis patients

 One	 hundred	 and	 twenty-four	 patients	 (23	

males,	101	females)	had	MS.	The	sex	ratio	of	female	

to	male	was	4.4:1.	The	median	age	at	onset	was	32	

years	for	men	(mean	34.8±14.37),	31.76	years	for	

women	(mean	33.0±12.32)	and	31.91	years		for	both	

sexes	 (mean	 33.38±12.69). The	mean	 follow	 up	

period	was	2.63±2.45	years.	The	first	site	of	pres-

entation	was	optic	neuritis	 in	51	cases	 (41.13%),	

transverse	myelitis	in	48	cases	(38.71%)	and	brain-

stem	in	29	cases	(23.38%).	

 Neuromyelitis optica patients

 Twenty-seven	patients	(4	males,	23	females)	

had	NMO.	 The	 sex	 ratio	 of	 female	 to	male	was	

5.75:1.	The	median	age	of	onset	was	28.45	years		

for	men	 (mean	 31.9±9),	 33.58	 years	 for	women		

(mean	32.5±15.4)	and	31.9	years		for	both	sexes	

(mean	33.64±13.2).		The	mean	follow	up	period	was	

2.26±1.41	years.
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 Disability status

	 Distribution	of	EDSS	among	124	MS	patients	

is	 shown	 in	Table	3.	Fifty	 (40%)	patients	were	 in	

ambulatory	 phase.	 The	mean	EDSS	 for	 total	MS	

patients	was	4.08	±2.61,	whereas	mean	EDSS	 in	

OSMS	type	was	4.43	±2.47	and	for	classic	MS	was	

3.9	±2.64	respectively.	

Table 3: EDSS	at	the	end	of	study	(N=124)

EDSS Number	(N=124) Percentage	

0 16 12.90

0.5 0 0.00

1 2 1.61

1.5 2 1.61

2 14 11.29

2.5 8 6.45

3 8 6.45

3.5 14 11.29

4 13 10.48

4.5 6 4.84

5 2 1.61

5.5 0 0.00

6 6 4.84

6.5 8 6.45

7 6 4.84

7.5 3 2.42

8 7 5.65

8.5 9 7.26

	 Thirty-eight	MS	patients	reached	EDSS	6.0	or	

more.	The	mean	duration	from	diagnosis	of	MS	to	

EDSS	 6.0	 	 was	 2.32	 years	 (SD	 =	 3.27	 years).	

Twenty-five	MS	patients	reached	EDSS	7.0	or	more.	

The	mean	duration	from	diagnosis	of	MS	to	EDSS	

7.0	was	2.55	years	(SD=	2.30	years).

Progression from the relapsing-remitting 
to the secondary progression 

 Fourteen	MS	 patients	 (11.3%)	 had	 SPMS.	

Progression	to	SPMS	within	5	years	from	diagnosis	

was	found	in	9	patients.	Four	of	23	OSMS	patients	

(17.39%)	progressed	 to	SPMS,	whereas	only	 10	

from	101	patients	(9.9%)	progressed		to	SPMS.   
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Table 4:	 Frequency	of	conversion	from	diagnosis	of	relapsing-remitting	MS	to	secondary	progressive	

MS		(14	patients)							

Duration	of	MS	at	final	review	(years) Patients	converting	to	progressive	MS	(%)

1-5 9	(64.3)

5-10 5	(35.71)

10-15 0

15-20 0

20-25 0

Table 5: Frequency	of	conversion	from	onset	of	disease	to	secondary	progressive	MS			

					Duration	from	onset	of	disease	(years) Patients	converting	to	progressive	MS	(%)

1-5 3	(21.42)

5-10 5	(35.71)

10-15 3	(21.42)

15-20 2	(14.29)

20-25 1	(7.14)

Prediction of secondary progression

	 Trend	towards	unfavorable	outcome	was	seen	

in	age	onset	<	30	years	and		first	site	of	presentation	

at	spinal	cord	 	but	no	statistical	significance	was	

seen	 in	both	 factors.	Predicting	 factors	 for	SPMS	

are	shown	in	Table	6	

Table 6:	 Predicting	factor	for	secondary	progression

Clinical	and	

demographic	factors

Subgroups		of	patients Mean	time	to	SPMS	

(years)

Age	of	onset	 <30	years	(n=5)	

≥30	years	(n=9)	

6.63

8.51

Sex Male	(n=1)

Female	(n=13	)

4.75

3.35

Site	of	initial	presentation	 Optic	neuritis	(n=5)	

Brainstem	lesion(n=3)	

Spinal	cord	lesion	(n=6)	

Cerebellar	lesion	(n=0)	

5.1

6.86

0.1

-

Monofocality/polyfocality	

onset

Monofocality	(n=14)	

Polyfocality	(n	=0)	

3.45

-
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Discussion 

	 MS	affects	about	400,000	Americans		and		2.5	

million	worldwide,	with	 an	 incidence	of	 approxi-

mately	7	new	cases	per	100,000	people	per	year,	

and	a	life			time	risk	of	1	in	400.	Prevalence	rate	has	

increased	2-3	folds	compared	with	decades	ago14.	

The	prevalence	of	MS	in	Asia	varies	depending	on	

locations	to	be	very	low,	low	and	medium,	in	south,	

east	 and	west	 Asian	 populations,	 respectively. 

Since	this	study	is	a	hospital-based	study,	preva-

lence	of	the	disease	could	not	be	determined.

	 In	this	study,	the	female	to	male	sex	ratio	was	

4.4:1,	compared	with	2:1	among	Western	popula-

tions21,22.	The	incidence	of	NMO	and	OSMS	in	our	

study	is	quite	low	comparing	to	the	previous	study	

from	our	clinic19.	These	could	be	due	to	strict	crite-

ria	for	diagnosis	of	OSMS	and	lack	of	confirmatory	

NMO	IgG	antibody	testing	in	our	institute,	or	may	

reflect	the	genuine	increased	incidence	of	classic	

MS	 in	Asian	 country	which	 has	been	mentioned		

from	a	recent	study	from	Japan	by	Nakashima	and	

colleagues20.	In	other	words,	the	frequency	of	clas-

sic	MS	may	be	continuously	increasing.	This	obser-

vation	among	Thai	patients	need	to	be	verified.

	 During	the	mean	follow	up	period	of	2.63±2.45	

years,	 	 there	were	38	MS	patients	 	who	 reached	

EDSS	≥	6	and		25	MS	patients	who	reached	EDSS	

≥	 7.	 The	mean	duration	 to	 reach	each	disability	

milestones	was	2.32±3.27	years	at	EDSS	≥	6	and	

2.55	±	2.3	years	at	EDSS	≥	7.	This	 seems	 to	be		

shorter	than	the	previous	study	8,14	and	may	be	af-

fected	from		late	diagnosis	as	some	patients	had	

several	 attacks	 long	before	being	diagnosed	of	

having	MS.

	 The	frequency	of	conversion	from	relapsing-

remitting	 type	 to	 a	 secondary	 progressive	 type	

depends	on	 the	duration	of	 the	 follow-up.	 It	 has	

clearly	 been	 demonstrated	 that	 these	 numbers	

could	be	overestimated,	as	the	less	severe	cases	

being	more	 likely	 lost	 to	 follow-up	 than	 the	more	

severe	patients8.	Comparing	between	OSMS	and	

classic	MS,	there	were	trends	towards	worse	out-

come	in	OSMS	(mean	EDSS	at	the	end	of	study	was	

4.43±2.47	vs	3.9	±2.64).

	 Regarding	the	predicting	factors	for	secondary	

progression,	the	site	of	first	presentation	may		have	

a	role.	For	patients	who	had	transverse	myelitis	as	

the	first	presentation,	the	duration	to	reach	the	pro-

gressive	phase	was	shorter	when	compared	to	the	

other	sites	of	initial	presentation	(Table	6).	In	addi-

tion,	the	younger	age	of	onset,	being	less	than	30	

years	old,	seemed	to	have	an	earlier	onset	of	pro-

gressive	 phase.	However,	 this	 is	 an	 observation	

from	only	14	SPMS	patients	among	a	total	124	MS	

patients,	 therefore	 no	 statistical	 significant	 was	

noted.

 Conclusions:	MS	in	Thai	patients	could	present	

as	classical	or	“Western	type”	as	well	as	opticospi-

nal	or	“Eastern	type”.	A	higher	female	to	male	sex	

ratio,	higher	incidence	of	visual	impairment	at	the	

onset	and	almost	negative	 family	history	are	 fea-

tures	quite	unique	in	Thai	patients.	

Appendix:

OSMS  (opticospinal	form	MS)	:	requires	all	of	the	

following

	 -	 Optic	neuritis	

	 -	 Acute	myelitis

 - No spinal	cord	MRI	lesion	extending	over	 

	 	 3	vertebral	segments

	 -	 Normal	brain	MRI
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NMO (neuromyelitis	optica)

Absolute	criteria

	 -	 Optic	neuritis

	 -	 Acute	myelitis

Supportive	criteria:	2	in	3	

	 -	 Brain	MRI	not	compatible	with	Barkhoff	´s	 

	 	 criteria

	 -	 Spinal	 cord	 MRI	 lesion	 exceeding	 3	 

	 	 vertebral	body	segments	

	 -	 NMO	IgG	antibody	positive
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Abstract

 Background:	Clinically	isolated	syndrome	(CIS)	

is	the	first	demyelinating	event	suggestive	of	multi-

ple	sclerosis	(MS).	Incidence	of	conversion	to	MS	

depends	on	the	population,	follow-up	duration	and	

therapeutic	intervention.

 Objective:	To	evaluate	 the	 incidence	as	well	

as	factors	predicting	a	risk	of	conversion	to	MS	in	

Thai	CIS	patients.

 Design:	Retrospective	observational	study.

 Methods: A	retrospective	chart	review	in	348	

patients	attending	 the	MS	Clinic	at	 the	Division	of	

Neurology,	Department	of	Medicine,	Mahidol	Univer-

sity	between	January	1997	-	June	2010 	was	done. 

There	were	72	CIS	patients,	42	patients	were	eligible.	

The	diagnosis	of	MS	according	to	revised	McDonald	

criteria	2005	was	used.	Diagnosis	was	reviewed	in	

each	case	at	6,	12,	24	months.	Baseline	magnetic	

resonance	imaging	(MRI)	characteristics	and	results	

of	oligoclonal	band	(OCB)	were	reviewed

 Results:	At	24	months,	the	overall	conversion	

rate	to	MS	was	21.4%	(9	patients).	Using	Barkhof	

criteria,	the	strong	predictors	of	conversion	to	MS	

were	 a	 presence,	 at	 baseline,	 of	 at	 least	 9	 T2-

weighted	 lesions	 (OR,	 9.3,	CI,	 1.5-58.0;	 P0.022).	

Presence	of	≥1	Gadolinium-enhancing	lesions,	≥	3	

periventricular	lesions,	≥1	juxtacortical	lesions	and	

≥	1	infratentorial	lesions	showed	no	statistical	sig-

nificance.		Nine	patients	had	positive	cerebrospinal	

fluid	 (CSF)	 oligoclonal	 bands	 (OCB),	 4	 of	which	

developed	MS	within	2	years,	while	1	in	22	patients	

with	no	OCB	developed	MS	within	the	same	period.

 Conclusion:	The	percentage	of	patients	con-

verting	 to	MS	 in	 Thai	 patients	was	 higher	 in	 the	

presence	of	MRI	abnormalities	and	OCB.	

 Keywords: Clinically	isolated	syndrome,	multiple	

sclerosis,	Barkhof	criteria,	oligoclonal	band,	Thai
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Introduction

	 In	parts	of	the	world	with	high	incidence	rate,	

multiple	sclerosis	(MS)	is	a	leading	cause	of	neuro-

logic	 disability	 in	 young	 adults.	 Although	MS	 is	

generally	not	a	fatal	disease,	but	MS	is	an	important	

cause	of	disabilities.	MS	is	a	disorder	of	the	central	

nervous	 system	 (CNS)	 and	 spares	 the	peripheral	

nervous	system.	The	oligodendrocyte,	responsible	

for	the	syntheses	and	maintenance	of	myelin	sheath	

in	the	CNS,	is	a	target	of	immune	attack	in	MS.	Con-

sequence	of	demyelination	is	the	disruption	of	salta-

tory	 conduction,	 and	 reduced	 nerve	 conduction	

velocity.	 	 The	pathologic	 hallmark	 of	MS	 is	 focal	

demyelination,	termed	plaques,	within	the	brain	and	

spinal	cord.	Within	each	plaque,	damaged	myelin	is	

associated	with	 inflammatory	 infiltrates	 of	 lympho-

cytes	and	macrophages,	antibody	and	complement	

deposition,	 activated	microglia,	 and	 oligodendro-

glial	cell	loss.	Because	of	this	pathologic	association	

with	inflammation	and	demyelination,	MS	is	consid-

ered	an	autoimmune	disease.1

	 MS	affects	twice	as	many	women	as	it	does	in	

men.	Disease	 onset	 usually	 falls	 in	 the	 third	 and	

fourth	decade.	About	80%	of	patients	presents	with	

relapsing-remitting	course	and	typically,	the	illness	

passes	through	phases	of	relapse	with	full	recovery,	

relapse	with	persistent	deficit,	and	finally	secondary	

progression.	In	20%	of	patients,	MS	is	progressive	

from	the	onset	without	relapses	or	remissions,	termed	

primary	progressive	multiple	sclerosis	(PPMS)	and	

commonly	 affects	 the	 spinal	 cord	 and,	 less	 fre-

quency,	the	optic	nerve,	cerebrum,	or	cerebellum.2

	 Although	the	clinical	course	is	highly	variable,	

most	MS	patients	eventually	develop	severe	neuro-

logical	disability.	 In	85%	of	patients	who	 later	de-

velop	MS,	clinical	onset	is	with	an	acute	or	subacute	

event	 of	 neurological	 deficit	 due	 to	 a	 single	white	

matter	lesion.3	The	first	demyelinating	event	sugges-

tive	of	MS,	called	clinically	isolated	syndrome	(CIS),	

places	 the	patient	 at	 risk	 for	 subsequent	 attacks,	

whereas	others	will	have	no	further	evidence	of	de-

myelinating	 disease.1	 The	 clinical	 presentation	 of	

some	types	of	CIS,	such	as	optic	neuritis	and	trans-

verse	myelitis,	may	 help	 categorize	 patients	 into	

high-	and	low-risk	groups.	For	a	patient	presenting	

with	optic	neuritis,	features	predicting	a	higher	risk	

in	developing	subsequent	demyelinating	events	in	

the	future	are	young	female	adult	with	a	unilateral,	

painful	optic	neuritis	and	a	normal	disc	on	fundos-

copy.	In	transverse	myelitis,	the	risk	for	MS	is	highest	

with	 asymmetric	 symptoms	 in	 combination	with	 a	

nonedematous	small	intrinsic	cord	lesion.4

	 Brain	MRI	findings	can	also	be	predictive	for	

MS.	The	Optic	Neuritis	Treatment	Trial	(ONTT)	ex-

amined	MS	risk	10	years	after	the	initial	event.	 In	

normal	brain	MRI,	 22%	of	 optic	 neuritis	 patients	

developed	RRMS,	on	the	contrary,	if	the	initial	brain	

MRI	showed	even	one	lesion	consistent	with	demy-

elination,	 the	 risk	doubled	 to	 56%.5	A	European	

study	on	wider	 spectrum	of	CIS,	which	 included	

optic	 neuritis,	 transverse	myelitis,	 and	brainstem	

syndromes.	 In	 this	study,	an	abnormal	brain	MRI	

was	associated	with	an	83%	risk	for	MS	at	10	years	

compared	with	an	11%	risk	with	a	normal	study.6	In	

MRI	Predictors	of	Conversion	to	Multiple	Sclerosis	

in	the	BENEFIT	study,	comparing	patients	with	CIS	

who	had	an	initial	clinical	demyelinating	event	and	

received	early	treatment	or	delayed	treatment	with	

interferon	beta-1b,	 the	overall	 conversion	 rate	 to	

clinical	definite	MS	(CDMS)	was	42%.	Barkhof	cri-

teria	with	the	strongest	prognostic	value	were	the	

presence,	 at	 baseline,	 of	 at	 least	 9	 T2-weighted	

lesions	and	at	 least	3	periventricular	 lesions.	The	

prognostic	value	of	all	MRI	criteria	was	unaffected	
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by	treatment	intervention.7	Analysis	of	the	cerebro-

spinal	 fluid	 (CSF)	 in	CIS	patients	may	 also	 yield	

important	information	on	the	risk	of	developing	MS.	

Specifically,	determining	the	presence	or	absence	

of	oligoclonal	bands	(OCB)	using	isoelectric	focus-

ing	technique	(IEF)	is	helpful.	In	a	group	of	52	CIS	

patients,	 this	 assay	was	91%	sensitive	 and	94%	

specific	 for	predicting	 future	MS.	 In	patients	with	

presence	of	CSF-	OCB,	 32	 in	 33	developed	MS	

within	6	years,	whereas	3	in	19	patients	without	OCB	

developed	MS	within	the	same	time	interval.8

	 A	diagnosis	of	MS	traditionally	depends	on	the	

demonstration	of	clinical	attacks	involving	the	CNS	

spreading	out	in	time	and	space.	The	well-recog-

nized	Poster	criteria,	relied	upon	the	presence	of	

two	separate	lesions	in	the	CNS,	primarily	defined	

by	history	and	signs	of	clinical	attacks.	This	system	

failed	to	recognize	the	extent	of	subclinical	disease	

activity	seen	on	MRI.	The	McDonald	criteria	allows	

demonstration	of	temporospatial	dissemination	us-

ing	MRI	 or	 clinical	 attacks	 to	 define	 the	 second	

event.9	 This	 led	 to	 an	earlier	 and	more	 sensitive	

diagnosis	of	MS	following	a	CIS,	with	an	60%	sen-

sitivity	and	88%	specificity	 for	diagnosis	MS	after	

36	months	of	the	CIS.10	Both	the	original	and	revised	

versions	of	McDonald	criteria	allow	a	new	enhanc-

ing	brain	 lesion	 a	 criterion	 to	 define	 the	 second	

event,	thus	establishing	an	MS	diagnosis.	The	re-

vised	McDonald	 criteria	 states	 that	 either	 a	 new	

enhancing	lesion	or	a	new	T2	hyperintense	lesion	

will	suffice	on	that	second	study.11

Patients and methods

	 Database	on	348	patients	attending	 the	MS	

Clinic	at	the	Division	of	Neurology,	Department	of	

Medicine,	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Ma-

hidol	University	between	January	1997	-	June	2010	

was	 retrospective	 reviewed	 for	 diagnosis,	 signs,	

symptoms,	investigation	and	treatment.	Patients	with	

a	diagnosis	of	CIS	upon	 their	 first	clinic	visit	were	

included	 and	 classified	by	 clinical	 presentations	

(optic	neuritis,	transverse	myelitis,	brainstem,	multi-

focal,	others)	and	reviewed	at	6-,	12-,	and	24-month	

intervals	 after	 the	 onset,	 for	 conversion	 to	MS	by	

McDonald	criteria.	Patients	who	had	other	non	MS	

demyelinating	or	non-demyelinating	diseases,	had	

a	 follow-up	duration	 less	 than	 6	months	 after	 the	

onset	and/or	more	than	24	months	duration	from	the	

onset	to	their	first	MS	clinic	visit	were	excluded.

	 Brain	and	spinal	MRI	were	reviewed,	brain	MRI	

findings	were	classified	by	Barkhof	criteria	as	≥9	T2-

weighted	lesion,	≥1	gadolinium-enhancing	lesions,	

≥3	periventricular	 lesions,	≥1	 juxtacortical	 lesions,	

≥1	 infratentorial	 lesions.	The	 results	of	CSF	oliglo-

clonal	bands	(IEF	technique)	were	also	collected.

	 Primary	outcome	was	the	incidence	of	conver-

sion	in	patients	with	clinically	isolated	syndrome	to	

multiple	sclerosis.

	 Secondary	 outcome	were	 factors	 that	may	

predict	a	risk	for	MS	in	patients	with	CIS.

	 Statistical	analysis	was	performed	using	 the	

SPSS	version	13.0.	We	used	Fisher’s	exact	test	to	

determine	the	conversion	to	MS	at	2	years	stratified	

by	baseline	MRI	characteristics.	P	<	0.05	was	con-

sidered	statistically	significant.

	 The	study	had	been	approved	by	Institutional	

Review	Broad	of	Siriraj	Hospital	Protocol	and	sup-

ported	by	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	Re-

search	Grant.

Results

	 There	were	72	CIS	patients,	42	patients	were	

eligible,	 30	were	 excluded	 due	 to	 the	 following	

reasons:
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	 •	 follow-up	duration	less	than	6	months	after	

the	onset:	14	cases

	 •	more	than	24	months	interval	from	the	onset	

to	the	first	clinic	visit:	12	cases

	 •	brain	MRI	performed	after	MS	diagnosis:	2	

cases

	 •	more	than	24	months	interval	from	the	onset	

to	perform	brain	MRI:	1	case

	 •	neuromyelitis	 optica	 spectrum	 disorder	

(presence	of	NMO	IgG):		1	case

	 There	were	 32	 female	 (76.2%)	 and	 10	male	

(23.8%)	patients.	Mean	age	of	 onset	was	36	 years	

(range	15-69	years).	The	presenting	event	was	optic	

neuritis	 in	18	patients	 (43%),	myelitis	 in	12	patients	

(28.5%),	brainstem	lesions	in	7	patients	(16.7%),	mul-

tifocal	 lesions	 in	4	patients	(9.5%)	which	were	optic	

neuritis	 and	myelitis	 in	 1	patient;	 optic	 neuritis	 and	

brainstem	in	2	patients;	brainstem		and	cerebellum	in	

1	patient	and	others	(cerebrum)	in	1	patient	(2.2%).	

	 At	24	months,	 the	overall	conversion	 rate	 to	

MS	was	 21.4%	 (9	patients);	 23	patients	 (54.7%)	

were	 lost	 to	 follow-up	 (Table	1).	Brain	MRI	 	were	

normal	in	19/39	patients	(48.7%);	3	patients	did	not	

undergo	brain	MRI.		Mean	interval	from	the	clinical	

onset	 to	perform	brain	MRI	was	78	days	 (range	

2-563	days).	Baseline	MRI	characteristics	are	sum-

marized	in	Table	2.	Conversion	to	MS	stratified	by	

baseline	MRI	characteristics	is	given	in	the	Table	

3.	Barkhof	criteria	strongly	predictive	of	conversion	

to	MS	were:	presence	at	baseline	of	at	least	9	T2-

weighted	lesions	(OR,	9.33,	CI,	1.5-58.0;	P0.022).

Determination	of	CSF	oligoclonal	bands	(OCB)	was	

performed	 in	31	patients	 (Table	4).	Nine	patients	

had	positive	CSF-OCB,	4	of	which	developed	MS	

within	2	years,	while	1	in	22	patients	with	no	OCB	

developed	MS	within	the	same	period.

Table 1:		 Conversion	to	multiple	sclerosis	(MS)	at	6,	12,	and	24	months

Follow	up	period Number	of	all	CIS	

patients	

Number	of	patients	

converting	to	MS

Cumulative	number	of	patients	

converting	to	MS

Month	6 42 5 5

Month	12 31 2 7

Month	24 19 2 9

Table 2:	 Characteristics	of	baseline	MRI	in	39	patients

Characteristics Number	of	patients	(patients) 	Number	of	patients	(%)

≥9	T2-weighted	lesion 7 17.9

≥1	Gadolinium-enhancing	lesions 9 23.0

≥3	Periventricular	lesions 5 12.8

≥1	Juxtacortical	lesions 4 10.2

≥1	Infratentorial	lesions 8 20.0
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Table 3:		 Conversion	to	multiple	sclerosis	(MS)	at	2	years	stratified	by	baseline	MRI	characteristics.

Baseline	MRI	characteristic No.	(%)	of	patients	convert-
ing	to	MS

Odds	ratio	(95%	
CI)

P	value

≥9	T2-weighted	lesion
					Yes
					No

4	(57.1%)
4	(12.5%)

9.3	(1.5-58.0) 0.022

≥1	Gadolinium-enhancing	lesions
					Yes
					No

4	(44.4%)
4	(13.3%)

5.2	(0.9-28.0) 0.065

≥3	Periventricular	lesions
					Yes
					No

2	(40.0%)
6	(17.6%)

3.1	(0.4-22.8) 0.268

≥1	Juxtacortical	lesions
					Yes
					No

0	(0.00%)
8	(22.8%)

0.77	(0.6-0.9) 0.563

≥1	Infratentorial	lesions
					Yes
					No

3	(37.5%)
5	(16.1%)

3.12	(0.5-17.4) 0.323

	 CI:	confidence	interval

Table 4:	 Result	of	cerebrospinal	fluid	(CSF)	oligoclonal	bands	(OCB)

Diagnosis	at	24	months
CSF-OCB Total

presence	 absence	

CIS 5 21 26

MS 4 1 5

Total 9 22 31

Discussion

	 In	this	retrospective	study,	we	evaluated	for	the	

incidence	of	conversion	in	patients	with	CIS	to	MS	

and	factors	that	may	predict	a	risk.	At	24	months,	

one-fourth	converted	to	MS.	Barkhof	criteria	strong-

ly	predicting	the	conversion	to	MS	were	the	presence	

at	baseline	of	at	least	9	T2-weighted	lesions.	Previous	

studies	have	confirmed	that	the	predictive	value	of	

baseline	and	follow-up	MRI	variables	for	conversion	

to	MS	depends	on	population,	follow-up	duration	and	

treatment	intervention.7,12-15	In	one	study,	the	overall	

conversion	 rate	 to	CDMS	was	 42%	after	 3	 years	

follow-up	and	the	strongest	prognostic	value	were	

the	presence	at	baseline	MRI	of	at	least	9	T2-weight-

ed	lesion	(hazard	ratio	[HR],	1.64;	95%	CI,	1.15-2.33,	

P=0.006)	and	at	least	3	periventricular	lesions	(HR,	

1.66;	95%	CI,	1.14-2.41;	P=0.009).7	In	patients	with	
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presence	of	CSF-OCB,	4	in	9	developed	MS	within	

2	years,	while	1	in	22	patients	without	OCB	devel-

oped	MS	within	the	same	interval.	In	previous	study8 

on	a	group	of	52	CIS	patients,	this	assay	was	91%	

sensitive	and	94%	specific	for	future	MS	risk.

	 Our	study	had	several	limitations.	Firstly,	the	

small	sample	size;	secondly,	the	short	duration	of	

follow-up.	Only	19	patients	(45.2%)	completed	the	

24-month	follow-up	period.	Had	the	duration	of	fol-

low	up	been	longer	and	number	of	patients	loss	to	

follow	up	been	lesser,	we	predicted	that	 the	per-

centage	of	 patients	 converting	 to	MS	 should	be	

higher	 than	 seen	 at	 present.	 And	 thirdly,	many	

patients	did	not	undergo	lumbar	puncture	for	de-

termination	oligoclonal	bands.

	 In	conclusion,	incidence	of	conversion	to	mul-

tiple	sclerosis	was	21.4%	(9	patients)	at	24	months	

and	 the	percentage	of	patients	converting	 to	MS	

was	higher	in	the	presence	of	abnormal	MRI	findings	

and	oligoclonal	bands.	
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ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
ต่อโรคลมชัก

สมศักดิ์ เทียมเก่า, 
สินีนาฏ พรานบุญ

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
1,2

, สินีนาฏ พรานบุญ
2,3

1
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3
หน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทนำา

	 โรคลมชัก	 เป็นโรคเรื้อรังทางระบบประสาทที่พบ
บ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่ำาคญั		ทัว่โลกมผีูป่้วย
โรคลมชักประมาณ	50	ล้านคน	โดยร้อยละ	80	เป็นผูป่้วย
ทีอ่ยูใ่นประเทศกำาลงัพัฒนา1		อบุตักิารณ์ในประเทศไทย
พบ	7.2	คน	ต่อประชากร	1,000	คน2	 ในประเทศกำาลัง
พฒันา	มีผูป่้วยโรคลมชกัมากถงึร้อยละ	60-90	ทีไ่ม่ได้รบั
การรักษาและไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ	
นอกจากนี้โรคลมชักส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	
อารมณ์สังคม	 ทำาให้ผู ้ป่วยมีปมด้อยรู ้สึกว่าตนเองมี
ตราบาป3	 	ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตไม่ดี4	 ที่
ผ่านมา	องค์กรต่างๆ	ได้แก่	สมาพันธ์ต้านโรคลมชักแห่ง
โลก	(International	League	Against	Epilepsy	;ILAE),	
(International	Bureau	for	Epilepsy	;	IBE)		และองค์การ
อนามัยโลก		(	World	Health	Organization	;	WHO)	ทั่ว
โลกจึงได้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้โรคลมชัก	 ส่งเสริมให้
ประชาชนท่ัวไปมีความรู้	 ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อโรคลมชักให้มากข้ึน	 และสนับสนุนหน่วยงานด้าน
สุขภาพในการให้ความรู้	 สนับสนุนการวิจัย	 การอบรม
บุคลากรทีมสขุภาพ	การรกัษาและการให้บรกิารเพือ่ให้ผู้
ป่วยโรคลมชักสามารถหลุดพ้นจากเงามืด	 (out	 of	 the	
shadows)	ดังนั้น	ในบทความนี้	จึงได้รวบรวมการศึกษา
เกี่ยวกับความรู้	 ทัศนคติและการปฏิบัติตัวต่อโรคลมชัก	
ในประเทศไทย	ทวีปเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา	 เพื่อเป็นแนวทางในการ
รณรงค์	ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักต่อไป

ความรู้ ทัศนคตแิละการปฏบัิตต่ิอโรคลมชกั
ในประเทศไทย

 การศกึษาความรู	้ทศันคตแิละการปฏบิตัต่ิอโรคลมชกั
ในประเทศไทย	พบว่ามีการศึกษาในหลากหลายบริบท	ทั้ง
ในบรบิทของประชาชนทัว่ไปทัง้ในเขตเมอืงและชนบท	ผู้ดแูล		
ผู้ป่วยโรคลมชัก	 ครู	 นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์	 ซึ่งผลการศึกษาพบว่ายังมีความรู้	 ทัศนคติและการ
ปฏิบตัทิีไ่ม่เหมาะสมเป็นจำานวนมาก	ทัง้ด้านความรูเ้รือ่งโรค
ลมชกัคอือะไร	ชนิดของการชกั	สาเหตขุองโรคลมชกั	การช่วย
เหลือผู้ป่วยขณะชัก	การทานยากันชัก	การแต่งงานและการ
มีเพศสัมพันธ์	เป็นต้น	ดังแสดงในตารางที่	1
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 พงษ์เกียรติ	กาญจน์คีรวัฒนา5		ศึกษาความตระหนกั	

ทัศนคติต่อโรคลมชัก	และการปฐมพยาบาลผู้ที่มีอาการ

ชกั	โดยส่งแบบสอบถามไปยงัครทูัว่ประเทศไทยจาก	360	

โรงเรียน	พบว่า	ร้อยละ	38	ไม่เคยได้ยิน	หรืออ่านหนังสือ

เกีย่วกบัโรคลมชกั		ร้อยละ	46.6	คดิว่าโรคลมชกัรกัษาไม่

หาย		ร้อยละ	15	จะแยกห้องเรียนให้เด็กโรคลมชัก	และ

ครูขาดความรู้ในการช่วยเหลือขณะมีอาการชัก	 โดยพบ

ว่า	ร้อยละ	73	จะใช้ช้อนงดัปากนอกจากนี	้ สมศกัดิ	์เทยีม

เก่าและคณะ6 ศึกษาในกลุ ่มตัวอย่างครูในจังหวัด

ขอนแก่นพบว่ามีความเข้าใจผิดคิดว่าสาเหตุของโรคลม

ชักเกดิจากการบรโิภคเนือ้หมรู้อยละ	11		คิดว่าโรคลมชกั

ไม่สามารถรักษาให้หายได้	 ร้อยละ	 28	 คิดว่าต้องรับ

ประทานยากันชกัไปตลอดชวีติร้อยละ	43.0	และไม่ทราบ

ชนดิของการชกัแบบสญูเสยีความแขง็แรงของกล้ามเนือ้	

ไม่มีแรง	ลกัษณะเหมอืนวบูหรอืเป็นลม	ล้มลงไป	(atonic	

seizures)	และชักแบบเหม่อ	 เป็นขึ้นมาทันที	 ไม่รู้สึกตัว	

(absence	seizures)	ร้อยละ	37.3	และร้อยละ	76.5	ตาม

ลำาดบั	นอกจากนีพ้บว่าการช่วยเหลอืผูป่้วยขณะชกัไม่ถกู

ต้อง	ได้แก่	ร้อยละ	64	จะนำาสิง่ของบางอย่างเข้าปากเพือ่

ป้องกันผู้ป่วยกัดลิ้น	 ร้อยละ	 27	 จะจับผู้ป่วยมัดไว้และ

ทำาการปั๊มหัวใจ	

	 ผูป่้วยโรคลมชกัสามารถทำางานได้	โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่งานทีไ่ม่เสีย่งอนัตรายและมีประสทิธภิาพไม่แตกต่าง

จากคนทั่วไป	 จากการศึกษาพบว่ามีเพียงส่วนน้อยคือ	

ร้อยละ	 8	 ที่คิดว่าผู ้ป่วยโรคลมชักต้องออกจากงาน 

อย่างไรกต็าม	เมือ่เปรยีบเทยีบการศกึษาเกีย่วกบัความรู้

โรคลมชกัของครใูนจงัหวดัขอนแก่นในปี	พ.ศ.2548	6	และ

การศึกษาในปี	พ.ศ.	25547	พบว่า	มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	เช่น	

คดิว่าโรคลมชกัเกดิจากการบรโิภคเน้ือหม	ูลดลงจาก	ร้อย

ละ	11	เป็นร้อยละ	1.9	สาเหตุคิดว่าเกิดจากวิญญาณชั่ว

ร้าย	ภูตผีปีศาจ	ลดลงจากร้อยละ	2			เป็นร้อยละ	0.9		

	 การศกึษาของสมศกัดิ	์เทยีมเก่าและคณะ8 ในกลุม่

ตัวอย่างนักศึกษาแพทย์	พบว่าขาดความรู้เกี่ยวกับโรค

ลมชักในหลายประเด็น	 ได้แก่	 ไม่ทราบว่าภาวะหลอด

เลอืดสมองอดุตันและการอดนอนเป็นสาเหตุหนึง่ทีท่ำาให้

เกดิอาการชักได้ร้อยละ	80.3	และร้อยละ	92.7	ตามลำาดบั	

มีเพียงร้อยละ	 33.6	  ที่ทราบการชักชนิดนิ่งเหม่อลอย	

(absence	seizures)	และการศึกษาของสมศักดิ์	 เทียม

เก่าและคณะ9	 ในบุคลากรทางการแพทย์ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	ได้แก่	แพทย์	เภสัชกรและพยาบาล	พบ

ว่าขาดความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักในหลายประเด็นกล่าว

คือ	 ส่วนน้อยที่ทราบการชักชนิดสูญเสียความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อ	 ลักษณะเหมือนวูบหรือเป็นลม	ล้มลงไป	

(atonic	seizures)	และชักแบบนิ่งเหม่อลอย	(absence	

seizures)	ร้อยละ	55.6	และร้อยละ	58.7	ตามลำาดบั	และ

ร้อยละ	25.4	คิดว่าโรคลมชักรักษาไม่หาย	ร้อยละ	24.6	

คดิว่าต้องรบัประทานยากนัชักตลอดชวีติ	และร้อยละ	1.6	

คดิว่ารบัประทานยาเฉพาะช่วงทีม่อีาการชกั		และให้การ

ช่วยเหลือผู้ป่วยขณะมีอาการชักไม่ถูกต้อง	 โดยการนำา

สิ่งของบางอย่างเข้าไปในปากเพื่อป้องกันผู้ป่วยกัดลิ้น

ตนเอง	ร้อยละ	5.3		 

	 เจียมจิต	แสงสุวรรณและคณะ10 ได้ศึกษาความรู	้

ทัศนคติของผู้ป่วยโรคลมชัก	พบว่าผู้ป่วยยังขาดความรู้

และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคลมชัก	กล่าวคือ	คิดว่าโรคลม

ชักเป็นโรคติดต่อ	 คิดว่าเกิดจากการรับประทานเนื้อหมู	

และเป็นโรควกิลจรติ	ร้อยละ	13.8,	18.2	และร้อยละ	50.2	

ตามลำาดบั	และผูป่้วยคดิว่าโรคลมชกัทำาให้ขาดโอกาสใน

ด้านการศึกษา	 การทำางาน	 การแต่งงาน	 การเข้าร่วม

กิจกรรมในสังคมและไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ

ทัว่ไปได้	ร้อยละ	57.1,	62.6,	40.9,	30.5	และร้อยละ	65.0	

ตามลำาดับ	และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ของผู้ป่วย

คือ	ระดับการศึกษา	อายุ	 	ระยะเวลาเจ็บป่วยโรคลมชัก	

และประวัติการได้รับผลข้างเคียงจากยากันชัก	 	 ส่วน

ปัจจยัทีม่ผีลต่อทศันคตขิองผูป่้วยคอื		การควบคมุอาการ

ชัก	 ระดับการศึกษา	 ระยะเวลาเจ็บป่วยโรคลมชักและ

สถานภาพสมรส	และ	 เจียมจิต	แสงสุวรรณและคณะ11  

ศกึษาผูด้แูลผูป่้วยโรคลมชกัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

พบว่าผู้ดูแล	(caregivers)	ยังขาดความรู้และมีทัศนคติ

ทีไ่ม่ดต่ีอโรคลมชัก	กล่าวคอื	ร้อยละ	27.7	คดิว่าการมเีพศ

สมัพนัธ์ทำาให้เกดิอาการชกั	ร้อยละ	41.0	คดิว่าหากผู้ป่วย

ลืมทานยากันชัก	ในวันนั้น	ให้เพิ่มขนาดยาขึ้นเป็น	2	เท่า

ของวันถัดไป	และคิดว่าโรคลมชักเป็นโรคติดต่อ	 คิดว่า

เกดิจากการรับประทานเนือ้หมแูละเป็นโรควกิลจรติ	ร้อย

ละ	 4.8,	 22.9	และร้อยละ	 65.1	ตามลำาดับ	ส่วนใหญ่
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ให้การปฐมพยาบาลเมื่อผู ้ป่วยมีอาการชักไม่ถูกต้อง	

กล่าวคอื	ร้อยละ	65.1		จะใช้ช้อนหรอืของแขง็งัดปากเพือ่

ป้องกันผู้ป่วยกัดลิ้น			ร้อยละ	74.7	จะช่วยเหลือด้วยการ

กดหน้าท้องให้ผู้ป่วย	และร้อยละ	42.2	 จะจับยึด	มัดผู้

ป่วยไว้	 ซึ่งการให้การช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว	

อาจก่อให้เกดิผลเสยีต่อผูป่้วยและอาจเป็นอนัตรายต่อผู้

ช่วยเหลือ   

	 นอกจากนี้		มนตรี	แสงภัทราชัยและคณะ12	ศึกษา

ความรู	้ทศันคติและการปฏิบัติต่อโรคลมชกัของประชากร

ทั่วไปจากกลุ ่มตัวอย่างจำานวน	 1,581	 ราย	 พบว่า	

ประชาชนขาดความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัโรคลมชกั	ร้อย

ละ	 25.6	 คิดว่าโรคลมชักเกิดจากภูตผีปีศาจ	 หรือ

วญิญาณชัว่ร้าย	ร้อยละ	36.8	คดิว่าผูป่้วยโรคลมชกัมสีติ

ปัญญาด้อยกว่าคนทั่วไป	 ร้อยละ	 28	 คิดว่าต้องแยก

โรงเรียนให้เด็กโรคลมชัก		ร้อยละ	21.8	จะไม่ให้การช่วย

เหลือผู้ป่วยที่มีอาการชัก	ร้อยละ	44.3	จะไม่ให้บุตรเล่น

กับเด็กโรคลมชักและไม่ให้แต่งงานกับผู้ป่วยโรคลมชัก			

สมศกัดิ	์เทยีมเก่าและคณะ13  ศกึษาความรู	้ทศันคตแิละ

การปฏบิตัต่ิอโรคลมชกัของประชากรในเขตเมืองและเขต

ชนบท	พบว่ามีความแตกต่างกัน	กล่าวคือ	ประชากรใน

เขตเมืองมีความรู้	 ทัศนคติที่ดีและการปฏิบัติต่อโรคลม

ชกัมากกว่าประชากรเขตชนบท	กล่าวคือ	คิดว่าโรคลมชกั

เกดิจากการบรโิภคเนือ้หม	ู(ประชากรในเขตเมอืง	ร้อยละ	

9.2	และประชากรเขตชนบท	 ร้อยละ	 27.8)	 คิดว่าต้อง

รกัษาด้วยการกนิยากันชกัไปตลอดชวีติ	(ประชากรในเขต

เมือง	ร้อยละ	37.5	และประชากรเขตชนบท	ร้อยละ	55.9)		

โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้และทัศนคติต่อโรคลมชักคือ	

การศึกษา10	 ซึ่งประเด็นปัญหาความรู้	 ทัศนคติและการ

ปฏบัิตต่ิอโรคลมชกัในประเทศไทย	ทำาให้ผูป่้วยโรคลมชกั

และครอบครวัได้รบัผลกระทบในการดำารงชวีติ	ส่งผลต่อ

คณุภาพชวิีตท่ีไม่ดี  ดังนัน้การจดักจิกรรมรณรงค์ให้ความ

รู้เกี่ยวกับโรคลมชัก	 ในประเด็นที่มักเข้าใจผิด	 โดยต้อง

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ผู้ป่วย	ผู้ดูแล	ประชาชน

ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และความ

เข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อโรคลมชัก 

ความรู้ ทัศนคตแิละการปฏบิตัต่ิอโรคลมชกั
ในทวีปเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

	 ประเทศต่างๆ	 ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ให้

ความสำาคัญศึกษาเกี่ยวกับความรู ้	 ทัศนคติและการ

ปฏิบัติต ่อโรคลมชัก	 โดยศึกษาทั้งในกลุ ่มบุคลากร

ทางการศึกษา	ได้แก่	ครู	นักเรียน	นอกจากนี้มีการศึกษา

ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์		

การศกึษาในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้พบว่า

มทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอโรคลมชกั	โดยคดิว่าโรคลมชกัเป็นโรค

ติดต่อร้อยละ	 2014	 ร้อยละ	33.317	และ	 ร้อยละ	53.620 

ตามลำาดับ			คิดว่าโรคลมชักมีผลกระทบต่อการเรียนคือ	

ประเทศอินโดนิเชีย14		อินเดีย15	ลาว17	และกัมพูชา20	ร้อย

ละ	49,	31.7	28.5	และ	ร้อยละ	31.3	ตามลำาดับ			คิดว่า

โรคลมชกัมผีลต่อการรบัเข้าทำางาน	มากทีส่ดุ	คอื	กมัพชูา	

ร้อยละ	63.5	ส่วนประเทศอื่นๆค่อนข้างใกล้เคียงกัน	คือ	

ประเทศอินโดนิเชีย14	มาเลเซีย16	ลาว17		เวียดนาม19	และ

สิงคโปร์21	 ร้อยละ	43,	 42,	 39.8,	 42.1	และร้อยละ	38	

ตามลำาดบั	การให้การช่วยเหลือผูป่้วยท่ีมอีาการชกัไม่ถูก

ต้องและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย	กล่าวคือ	จะใช้

ช้อนหรือส่ิงของ	 งัดปากเพ่ือป้องกันการกัดล้ิน	ประเทศ

อินเดีย15	 และสิงคโปร์	 21	 	ร้อยละ	40.4	และร้อยละ	32	

ตามลำาดับ

	 ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่สูง	ได้แก่ประเทศ

สิงคโปร์	 มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อโรคลมชักมากกว่า

ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตำ่า	 กล่าวคือ	 การศึกษา

จากประเทศกัมพูชา20	พบว่าประชาชนคิดว่าสาเหตุโรค

ลมชักเกิดจากวิญญาณช่ัวร้าย	 ร้อยละ	 47.6	 ส่วนการ

ศึกษาในประเทศสิงคโปร์21	 พบว่ามีความเชื่อดังกล่าว	

เพียงร้อยละ	 5	 นอกจากน้ี	 การศึกษาจากประเทศ

จอร์แดน22	 ศึกษาความรู้	 ทัศนคติและการปฏิบัติต่อโรค

ลมชักในครู	คดิว่าโรคลมชกัทำาให้เกดิปัญหาทางจติ	ร้อย

ละ	37.8	 	และครูรับรู้ว่าโรคลมชักเป็นโรคที่มีความยาก

ลำาบากมากทีส่ดุในการจดัการเม่ือเปรยีบเทยีบกบัโรคเร้ือ

รังอื่นๆ	ได้แก่	 โรคหอบหืด	 โรคเบาหวาน	และโรคมะเร็ง	

และการศึกษา	 จากประเทศอิหร่าน	 ในกลุ่มประชาชน

ทั่วไป	พบว่า	 มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อโรคลมชัก	 โดยเฉพาะ
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ประเด็นการอนุญาตให้บุตรแต่งงานกับผู้ป่วยโรคลมชัก	

พบว่ามเีพยีงร้อยละ	28	เท่านัน้ทีย่อมให้บตุรแต่งงานกบั

ผูป่้วยโรคลมชกั23 	สอดคล้องการศึกษาจากประเทศคเูวต	

ในกลุ่มตัวอย่างครู	 พบว่า	 มีเพียงร้อยละ	 33.1	 ที่จะ

อนุญาตให้บุตรแต่งงานกับผู้ป่วยโรคลมชัก	และร้อยละ	

41.6	คิดว่าควรจัดห้องเรียนแยกสำาหรับเด็กโรคลมชัก24  

ดังแสดงในตารางที่	2

	 นอกจากนี้	มีการศึกษาในประเทศเยเมน25	ในกลุ่ม

นักศึกษามหาวิทยาลัย	พบว่า	ร้อยละ	23	คิดว่า	โรคลม

ชัก	เป็นโรควิกลจริต		ร้อยละ	18	คิดว่าโรคลมชัก	เป็นโรค

ปัญญาอ่อน	และ	 เชื่อว่า	 สาเหตุของโรคลมชักเกิดจาก

วิญญาณชั่วร้ายและภูตผี	ปีศาจ	ร้อยละ	22	และร้อยละ	

10	ตามลำาดบั	นอกจากนี	้ร้อยละ	12	คดิว่าเดก็โรคลมชกั

ต้องแยกห้องเรียนจากเด็กปกต	ิร้อยละ	12	ร้อยละ	14	คดิ

ว่าผู้ป่วยโรคลมชักไม่สามารถแต่งงานและไม่สามารถมี

บุตรได้	ตามลำาดับ	ร้อยละ	23	จะไม่อนุญาตให้บุตรเล่น

กับเด็กโรคลมชัก	และร้อยละ	37	จะไม่จ้างผู้ป่วยโรคลม

ชักเข้าทำางาน	และร้อยละ	 64	 ของนักศึกษาจะไม่ยอม

แต่งงานกบัผู้ป่วยโรคลมชัก	ซ่ึงความเช่ือท่ีไม่ถกูต้องต่างๆ	

เหล่านี	้มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติทีไ่ม่ดต่ีอผูป่้วยโรคลม

ชัก		
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ความรู้ ทัศนคตแิละการปฏบัิตต่ิอโรคลมชกั
ในทวีปยุโรป

	 การศึกษาเกี่ยวกับความรู้	 ทัศนคติและการปฏิบัติ

ต่อโรคลมชักของกลุม่ประเทศในทวปียโุรป		ส่วนใหญ่พบ

ว่ามีความรูแ้ละทศันคตทิีดี่ต่อโรคลมชกั	มเีพียงส่วนน้อย

ที่ยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคลมชัก	กล่าวคือ	การศึกษาใน

ประเทศอิตาลี26	ในกลุ่มตัวอย่างครู	คิดว่าโรคลมชักเป็น

โรคเจ็บป่วยทางจิต	ร้อยละ	10.9	ใกล้เคียงกับการศึกษา

ในประเทศกรีซ27	 ในกลุ่มตัวอย่างครู	 เช่นเดียวกันคิดว่า

โรคลมชักเป็นโรคเจบ็ป่วยทางจติ	ร้อยละ	11.5	คดิว่าโรค

ลมชักไม่ใช่โรคติดต่อ	 ร้อยละ	 99.2	 และยอมให้บุตร

แต่งงานกบัผูป่้วยโรคลมชกัมากถงึร้อยละ	70.6	แตกต่าง

จากประเทศอิตาล	ีทีย่อมให้บตุรแต่งงานกบัผูป่้วยโรคลม

ชัก	เพียงร้อยละ	33.0	  ส่วนการ	ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่

มีอาการชักพบว่ายงัให้การช่วยเหลอืไม่ถกูต้อง	โดยจะใช้

ช้อนหรือสิ่งของงัดปากเพ่ือป้องกันการกัดลิ้น	 ร้อยละ	

57.926	 	และร้อยละ	 11.627	 ตามลำาดับ	 การศึกษาใน

ประเทศโครเอเชยี28	กลุม่ตวัอย่างคอืประชาชนทัว่ไป	พบ

ว่าส่วนน้อยท่ีคิดว่าโรคลมชกัเป็นโรควกิลจริต	คอื	ร้อยละ	

3.1	และส่วนใหญ่ยอมให้บุตรตนเองเล่นกับเด็กโรคลม

ชัก	ร้อยละ	92.2

	 ส่วนการศึกษาในสหรัฐอเมริกา29	 ศึกษาในกลุ่ม

ตัวอย่างนักเรียนเช้ือสายเวียดนามและจีนที่ศึกษาอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา	พบว่า	ร้อยละ	38		คิดว่าโรคลมชักมีผลต่อ

การรบัเข้าทำางาน	ต้องออกจากงาน	และร้อยละ	39.7	ใน

ประเทศอิตาลี26	 ส่วนประเทศโครเอเชีย28	มีความเชื่อดัง

กล่าวเพียงร้อยละ	3.1	แต่การศึกษาในสหรัฐอเมริกา29 

พบว่ามีเพียงร้อยละ	17	 เท่านั้นที่ยอมให้บุตรตนเองเล่น

กับเด็กโรคลมชัก	นอกจากนี้พบว่า	การให้การช่วยเหลือ

ผู้ป่วยที่มีอาการชักไม่ถูกต้อง	 โดยจะใช้ช้อนหรือสิ่งของ	

งัดปากเพื่อป้องกันการกัดลิ้น	ร้อยละ	57.926	และร้อยละ	

11.627	ตามลำาดับ	ดังแสดงในตารางที่	3

 

ตารางที่ 3	 ความรู้	ทัศนคติและการปฏิบัติต่อโรคลมชักในทวีปยุโรป		(ร้อยละ	ของคำาตอบว่า	“ใช่”)

ค�าถาม ประเทศ/ประชากรทีศ่กึษา

อติาลี26

2011

กรซี27

2013

โครเอเชยี28

2012

สหรฐัอเมรกิา29

2012

ครู ครู ประชาชนทั่วไป นกัเรยีน

โรคลมชักเป็นโรคติดต่อ - 99.2 - -

โรคลมชักเป็นโรคกรรมพันธุ์ 55.0 - 13.4 -

โรคลมชักเป็นโรควิกลจริต - - 3.1 -

โรคลมชักเป็นการเจ็บป่วยทางจิต 10.9 11.5 - 35

โรคลมชักสามารถรักษาหายได้	 40.6 - - -

โรคลมชักทำาให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการศึกษา 24.7 - - 25

ผู้ป่วยโรคลมชักต้องออกจากงาน 39.7 - 3.1 38

คุณอนุญาตให้บุตรเล่นกับเด็กโรคลมชัก - - 92.2 17

คุณอนุญาตให้บุตรแต่งงานกับผู้ป่วยโรคลมชัก 33.0 70.6 - 56

การปฐมพยาบาลผูป่้วยทีก่ำาลังชกั	โดยนำาส่ิงของบางอย่าง

เข้าไปในปากเพื่อป้องกันผู้ป่วยกัดลิ้นตนเอง		

57.9 11.6 - -
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	 นอกจากนี้	 การศึกษาในประเทศสาธารณรัฐเช็ก30 

ในกลุ่มครูผู ้ฝึกสอนพบว่ายังขาดความเชื่อมั่นในการ

จัดการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล	 ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก

หากเกิดอาการชักในห้องเรียน	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ

การศึกษาจากประเทศมาเลเซยี18 พบว่ามีเพียงร้อยละ	20	

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	 ที่ทราบเกี่ยวกับการ

ปฐมพยาบาลเมือ่มีอาการชกัและการศึกษาจากประเทศ

อิตาลี26	ทีพ่บว่าร้อยละ	66	ของครูไม่มคีวามมัน่ใจในการ

จัดการกบันกัเรียนทีเ่กดิอาการชกัในชัน้เรยีน	ดงันัน้	จงึมี

ความสำาคญัและจำาเป็นอย่างยิง่ในการจดัฝึกอบรมเกีย่ว

กบัโรคลมชกัแก่ครฝึูกสอน	ให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กที่มีโรคลมชักในชั้น

เรียน30  

 การศกึษาในกลุม่คร	ูนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัและ

นักเรียนระดับมัธยมในเมือง	Sicily	ประเทศอิตาลี31	พบ

ว่าขาดความรู้และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคลมชักในหลาย

ประเดน็	กล่าวคือ	ร้อยละ	30.6	คิดว่าโรคลมชกัเป็นโรคจติ

ประสาท		มีเพียงร้อยละ	6.5	เท่านั้นที่คิดว่าผู้ป่วยโรคลม

ชักสามารถแต่งงานได้		ร้อยละ	32	คดิว่าผูป่้วยโรคลมชกั

สามารถตั้งครรภ์ได้	ร้อยละ	32.3	คิดว่าผู้ป่วยโรคลมชัก

สามารถทำางานได้	และนอกจากนี้พบว่าครูร้อยละ	29	มี

ความรู้สึกกลัวและกังวลต่อผู้ป่วยโรคลมชัก	 และการ

ศึกษาในตุรกี32	 	ศึกษาความรู้และทัศนคติต่อโรคลมชัก

ของนักศึกษาแพทย์จำานวน	890	ราย	พบว่า	1	ใน	5	ของ

นกัศกึษาแพทย์ไม่แน่ใจถงึสาเหตุของโรคลมชกั	โดยร้อย

ละ	8.8	คิดว่าเกิดจากการขาดวิตามิน		ร้อยละ	19.1	คิด

ว่าเกิดจากปัญหาทางจิตเวช	ร้อยละ	4.4	คิดว่าเกิดจาก

ปัญหาด้านจิตใจ	และร้อยละ	3.4	คิดว่าเกดิจากความผดิ

ปกตทิางโลหติวทิยา		ร้อยละ	4.8	คิดว่าโรคลมชกัเกดิจาก

การถูกพระเจ้าลงโทษ	 	 ร้อยละ	 2.1	 คิดว่าเกิดจาก

วญิญาณช่ัวร้าย		และร้อยละ	88	คดิว่าโรคลมชกัเป็นโรค

ทีอั่นตรายและส่วนใหญ่มคีวามเข้าใจว่าโรคลมชกัรักษา

ไม่หาย	ต้องรักษาไปตลอดชีวิต	 	ร้อยละ	50.6	คิดว่าจะ	

นำาสิง่ของบางอย่างเข้าไปในปากเพ่ือป้องกนัผูป่้วยกดัล้ิน

ตนเองขณะมีอาการชัก	 จะเห็นได้ว่า	 นักศึกษาแพทย์มี

ทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอโรคลมชกั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็	

การไม่แต่งงานกับผู้ป่วยโรคลมชักและผู้ป่วยโรคลมชัก

ไม่สามารถมีบุตรได้	 ความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ

สาเหต	ุการรกัษาโรคลมชกัและลกัษณะของโรคลมชกั	ดงั

นั้น	 จึงควรจัดโปรแกรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

ลมชัก	เพื่อเพิ่มความตระหนักต่อโรคลมชักมากขึ้น

ความรู้ ทัศนคตแิละการปฏบิตัต่ิอโรคลมชกั
ในทวีปแอฟริกา

 การศึกษาเกี่ยวกับความรู้	 ทัศนคติและการปฏิบัติ

ต่อโรคลมชักของกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา	 มีการ

ศกึษาในหลากหลายกลุม่ตวัอย่าง	เช่น	นกัเรยีน	ประชาชน

ทั่วไป	ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้และทัศนคติที่ไม่ดีต่อ

โรคลมชกั		เช่น	การศกึษาในประเทศคาเมอรูน		ศกึษาใน

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป33	และนักเรียน34	คิดว่าโรค

ลมชักเป็นโรคติดต่อ	ร้อยละ	23.8		และร้อยละ	58	ตาม

ลำาดับ	โดยร้อยละ	21.233		คิดว่าติดต่อทางนำ้าลาย	และ

ร้อยละ	27.5		คิดว่าติดต่อทางก๊าชของเสีย	(waste	gas)		

นอกจากน้ี	 คิดว่าโรคลมชักเป็นโรควิกลจริตคือ	 ร้อยละ 

62.833 และร้อยละ	 13.234	 ตามลำาดับ	 ส่วนประเทศ

ไนจเีรยี35 	ศกึษาในกลุม่ตวัอย่างนกัเรยีนพบว่าร้อยละ	19 

คดิว่าโรคลมชักเกดิจากวญิญาณชัว่ร้าย	คดิว่าโรคลมชัก

เป็นโรคเจ็บป่วยทางจติ		ร้อยละ	67.333,	14.334  และร้อย

ละ	51.935 คดิว่าโรคลมชกัมผีลต่อการรบัเข้าทำางาน	ร้อย

ละ	44.533	และร้อยละ	22.834  ยอมให้บตุรเล่นกบัเดก็โรค

ลมชัก	ร้อยละ	8433,	6034	และ	ร้อยละ	30.935		ตามลำาดับ	

การศึกษาในคาเมอรูนพบว่า	 ยอมให้บุตรแต่งงานกับผู้

ป่วยโรคลมชัก	 ร้อยละ	 6733	 และร้อยละ	 5234	 ส่วน

ไนจีเรีย35 ยอมให้บุตรแต่งงานกับผู้ป่วยโรคลมชักเพียง

ร้อยละ	15.8 	นอกจากนี้	การปฐมผู้ป่วยที่กำาลังชักไม่ถูก

ต้อง	 โดยนำาสิ่งของบางอย่างเข้าไปในปากเพื่อป้องกันผู้

ป่วยกดัล้ินตนเอง		ร้อยละ	41.634	และร้อยละ	50.635	ตาม

ลำาดับ	และประเด็นเกี่ยวการรักษาโรคลมชัก	 คิดว่าโรค

ลมชักรักษาไม่หาย	 ร้อยละ	 13.4	 และจะขอพรจาก

พระเจ้าร้อยละ	93.333 

 การศึกษาในประเทศซิมบับเว36	 ในกลุ่มผู้ป่วยโรค

ลมชักที่อาศัยอยู่ในชนบท	ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่

มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคลมชัก	 คิดว่าโรคลมชักเป็นโรค
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ติดต่อร้อยละ	88		คิดว่าติดต่อทางการสัมผัสและการดม

กลิน่	ร้อยละ	86		ติดต่อจากสารคัดหลัง่ในร่างกายร้อยละ	

84			ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ		83			คิดว่าโรค

ลมชักรกัษาไม่หายร้อยละ	96	คิดว่าการป้องกนัไม่ให้เกดิ

โรคลมชักหรืออาการชัก	คือ	ไม่กินถั่วร้อยละ	84		คิดว่าผู้

ป่วยโรคลมชักไม่สามารถแต่งงานได้ร้อยละ	86	และคิด

ว่าผูป่้วยโรคลมชกัไม่สามารถประสบความสำาเรจ็ในชวิีต

ร้อยละ	80		สอดคล้องกบัการศึกษาในประเทศคาเมอรูน37  

ในกลุม่ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่คดิว่าโรคลมชกัเป็นโรค

ติดต่อมากถึงร้อยละ	65.1	โดยคิดว่าติดต่อทางก๊าชของ

เสีย	(waste	gas)	ร้อยละ	38.6		คิดว่าติดต่อทางนำ้าลาย

ร้อยละ	 33.7	ติดต่อทางเลือดร้อยละ	 12.5	และร้อยละ	

9.7	คดิว่าตดิต่อทางการมเีพศสมัพันธ์	ซึง่ความเข้าใจผดิ

ที่คิดว่าโรคลมชักเป็นโรคติดต่อดังกล่าวข้างต้น	ยิ่งทำาให้

มีทัศนคติไม่ดีต่อโรคลมชัก	โดยจะไม่ให้บุตรแต่งงานกับ

ผู้ป่วยโรคลมชักร้อยละ	67.1		หรือไม่ติดต่อ	สื่อสารกับผู้

ป่วยโรคลมชกัร้อยละ		60.5		นอกจากนี	้คนทีค่ดิว่าผูป่้วย

โรคลมชักเป็นโรคทางจิต	ประสาทจะไม่อนุญาตให้บุตร

แต่งงานกับผู้ป่วยโรคลมชักมากถึงร้อยละ	69.8		หรือไม่

ติดต่อ	สื่อสารกับผู้ป่วยโรคลมชักร้อยละ		60.4		และการ

ศึกษาจากประเทศเอธิโอเปีย38		ในกลุ่มตัวอย่างครู	ค่อน

ข้างมีทัศนคติที่ดีต่อโรคลมชัก	 โดยคิดว่าโรคลมชักเป็น

โรคติดต่อเพียงร้อยละ	1	คิดว่าเกิดจากภูตผี	ปีศาจ		ร้อย

ละ	 12.9	 	 	 คิดว่าเป็นการเจ็บป่วยทางจิตร้อยละ	 25.9		

ยินดีให้ผู้ป่วยโรคลมชักเรียนในช้ันเรียนร้อยละ	89.2	มี

เพยีงร้อยละ	15.2	เท่านัน้ทีต้่องการให้แยกห้องเรยีนให้ผู้

ป่วยโรคลมชัก	 	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีบางประเด็นที่มี

ทัศนคติท่ีไม่ดีต่อโรคลมชัก	 เช่น	 จะอนุญาตให้บุตร

แต่งงานกับผู้ป่วยโรคลมชักเพียงร้อยละ	30.9	ดังตาราง

ที่	4

		 นอกจากนี	้ การศึกษาในประเทศอียิปต์39	ศึกษาใน

กลุ่มตัวอย่างครู	พบว่าร้อยละ	54	 	ของครูมีความคิดว่า

เด็กโรคลมชักไม่แตกต่างเด็กปกติทั่วไป		ร้อยละ	27	คิด

ว่าเด็กโรคลมชักสามารถเรียนโรงเรียนเดียวกันกับเด็ก

ปกต	ิร้อยละ	23	รูส้กึเหน็อก	เหน็ใจเดก็โรคลมชกั	ร้อยละ	

12.7	ยอมรับเด็กที่มีอาการชักให้อยู่ในชั้นเรียน	และการ

ศกึษาในประเทศแซมเบยี40		ศกึษาในกลุ่มตวัอย่างตำารวจ	

พบว่า	ตำารวจส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกับโรคลมชักโดยร้อย

ละ	85	เคยเห็นผู้ที่มีอาการชัก	ร้อยละ	77.1	คิดว่าโรคลม

ชักเป็นความผิดปกติของสมอง		ร้อยละ	20	คิดว่าโรคลม

ชักเกิดจากการถูกครอบงำาด้วยวิญญาณชั่วร้าย		ร้อยละ		

13.9	 คิดว่าโรคลมชักเกิดจากเวทมนต์	 คาถา	 และ

มากกว่าคร่ึงเช่ือว่าโรคลมชักเป็นโรคติดต่อ	 	 การช่วย

เหลอืขณะมกีารชกั	พบว่าร้อยละ	8	จะให้การช่วยเหลอืที่

ไม่ถูกต้องและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย	กล่าวคือ	 จะช่วย

เหลือผู้ที่มีอาการชักด้วยการจับยึดตัว	 ใส่กุญแจมือและ

มดัผูป่้วย	และร้อยละ	14.3	คดิว่าผูป่้วยโรคลมชกัท่ีอยูใ่น

ความดแูลของตำารวจ	จำาเป็นต้องกกักนั	จากการศกึษาน้ี

จะเห็นได้ว่า	ตำารวจส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้และปฏบิตัไิม่

ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชัก	ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้

ป่วยโรคลมชัก	ทั้งนี้เนื่องจากในประเทศกำาลังพัฒนานั้น	

ตำารวจส่วนใหญ่จะเป็นผูใ้ห้บรกิารทางการแพทย์ฉกุเฉนิ	

ดงันัน้จงึมคีวามจำาเป็นทีจ่ะต้องจดัโปรแกรมให้ความรูแ้ก่

ตำารวจ	
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ตารางที่ 4 	ความรู้	ทัศนคติและการปฏิบัติต่อโรคลมชักในทวีปแอฟริกา	(ร้อยละ	ของคำาตอบว่า	“ใช่”)

ค�าถาม ประเทศ/กลุ่มประชากรที่ศึกษา

คาเมอรูน33

คศ. 2009

คาเม

อรูน34

คศ. 2010

 ไนจเีรยี 35

คศ. 2013

ซมิบบัเว 36

คศ. 2013

คาเมอรนู37

คศ. 2013

เอธโิอเปีย38

คศ. 2016

ประชาชนทัว่ไป นกัเรยีน นกัเรยีน ผูป่้วยโรคลม

ชกั

ประชาชน

ทัว่ไป

ครู

โรคลมชักเป็นโรคติดต่อ 23.8 58 - 88 65.1 1.0

โรคลมชักเกิดจากถูกผีเข ้า	 /

วิญญาณชั่วร้าย	 ภูตผี	 ปีศาจ	 /

บาปบรรพบุรุษ/ความวิกลจริต/

ถกูสาปแช่ง

62.8 13.2 19 80 32 12.9

โรคลมชักเป็นโรคกรรมพันธุ์ 12.7 12.4 22.5 89 6 20.0

โรคลมชักเป็นการเจ็บป่วยทาง

จิต	หรือความผิดปกติทางจิต

67.3 14.3 51.9 90 33.5 25.9

ผูป่้วยโรคลมชักต้องออกจากงาน 44.5 22.8 - - -

ฉันเล ่นกับผู ้ป ่วยโรคลมชัก/

อนุญาตให้บุตรเล่นกับเด็กโรค

ลมชัก

84 60 30.9 - - 78.6

ฉันสามารถแต่งงานกับผู้ที่เป็น

โ รคลมชัก /อนุญาตให ้บุ ต ร

แต่งงานกับผู้ป่วยโรคลมชัก

67 52 15.8 - - 30.9

ผูป่้วยโรคลมชักสามารถแต่งงาน

ได้

- - 58.9 11 - -

ผู้ป่วยโรคลมชัก	สามารถมีบุตร

ได้	

- - 57.8 - - -

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่กำาลัง

ชัก	 โดยนำาสิ่งของบางอย ่าง

เข้าไปในปากเพื่อป้องกันผู้ป่วย

กัดลิ้นตนเอง		

- 41.6 50.6 - - 19.5
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	 การศกึษาความรู	้ทศันคตแิละการปฏิบตัต่ิอโรคลม

ชักของกลุม่ประเทศต่างๆ	ส่วนใหญ่ให้ความสนใจศึกษา

ในกลุ่มครู	 นักเรียนและประชาชนท่ัวไป	 ซึ่งพบว่าแต่ละ

กลุ่มมีความรู้	 ทัศนคติและการปฏิบัติต่อโรคลมชักแตก

ต่างกัน	 ในประเทศไทยได้ศึกษาครอบคลุมในทุกกลุ่ม

ประชากร	คือ	ผู้ป่วยโรคลมชัก	ผู้ดูแล	ประชาชนในเขต

เมอืงและชนบท	คร	ูนกัศึกษาแพทย์และบคุลากรทางการ

แพทย์	พบว่าประชาชนมีความรู้	ทัศนคติและการปฏิบัติ

ทีไ่ม่เหมาะสมเป็นจำานวนมาก	กล่าวคือ	คิดว่าสาเหตขุอง

โรคลมชักคือถูกผีเข้า	 วิญญาณชั่วร ้าย	 ภูตผีปีศาจ	       

ร้อยละ	25.612	 (ประชาชนทั่วไป)	และร้อยละ	14.5	 (ผู้

ดแูล)11	ความเชือ่นีม้คีวามสอดคล้องกบัการแสวงหาการ

รักษาของผู้ป่วยและญาติ	 โดยส่วนใหญ่จะแสวงหาการ

รักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์		แต่เมื่ออาการโรคลมชักไม่

ดีขึ้น	 จึงจะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน	

อย่างไรก็ตาม	เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	ได้แก่	กัมพูชา20	พบว่ามีความเชื่อดัง

กล่าวมากถึงร้อยละ	 47.6	แต่ประเทศอื่นๆมีความเช่ือนี้

ค่อนข้างตำ่า	 และในกลุ่มประเทศแอฟริกาก็มีความเช่ือ

เช่นเดียวกัน	 คือประเทศคาเมอรูน33 พบมากถึงร้อยละ	

62.8 ประเทศไทย	คิดว่าโรคลมชกัเป็นโรคติดต่อเพยีงร้อย

ละ	2.85	 	 ซึงดีกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้	คือ	กัมพูชา20	ร้อยละ	53.6	ลาว17		ร้อยละ	33.3		และ

อินโดนิเซีย14	ร้อยละ	20	ส่วน	แอฟริกา	คือประเทศคาเม

อรนู33 ร้อยละ	23.8	กลุม่ประเทศยโุรปมคีวามเชือ่ดงักล่าว

ตำ่ากว่าทวีปอื่นๆ	ได้แก่	กรีซ27	ร้อยละ	0.8				

 นอกจากนี	้คดิว่าโรคลมชกัเกดิจากการรับประทาน

เนื้อหมูร้อยละ	 18.2	 (ผู้ป่วย)10	 ร้อยละ	22.9	 (ผู้ดูแล)11 

และร้อยละ	27.8	 (ประชาชนในเขตชนบท)13	ร้อยละ	27.7	

คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์	 ทำาให้เกิดอาการชัก11	 ในประเท

ศอืน่ๆไม่พบว่ามคีวามเชือ่ดงักล่าว			คดิว่าโรคลมชกัเป็น

โรควิกลจรติ	ร้อยละ	50.2	(ผูป่้วย)10	ร้อยละ	65.1	(ผูด้แูล)
11	ใกล้เคียงกับในประเทศคาเมอรูน33	ร้อยละ	67.3	และ

ไนจเีรยี35	ร้อยละ	51.9	แตกต่างจากประเทศยโุรป	มคีวาม

เชื่อดังกล่าวค่อนข้างตำ่าคือ	อิตาลี26	ร้อยละ	10.9 	กรีซ27	

ร้อยละ	 11.5	คิดว่าโรคลมชักมีผลต่อการรับเข้าทำางาน	

ในประเทศไทย	พบว่าร้อยละ	62.6(ผู้ป่วย)10	และร้อยละ	

67.5		(ผู้ดูแล)11		ใกล้เคียงกับกัมพูชา	ร้อยละ	63.5	ส่วน

ประเทศอื่นๆค่อนข้างใกล้เคียงกัน	 คือ	ประเทศอินโดนิ

เชยี14	มาเลเซยี16	ลาว17	เวยีดนาม19และสงิคโปร์21	ร้อยละ	

43,	 42,	 39.8,	 42.1	 และร้อยละ	 38	 ตามลำาดับ	 ส่วน

ประเทศยุโรป	มีทัศนคติดังกล่าวที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประเทศโครเอเชีย28	ร้อยละ	3.1	สหรัฐอเมริกา29 

ร้อยละ	38	และอิตาลี26	ร้อยละ	39.7				

	 การศกึษาทศันคตขิองผูป่้วยโรคลมชกัพบว่าผูป่้วย

มทีศันคตทิีไ่ม่ดโีรคลมชกัได้แก่	คดิว่าโรคลมชกัทำาให้ขาด

โอกาสในด้านการศกึษา	ร้อยละ	57.1	การทำางาน	ร้อยละ	

62.6		การแต่งงานร้อยละ	40.9		การเข้าร่วมกิจกรรมใน

สงัคมร้อยละ	30.5	และไม่สามารถใช้ชวีติเหมือนคนปกติ

ทั่วไปได้ร้อยละ	 65.0	ตามลำาดับ10	 และจากการศึกษา

เกี่ยวกับการรับรู้โรคลมชักพบว่ามีการรับรู้ว่าโรคลมชัก

เป็นโรคทีม่คีวามยากลำาบากมากทีสุ่ดในการจดัการ	เมือ่

เปรียบเทียบกับโรคเรื้อรังอื่นๆได้แก่	โรคหอบหืด	โรคเบา

หวาน	และโรคมะเร็ง25 ร้อยละ	28	คดิว่าต้องแยกโรงเรยีน

ให้เด็กโรคลมชัก		ร้อยละ	36.8		คิดว่าผู้ป่วยโรคลมชักมี

สติปัญญาด้อยกว่าคนทั่วไป		ร้อยละ	21.8	จะไม่ให้การ

ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการชัก	ร้อยละ	44.3	จะไม่ให้บุตร

เล่นกับเด็กโรคลมชักและไม่ให้แต่งงานกับผู้ป่วยโรคลม

ชกั12	แตกต่างจากไนจเีรยี35		คดิว่าจะยอมให้บตุรแต่งงาน

กับคนที่เป็นโรคลมชักเพียงร้อยละ	15.8	 ส่วนประเทศ

กรีซ27	คดิว่าจะยอมให้บตุรแต่งงานกบัคนท่ีเป็นโรคลมชกั

ถึงร้อยละ	70.6	

	 นอกจากนี้	 หลายๆการศึกษาในประเทศไทยพบ

ว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยขณะชักไม่ถูกต้อง	 โดยจะใช้ช้อน

งัดปากเพื่อป้องกันผู้ป่วยกัดลิ้น	ได้แก่	ร้อยละ	735		 ร้อย

ละ	646	ร้อยละ	837		และร้อยละ	65.111	นอกจากนี	้ร้อยละ	

27	จะจับผู้ป่วยมัดไว้และทำาการปั๊มหัวใจ6  ร้อยละ	74.7	

จะช่วยเหลือด้วยการกดหน้าท้องให้ผู้ป่วย	และร้อยละ	

42.2	 จะจับยึด	 มัดผู้ป่วยไว้11	 แตกต่างจากประเทศ

จอร์แดน22	และกรีซ	27	ร้อยละ	10.8	และร้อยละ	11.6	ตาม

ลำาดบั	ซ่ึงการให้การช่วยเหลือทีไ่ม่เหมาะสมดงักล่าว	อาจ

ก่อให้เกดิผลเสยีต่อผูป่้วยและอาจเป็นอนัตรายต่อผูช่้วย

เหลือ	 ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่งยังขาดความรู้

เกีย่วกบัการให้การช่วยเหลอืผูป่้วยท่ีมอีาการชกั	โดยร้อย
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ละ	5.3	จะนำาสิ่งของบางอย่างเข้าไปในปากเพื่อป้องกัน

ผูป่้วยกดัลิน้ตนเอง		และส่วนน้อยทีท่ราบการชกัชนดิสญู

เสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	ลักษณะเหมือนวูบหรือ

เป็นลม	ล้มลงไป	(atonic	seizures)	และชกัแบบนิง่เหม่อ

ลอย	(absence	seizures)	ร้อยละ	55.6	และร้อยละ	58.7	

ตามลำาดับ9  และการศึกษาในนักศึกษาแพทย์พบว่ามี

เพียงร้อยละ	 33.6	  ที่ทราบการชักชนิดนิ่งเหม่อลอย 

(absence	seizures)8 ร้อยละ	25.4	คิดว่าโรคลมชกัรักษา

ไม่หาย	 ร้อยละ	 24.6	 คิดว่าต้องรับประทานยากันชัก

ตลอดชีวิต	และร้อยละ	1.6	คิดว่ารับประทานยาเฉพาะ

ช่วงที่มีอาการชัก		และ	ผู้ดูแล	ร้อยละ	41.0		คิดว่าหากผู้

ป่วยลืมทานยากนัชกั	ในวนันัน้	ให้เพ่ิมขนาดยาข้ึนเป็น	2	

เท่าของวันถัดไป11 

	 จะเห็นได้ว่าความรู้	 ทัศนคติและการปฏิบัติต่อโรค

ลมชักที่ ได ้ รวบรวมการศึกษาทั้ งในประเทศไทย	 

ทวีปเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ทวีปยุโรปและ

ทวีปแอฟริกา	มีความแตกต่างกัน	โดยส่วนใหญ่ประเทศ

ที่พัฒนาแล้วจะมีทัศนคติที่ดีต่อโรคลมชัก	 ซึ่งปัจจัยที่มี

ผลต่อความรู้	 ทัศนคติที่ดีต่อโรคลมชัก	 คือ	 การศึกษา 

เศรษฐานะ10

	 ซ่ึงทศันคตต่ิอโรคลมชกัมคีวามแตกต่างกนัตามถิน่

ทีอ่ยู่อาศยั	ประชาชนทางตะวนัตก	เขตเมืองอุตสาหกรรม

จะมีความเช่ือเกี่ยวกับความเจ็บป่วยว ่าเป ็นเรื่อง

ธรรมชาต	ิความเข้าใจทีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัโรคลมชกัจะมี

น้อยกว่าและทำาให้มทีศันคติทีดี่ต่อโรคลมชกัมากกว่า	ใน

ทางตรงข้าม	คือ	เอเชยีและแอฟรกิา	ประชาชนจะมีความ

เช่ือว่าความเจ็บป่วยเป็นเรื่องลี้ลับ	 ไม่สามารถอธิบาย

ด้วยวิทยาศาสตร์	 มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคลมชักและมี

ความเข้าใจผิด	 เช่น	คิดว่าโรคลมชักเป็นโรคติดต่อ	 เกิด

จากภูตผี	ปีศาจ	เป็นโรควิกลจริต	เป็นต้น41

 มีหลายการศึกษาที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะมีทัศนคติที่ดีต่อโรค

ลมชักมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบท	กล่าวคือฐานะทาง

เศรษฐกิจมีผลโดยตรงต่อทัศนคติที่มีต่อโรคลมชัก	 แต่

อย่างไรกต็าม	มบีางประเทศทีฐ่านะทางเศรษฐกจิไม่มผีล

ต่อทัศนคติต่อโรคลมชัก	 ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย

ต่างๆที่มีผลต่อทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคลมชัก	 เช่น	 ภาวะ

เศรษฐกิจ	สังคม	ความรู้	 ระดับการศึกษา	การรับรู้	และ

ความเข้าใจทีผิ่ด	อย่างไรกต็าม	เรากย็งัไม่แน่ใจถงึเหตผุล

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคลมชัก	 ยก

ตัวอย่างเช่น	 ครอบครัวที่เคร่งครัดในเร่ืองของเกียรต	ิ

ศกัดิศ์รขีองครอบครวัจะไม่ยอมให้บตุรแต่งงานกบัผูป่้วย

โรคลมชกัมากกว่าครอบครัวทีใ่ห้ทางเลอืกทีอ่สิระในการ

แต่งงาน	ซึ่งความเชื่อ	 วัฒนธรรมเกี่ยวกับทัศนคติต่างๆ	

จะต้องศึกษาเชิงคุณภาพ		จากการศึกษาของ	Chung29	

ทีพ่บว่าชาวจนีและเวยีดนามทีอ่าศัยอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา

มทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอโรคลมชกัมากกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ชาวสหรัฐอเมริกา	(ร้อยละ	43	ต่อ	ร้อยละ	8-22)	แสดงให้

เห็นว่าอิทธิพลของความเชื่อหรือวัฒนธรรมเกี่ยวกับ

ทัศนคติต่อโรคลมชักนั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆ	 ถึง

แม้ว่าจะมีการย้ายถิ่นฐานมาแล้วก็ตาม41

	 การจดักจิกรรมส่งเสรมิให้ผูป่้วยและญาตมิคีวามรู	้

ทัศนคติที่ดีต่อโรคลมชักมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่าง

ยิ่ง	 ซึ่งมีหลากหลายแนวทาง	 การจัดกิจกรรมกลุ ่ม

สนับสนุนสำาหรับผู้ป่วยโรคลมชัก	 (epilepsy	 support	

group)	และญาติเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีประโยชน์และ

ได้ผลลัพธ์ที่ดี	จากการศึกษาของ	Sawanchareon	และ

คณะ42	พบว่า	การจดักจิกรรมกลุม่สนบัสนนุเพือ่ให้ผูป่้วย

และญาตไิด้แลกเปล่ียนประสบการณ์ความเจ็บป่วย	แลก

เปลี่ยนความรู ้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลมชัก	 เป็น

กิจกรรมที่ง่ายและมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติ	นำาไป

สูก่ารเข้าใจ	มคีวามรู้เกีย่วกบัโรค	มทีศันคตทิีด่ต่ีอโรคลม

ชกั	ทำาให้ยอมรับการเจ็บป่วยและให้ความร่วมมอืในการ

รักษา	ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยได้มีประสิทธิผลที่ดี

ข้อเสนอแนะ

	 จากการทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับความรู้	ทัศนคติ

และการปฏิบัติต่อโรคลมชัก	ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.	 ควรให้ความสำาคญัเกีย่วกบัการให้ความรู้	ความ

เข้าใจโรคลมชักที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาน

ศึกษาในทุกระดับ	 โดยอาจสอดแทรกเนื้อหาให้ความรู้

เกี่ยวกับโรคลมชักเข้าไปในหลักสูตรการเรียน	การสอน	

เพื่อให้บุคลากรครู	 อาจารย์	นักเรียน	นักศึกษามีความรู้	

ความเข้าใจโรคลมชักมากยิง่ข้ึน	สามารถให้การช่วยเหลอื
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หรอืการปฐมพยาบาลผูป่้วยขณะมอีาการชกัได้อย่างถกู

ต้องเหมาะสม	รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยโรคลมชัก

	 2.	 สถานพยาบาลควรจัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย

โรคลมชัก	โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคลม

ชักและญาติได้เข้ากลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ความเจ็บป่วย	แลกเปลี่ยนความรู้	 ความเข้าใจ	 เพื่อส่ง

เสริมให้ผู้ป่วยและญาติ	เข้าใจเกี่ยวกับโรคลมชักมากยิ่ง

ขึน้	รวมทัง้มทีศันคติทีดี่ต่อโรคลมชกั	นำาไปสูก่ารให้ความ

ร่วมมือในการรักษาโรคลมชัก	 ส่งผลให้ผลการรักษามี

ประสิทธิผลมากขึ้น	

	 3.	 ควรจัดกิจกรรม	รณรงค์ให้ความรู้โรคลมชักแก่

ประชาชนท่ัวไปอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในเขตเมืองและเขต

ชนบท	เนื่องจากประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดความรู้	ความ

เข้าใจและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคลมชัก		มีความเชื่อที่ไม่

ถกูต้องและเป็นอนัตรายต่อผูป่้วย	เช่น	การปฐมพยาบาล

เม่ือผู ้ป่วยมีอาการชักไม่ถูกต้อง	 โดยจะใช้ช้อนหรือ

ของแขง็งดัปากเพ่ือป้องกนัผูป่้วยกดัลิน้	จะช่วยเหลอืด้วย

การกดหน้าท้องให้ผู้ป่วย	และจะจับยึด	มัดผู้ป่วยไว้			ซึ่ง

การให้การช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว	 อาจก่อให้

เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ช่วยเหลือ   

และผูด้แูล	คิดว่าหากผูป่้วยลมืทานยากนัชกั	ในวนันัน้	ให้

เพิม่ขนาดยาขึน้เป็น	2	เท่าของวันถดัไป	ซึง่เป็นความเชือ่

ที่ผิด	อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย	นอกจากนี้	 มีความเชื่อ

ว่า	โรคลมชักเป็นถูกผีเข้า	/วิญญาณชั่วร้าย	ภูตผี	ปีศาจ 

ทำาให้ผู้ป่วยและญาติแสวงหาการรักษาตามความเช่ือ	

คอื	การรกัษาทางไสยศาสตร์	ซึง่พิธกีรรมทางไสยศาสตร์	

บางอย่างอาจทำาให้เกดิอนัตรายต่อผูป่้วย	เช่น	การเฆีย่น

ต	ีเพือ่ให้ผอีอกจากร่าง		หรอืการรกัษาด้วยยาต้ม	ยาหม้อ		

และอาจถูกหลอกลวงให้สูญเสียเงินเพื่อใช้ในการทำา

พธิกีรรมต่างๆ	ซึง่ความเชือ่ทีผ่ดิดังกล่าวข้างต้นต้องได้รบั

การแก้ไข	

	 4.	 ควรจัดอบรมให้ความรูโ้รคลมชกัแก่อาสาสมคัร

หมู่บ้าน	รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์	เพื่อให้มีความ

ตระหนักต่อโรคลมชักและมีความรู้	 ความเข้าใจโรคลม

ชักมากยิ่งขึ้น	เพื่อพัฒนาระบบการรักษา	การดูแลผู้ป่วย

โรคลมชักให้มีประสิทธิภาพ		

	 5.	 การจัดทำาสื่อเพื่อเผยแพร่โรคลมชักในประเด็น

ต่างๆ	เช่น	ความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับโรคลมชัก		โรคลมชัก

กบัผูห้ญงิ	โรคลมชกักบัการเรยีน		โรคลมชกักบักีฬา		โรค

ลมชักกับการทำางาน		โรคลมชักกับการขับรถ	โรคลมชัก

กบัความเชือ่ต่างๆ	โรคลมชกักบัอาหารเสริม	เป็นต้น	ทัง้นี้	

เพือ่ให้ผูป่้วย	ประชาชนทัว่ไปมีความรูแ้ละสามารถเข้าถงึ

สือ่ได้หลายช่องทาง	ได้แก่	หนงัสอื	สือ่วทิย	ุโทรทศัน์	และ

สื่อออนไลน์	เป็นต้น

สรุป

	 ประชาชนทัว่ไปยงัขาดความรู้และการปฏิบตัติวัต่อ

โรคลมชักและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคลมชัก	ทำาให้ผู้ป่วย

โรคลมชกัและครอบครัวได้รับผลกระทบในการดำารงชวีติ	

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

ประเทศด้อยพัฒนาหรือกำาลังพัฒนา	ดังนั้น	 จึงจำาเป็น

ต้องจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อให้ความรู้โรคลมชักแก่

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 ในประเด็นที่มักเข้าใจผิด	และ

การจดักจิกรรมให้ผูป่้วยในรปูแบบการเข้ากลุม่สนบัสนนุ

เพือ่ให้ให้ผูป่้วยและญาต	ิประชาชนทัว่ไปมคีวามรู	้ความ

เข้าใจและมีทศันคตทิีด่ต่ีอโรคลมชกัและทำาให้ผูป่้วยโรค

ลมชกัสามารถหลดุพ้นจากเงามดืและมคีณุภาพชวีติทีด่ี
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	 ผู ้ป่วยชายไทย	 	 อายุ	 20	 ปี	 ภูมิลำาเนา	 จังหวัด

สมุทรสาคร	อาชีพ	นักศึกษา

อาการสำาคัญ

	 แขนขาซ้ายอ่อนแรง	4	วันก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 -	2	เดือน	ก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการชาปลายนิ้ว

ช้ีและนิว้โป้งมือซ้ายลกัษณะอาการเป็นชาหนาๆ	ภายใน	

2	วนัต่อมาอาการชาค่อยๆ	ลามมากขึน้มายงัมุมปากด้าน

ซ้าย	ไม่มีอ่อนแรง	ไม่ปวดศรีษะ	ไม่มไีข้	ปัสสาวะอจุจาระ

ปกตดิ	ีได้รบัการตรวจ	MRI	จากแพทย์ทางระบบประสาท

จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง	 ได้รับการวินิจฉัยว่าผู้

ป่วยเป็น	 cerebral	 cysticercosis	และผู้ป่วยได้รับการ

รักษาด้วย	dexamethasone	8	mg	intravenous	ทุก	8	

ชั่วโมงเป็นเวลา	2	วันร่วมกับ	albendazole	200	mg	2	

เม็ดเช้า	 เย็น	 7	 วันอาการค่อยๆ	ดีขึ้นไม่มีอาการชาหลง

เหลืออยู่	ผู้ป่วยสบายดีในช่วง	2	เดือน	ทำากิจวัตรประจำา

วันได้ตามปกติ

	 -4	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	 แขนขาซ้ายอ่อนแรง

ค่อยๆ	 เป็นมากขึ้น	 อาการอ่อนแรงเร่ิมต้นจากที่ข้อเท้า

ซ้ายก่อนจากนั้นค่อยรู้สึกขาซ้ายไม่ค่อยมีแรง	 และเริ่ม

รู้สึกแขนไม่ค่อยมีแรงตามมาอาการค่อยๆ	 เป็นมากข้ึน

เรือ่ยๆ	ครัง้นีผู้ป่้วยไม่มอีาการชา	ไม่มหีน้าเบีย้วปากเบีย้ว	

ไม่ปวดศีรษะ	ไม่มีไข้	กลืนอาหารปกติ	ปัสสาวะ	อุจจาระ

ปกติ

ประวัติอดีต

	 •	 ปฏิเสธโรคประจำาตัว

	 •	 ปฏิเสธการทานอาหารสุก	ๆ	ดิบ	ๆ	หรือกินผักสด

เป็นประจำา

	 •	 ปฏิเสธอุบัติเหตุทางศีรษะ

	 •	 ปฏเิสธประวตั	ิดืม่สรุา	สบูบหุรี	่สมนุไพร	สารเสพ

ติด

	 •	 ปฏิเสธแพ้ยา	แพ้อาหาร

	 •	 ปฏิเสธคนในครอบครัวมีอาการเหมือนผู้ป่วย	

หรืออาการทางระบบประสาทอื่น
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การตรวจร่างกาย

•	 Vital	sign:	BT	37.0OC,	BP	140/90	mmHg,	

	 PR	64	bpm	

•	 General	 appearance:	 A	 Thai	 man,	 good	 

consciousness,	not	pale,	no	jaundice

•	 HEENT:	not	pale	conjunctiva,	anicteric	sclera,	

thyroid	gland	not	enlargement

•	 Heart:	regular	rhythm,	normal	S
1
	S

2
,	no	murmur,	

no	carotid	bruit

•	 Lung:	 trachea	 in	 midline,	 equal	 chest	 

expansion,	equally	breath	sounds,	clear

•	 Abdomen:	soft,	not	 tender,	no	hepatospleno-

megaly

•	 Extremities:	no	rash,	no	pitting	edema

•	 Lymph	node:	no	lymphadenopathy

การตรวจร่างกายทางระบบประสาท

•	 Mental	status	:	good	consciousness,	orientate	

to	time,	place,	person

•	 Cranial	nerve:	intact	

•	 VA	 –	 20/20	both	 eye	 ,	 eye	ground	 –	 normal	

optic	disc

•	 Speech	:	no	dysarthria	

•	 Motor:	 normal	 muscle	 tone	 at	 right	 side,	 

increase	tone	left	side	

Power

Upper extremities	 Right	 Left

Shoulder	abduction/adduction		 5/5	 5/5

Elbow	flexion/extension	 5/5	 5/5

Wrist	flexion/extension	 5/5		 5/5

pronator	drip	 negative	 positive 

Lower extremities

Hip	flexion	/	extension	 5/5	 4/4

Knee	flexion/	Knee	extension	 5/5	 3/4

Ankle	dorsiflexion/	plantarflexion			 5/5	 2/3

Deep tendon reflex	 Right	 Left

Biceps		 2+					 2+

Brachioradialis		 2+					 2+

Triceps	 2+	 2+

Knee	reflex		 3+				 4+

Ankle	reflex		 3+	 4+

•	 Babinski’s	:	presence	on	left	side

•	 Ankle	clonus	:	positive	on	left	side

•	 Sensory	 :	 normal	 pinprick	 sensation,	 impair	

proprioception	and		vibration	at	distal	 joint	of	

left	foot

•	 Cerebellar	sign	:	normal	heel	to	knee	both	side,	

normal	finger	to	nose	both	side,	no	dysdiado-

chokinesia	

Problem lists

	 Two	episodes	of	neurological	deficit

	 1.	 Sensory	loss	on	left	hand	and	peri-oral	area	

which	improve	after	steroid	and	anti-parasitic	treat-

ment	2	month	earlier

	 2.	 Acute	 left	 hemiparesis	with	 progressive	

course	

อภิปรายผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ชายอายุน้อยมาด้วยอาการครั้ง

แรก	คอื	2	เดอืนก่อน	มอีาการชามอืซ้ายและมกีารลกุลาม

ไปยังมุมปากโดยไม่มีอาการอ่อนแรงที่ชัดเจน	 ไม่ปวด

ศีรษะไม่มีอาการไข้หรืออาการทางระบบอื่นลักษณะ

อาการดังกล่าวเป็นลักษณะของการลุกลามของรอยโรค

ที่เกิดขึ้นตาม	homunculus	ในสมองซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่

ใกล้เคยีงกนัระหว่างมือและปาก	แสดงว่าการวางรอยโรค

น่าจะอยู่บริเวณ	 subcortical	 ที่บริเวณเนื้อสมองขาว	

(white	matter)	 ที่ค่อนข้างจะใกล้กับด้าน	 cortex	 ของ

สมอง	ในตำาแหน่งของสมองส่วน	parietal	ซึ่งทางแพทย์

ผู้ท่ีดูแลคนแรกได้ส่งตรวจภาพรังสี	MRI	 (รูปที่1)	 จาก

ภาพถ่าย	MRI	 T2	weight	 image	จะพบว่ามีลักษณะ	
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Well	 define	 homogenous	 hyper-signal	 intensity	 ที่

ตำาแหน่ง	right	fronto-parietal	area	โดยรอยโรคทีม่ขีนาด

ใหญ่สดุคอื	2	cm	แต่รอยโรคไม่มกีารบวมและ	ใน	T1	with	

Gadolinium	พบ	ring	enhancement	ไม่พบลักษณะของ	

diffusion	restriction	ซึ่งจากลักษณะดังกล่าวทำาให้มีการ

วินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยที่อาจจะเป็นไปได้คือ	

รูปที่ 1 ภาพถ่ายรังสี MRI ผู้ป่วยที่มีอาการครั้งแรก A) T2 sequence B) T1 
sequence with Gadolinium C) Diffuse weight image D) apparent diffusion 
coefficient (ปกหลัง)

	 1.	 Infection	ที่มีความเป็นไปได้และพบลักษณะ	

Gadolinium	ทีเ่ป็นรปูวงแหวน	(ring	enhancement)	เป็น

หนึง่ในการวนิจิฉยัแยกโรคทีส่ำาคัญของ	ฝีในสมอง	(brain		

abscess)	และ	กลุม่granulomatous	infection	(parasite	

หรือ	tuberculoma)	แต่ถ้าพิจารณาในรายละเอียด	การ

ทีไ่ม่พบการบวมรอบรอยโรค	(perilesional	edema)	ไม่ม	ี

diffusion	restriction	(ในภาพ	MRI	hyper-signal	ทั้งใน	

DWI	และ	ADC	map	รูป1C	และ	1D	และไม่พบขอบดำา

ที่ครบวง	(hyposignal	rim)	ใน	T2	sequence	ทำาให้เรา

แยกการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยไม่น่าจะเป็นฝีในสมอง	แต่อาจ

จะพบลักษณะดังกล่าวในรอยโรคชนิด	granulomatous	

infection	เช่น	cysticercosis,	sparganosis	หรือ	slow	

growing	bacteria	เช่น	tuberculoma	ได้

	 2.	 Tumor	ซึง่อาจจะเป็น	primary	brain	tumor	หรือ	

lymphoma	แต่ถ้าพิจารณาจากรอยโรคลักษณะที่ไม่มี

การบวมบริเวณรอยโรค	 (perilesional	 edema)	 หรือ

ลกัษณะของการกดเบยีดบรเิวณรอบๆ	(mass	effect)	จะ

ทำาให้โอกาสที่เป็น	 tumor	 เป็นไปได้น้อย	 นอกจากนี้

ลักษณะที่เป็นเนื้อเดียวกัน	(homogenous)	ใน	MRI	T2	

sequence	นั้นอาจจะทำาให้คิดถึง	primary	brain	tumor	

ชนิด	glioma	น้อยลง	และการที่ไม่มีลักษณะ	ของ	diffu-

sion	restriction	ซึง่เป็นลกัษณะทีพ่บบ่อยใน	lymphoma	

ทำาให้โอกาสเป็น	lymphoma	ได้ลดลง

	 3.	 CNS	demyelination	ลกัษณะทีไ่ด้กล่าวข้างต้น

ได้แก่	 ลักษณะที่เป็นเน้ือเดียวกัน	 (homogenous)	 ร่วม

กับการไม่มีการบวมบริเวณรอยโรค	(perilesional	ede-

ma)	หรือลักษณะของการกดเบียดบริเวณรอบๆ	 (mass	

effect)	 เป็นลักษณะสำาคัญอย่างหนึ่งที่พบได้ในผู้ป่วย	

CNS	demyelination1	แต่อย่างไรก็ดี	การพบ	Gadolini-

um	 enhancement	ที่เป็นรูปวงแหวนปิด	 (close	 ring	

enhancement)	อาจจะเป็นลักษณะทีไ่ม่จำาเพาะกบั	CNS	

demyelination	เมื่อเทียบกับลักษณะที่เป็นวงแหวนเปิด	

(open	ring	หรือ	arch	like	enhancement)	มีการศึกษา

จากทางเมโยคลินกิ	ประเทศสหรัฐอเมริกา2	พบว่าในกลุม่

ผู้ป่วย	CNS	demyelination	ลักษณะที่พบบ่อยที่สุดคือ

การพบลักษณะ	Gadolinium	 enhancement	 เป็น	 รูป

วงแหวนปิด	 (close	 ring	 enhancement)	 ดังนั้นการ

วนิจิฉยัแยกโรคว่าผูป่้วยเป็น	inflammatory	CNS	demy-

elination	ในลักษณะที่มีรอยโรคตำาแหน่งเดียวที่มีความ

คล้ายก้อน	(single	mass	like	lesion)	หรือที่เรียกว่า	tu-

mefactive	MS	กยั็งมคีวามเป็นไปได้มากทีสุ่ดโดยเฉพาะ

ผู้ชายอายุน้อย	 อาการเกิดรวดเร็วและไม่มีอาการใน

ระบบอื่นนำามาก่อน

	 เนือ่งจากลักษณะของ	Gadolinium	enhancement	

ที่เป็นรูปวงแหวนปิด	 (close	 ring	enhancement)	อาจ

จะเจอได้ในกรณีอื่น	เช่น	post	radiation	necrosis3	แต่

ในผูป่้วยรายนีไ้ม่ได้มปีระวัตดิงักล่าว	ในช่วงแรกทีผู่ป่้วย

ได้รับการวินิจฉัย	 cerebral	 cysticercosis	มีการรักษา

ด้วย	dexamethasone	8	mg	ทางหลอดเลือดดำา	ทุก	8	

ชัว่โมงเป็นเวลา	2	วนัร่วมกบัการให้ยา	Albendazole	800	

mg	ต่อวัน	ต่อเนื่องกันเป็นเวลา	7	วัน	หลังจากนั้นผู้ป่วย

มีอาการดีขึ้นชั่วคราว	ซึ่งอาจจะเป็นผลจากยาสเตียรอย

ด์	แต่หลงัจากนัน้ประมาณ	2	เดอืนผูป่้วยกม็อีาการแย่ลง

ซึง่เป็นอาการอ่อนแรง	โดยเริม่เป็นทีข่าซ้ายและแขนซ้าย

ตามลำาดับ	ผู้ป่วยได้รับการตรวจภาพถ่าย	MRI	(รูปที่	2)	

อกีครัง้	ซึง่ในครัง้น้ีพบว่า	มกีารเปลีย่นแปลงจากภาพถ่าย	

MRI	คร้ังแรก	คอื	ลักษณะของรอยโรคนัน้มขีนาดใหญ่ขึน้	
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โดยขนาดที่ใหญ่ท่ีสุดของรอยโรคอยู่ที่	 3.6	 เซนติเมตร	

(จากรอยโรคเดิม	2	เซนติเมตร)	และพบการเปลีย่นแปลง

ของลกัษณะ	gadolinium	enhancement	เป็นรูปวงแหวน

เปิด	(open	ring	or	arc	like	enhancement)	(รูปที่	2A)	

ซึ่งเป็นลักษณะที่จำาเพาะกับ	CNS	 demyelination4,	 5  

สิง่ท่ีน่าสงัเกตเพ่ิมเติมคือ	แม้ว่ารอยโรคจะมขีนาดทีใ่หญ่

มากขึ้นก็ตาม	 แต่ลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน	 

(homogenous)	 ก็ยังคงอยู ่	 รอยโรคใน	 FLAIR/T2	 

sequence	ไม่มี	mass	effect	หรือการบวมรอบรอยโรค	

(perilesional	 edema)	 (รูปที่	 2B)	 ร่วมกับไม่มีลักษณะ

ของ	 diffusion	 restriction	 ลักษณะดังกล่าวเข้าได้กับ	

CNS	demyelination	มากที่สุด	 จึงให้การวินิจฉัยเป็น	

tumefactive	MS	

รูปที 2 ภาพถ่ายรังสี MRI ผู้ป่วยที่มีอาการครั้งที่สอง A) T1 sequence with 
Gadolinium พบลกัษณะของ open ring enhancement  B) FLAIR/T2 sequence 
(ปกหลัง)

	 ในผูป่้วยรายนีข้ณะอยู่ในโรงพยาบาล	มอีาการอ่อน

แรงมากขึ้นจากเดิม	จึงได้รับการรักษาด้วยยา		methyl-

prednisolone	ทางหลอดเลือดดำาเป็นเวลา	5	วัน	อาการ

อ่อนแรงดีขึ้น	 ผู้ป่วยรายนี้ยังได้นัดติดตามต่อเป็นระยะ

เพราะผู้ป่วยอาจเกิดการเกิดการกลับเป็นซำ้าของโรค	

(relapse)	 จนสามารถวินิจฉัยเข้าได้กับโรค	MS	 ตาม

เกณฑ์การวินิจฉัย6	สูงถึงร้อยละ	70	

Tumefactive MS

	 Tumefactive	MS	หมายถงึรอยโรคทีเ่กดิจาก	CNS	

demyelination	ซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า	2	เซนติเมตรซึ่ง

ให้ลักษณะที่เลียนแบบเนื้องอก	 โดยปกติมักจะมีเพียง

เพียงตำาแหน่งเดียว7	ตัวโรค	tumefactive	MS	เป็นโรคที่

พบได้ไม่บ่อย	พบประมาณ	1	ถึง	2	รายต่อผู้ป่วยโรค	MS	

1000	ราย8		หรือคิดเป็นความชุกของโรค	(prevalence)	

ที่	 3	 รายต่อประชากร	 1	 ล้านคนต่อปี9	 อย่างไรก็ดีการ

ศึกษา		MS	Lesion	Project2	ซึ่งเป็นการศึกษาแบบย้อน

หลงัในผูป่้วย	จำานวน	780	รายพบว่ามผีูป่้วยถงึ	168	ราย

ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อทางสมองยืนยันว่าเป็น	 โรค	CNS	

demyelination	ซึง่ในงานวจิยันีไ้ด้มข้ีอเสนอไว้ว่าจำานวน

ผู้ป่วยอาจจะตำ่ากว่าที่ประมาณการไว้เนื่องจากผู้ป่วย

ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับการยืนยันการตรวจชิ้นเนื้อ	

	 ลักษณะอาการทางคลินิกของผู้ป่วยมักจะมาด้วย

อาการบกพร่องทางระบบประสาทที่เกิดในเวลาอัน

รวดเร็ว	 (acute	 onset)	 ซึ่งอาการส่วนใหญ่จะเหมือนผู้

ป่วย	MS	ทีม่อีาการอ่อนแรง	(motor	weakness)	สญูเสยี

ความรู้สึก	 (sensory	 loss)	แต่ในผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะมี

อาการแสดงทางกระบวนการรับรู้ท่ีผิดปกตไิด้	(cognitive	

dysfunction)	เช่น	ความผิดปกติของภาษา	ระดับความ

รู้ตัวที่ผิดปกติ	(alteration	of	consciousness)	ความจำา

ผดิปกต	ิหรอื	อาการชกั	เนือ่งจากรอยโรคทีเ่กดิขึน้มขีนาด

ใหญ่และมผีลกระทบต่อเนือ้สมองส่วนสเีทา	(gray	mat-

ter)	 ซ่ึงอาการดังกล่าวเป็นอาการที่พบได้น้อยมากในผู้

ป่วย	MS	ปกต	ิ(typical	MS)10	นอกจากนีล้กัษณะการมอง

เห็นผิดปกติที่เกิดจากความผิดปกติจากเส้นทางของ

ประสาทตาด้านหลัง	(posterior	visual	pathway)	ที่ให้

ลักษณะของการมองเห็นผิดปกติเป็นรูปแบบของ	 ho-

monymous	visual	field	ก็เป็นลักษณะที่เจอได้ในผู้ป่วย	

tumefactive	MS2	แต่เป็นอาการทางคลินิกที่พบได้น้อย

ในผู้ป่วย	MS	ทั่วไป	แม้ว่าจะมีรอยโรคของ	MS	plaque	

ที่	optic	radiation	ก็ตาม11		ซึ่งการมีความรู้ความเข้าใจ

ถึงอาการดังกล่าวนั้นมีความสำาคัญในกรณีที่ผู้ป่วยมา

ด้วยอาการทีไ่ม่พบบ่อย	อาจทำาให้การวนิจิฉยัผดิเป็นเนือ้

งอก	หรอืการตดิเชือ้	ซึง่อาจทำาให้ผูป่้วยได้รับการรกัษาที่

ไม่จำาเป็นหรือได้รับการตรวจเพ่ิมเติมท่ีมีอันตรายต่อผู้

ป่วย	สำาหรับการตรวจ	oligoclonal	band	 (OCB)	 ในผู้

ป่วย	tumefactive	MS	โดยเฉพาะผูท้ีม่อีาการครัง้แรกจะ

ให้ผลบวกอยู่ในช่วงร้อยละ	46-7512-14	ซึ่งน้อยกว่าผู้ป่วย

ที่เป็น	MS	แบบปกติที่จะพบได้ประมาณร้อยละ	85	ซึ่ง
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การพบ	OCB	อาจจะเป็นส่วนหนึง่ทีบ่อกว่าโรคของผู้ป่วย

มกีารพยากรณ์โรคทีด่แีละอาจจะมรีะยะเวลาในการเกิด

เป็นซำ้าที่นานกว่า15 

	 ลักษณะทางภาพถ่าย	MRI	 เป็นส่วนสำาคัญอย่าง

หน่ึงในการช่วยวินิจฉัยผู้ป่วย	 tumefactive	MS	แม้ว่า

ลักษณะของ	Gadolinium	 enhancement	 ที่เป็นรูป

วงแหวน	(ring	enhancement)	จะสามารถเจอได้ในรอย

โรคหลายชนิดเช่น	 glioma,	 tumor	metastasis,	 lym-

phoma,	abscess,	radiation	necrosis,	subacute	in-

farct	และใน	CNS	demyelination3	แต่ลกัษณะทีส่ำาคญั

ที่จะช่วยในการแยกผู้ป่วย	ว่าเป็น	Tumefactive	MS	คือ	

ลักษณะของรอยโรคที่ไม่มี	mass	 effect	 และไม่มีการ

บวมรอบรอยโรค	(perilesional	edema)16,17	มกีารศกึษา

ทีบ่อกถงึความสมัพันธ์ระหว่างผลทีย่นืยนัจาการตรวจชิน้

เนื้อสมองว่าเข้าได้กับ	CNS	demyelination	 เทียบกับ

ภาพถ่ายรังสีในผู้ป่วย	 40	 ราย	สรุปผลว่าการที่รอยโรค

ไม่มี	mass	 effect	 หรือการบวมรอบรอยโรค	 (perile-

sional	edema)	สามารถแยกโรค	MS	กับกลุ่มรอยโรคที่

เป็นก้อน	 (space	 occupying	 lesion)1	 อย่างไรก็ดี

ลักษณะภาพทางรังสีของ	CNS	demyelination	นั้นอาจ

มีได้หลายลกัษณะซึง่อาจจะแยกได้ยากจากเนือ้งอกหรือ

ฝีในสมอง	ในส่วนของลักษณะ	Gadolinium	enhance-

ment	ที่เป็นรูปวงแหวน	 (ring	enhancement)	 ในภาพ

รงัส	ีMRI	นัน้อย่างทีไ่ด้กล่าวข้างต้น	ลกัษณะดงักล่าวพบ

ได้ในพยาธิสภาพหลายชนิด	แต่มีลักษณะบางอย่างท่ี

จำาเพาะกับผู้ป่วย	CNS	demyelination	ก็คือลักษณะที่

เป็น	วงเปิด	(open	ring)	ซึ่งบริเวณรอยเปิดส่วนที่ไม่ครบ

วงจะหันไปในทางส่วนของเนื้อเทาของสมองด้านที่อยู่

ใกล้หรือ	basal	ganglion4,5	ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พบในผู้

ป่วยทีเ่ป็นเนือ้งอกหรอืฝีในสมอง	แต่ผูป่้วย	tumefactive	

MS	นั้นลักษณะของภาพทางรังสีที่มี	Gadolinium	en-

hancement	แบบวงปิด	 (close	 ring)	 ก็พบได้บ่อยเช่น

กัน2	 ซึ่งในกรณีนี้การแยกพยาธิสภาพจะอาศัยลักษณะ

ขอบที่มีสีดำาเข้มของภาพถ่าย	MRI	ใน	T2	sequence	ซึ่ง

ฝีในสมองจะมลีกัษณะขอบทีม่สีดีำาเข้มแบบครบวง	(hy-

pointense	rim)	เกิดจาก	fibrous	tissue	ที่เป็น	capsule	

ของก้อนฝีนั้น	ในขณะที่เนื้องอก	glioma	จะพบลักษณะ

ที่เป็นขอบที่มีสีดำาเข้มแบบเปิด	 (hypointense	arc)	 ใน	

CNS	demyelination	นั้น	ที่ขอบจะมีได้ทั้งลักษณะทั้ง	2	

รูปแบบแต่อย่างไรก็ดี	 ลักษณะท่ีช่วยในการแยกได้มาก

คือ	ความเป็นเนื้อเดียวกัน	(homogenous)	ของรอยโรค	

ซึ่งใน	CNS	demyelination	นั้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่

เป็นเนื้อเดียวกันถึงร้อยละ	 92	 	และในเนื้องอก	glioma	

หรือ	ฝีในสมองมักจะมีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน	(het-

erogenous)3	 เม่ือนำาข้อมูลมาพิจารณาในผู้ป่วยรายนี้ก็

จะพบว่าภาพถ่าย	MRI	ใน	T2	sequence	ครั้งแรกนั้นมี

ลักษณะที่เป็นเนื้อเดียวกัน	 (homogenous)	 ไม่ค่อยมี

ความบวมหรือการกดเบียด	(mass	effect)	และไม่มีการ

บวมรอบรอยโรค	 (perilesional	edema)	ซึ่งลักษณะดัง

กล่าวเข้าได้กบั	CNS	demyelination	มากทีส่ดุ	และหลงั

จากทีไ่ด้มกีารตดิตามทำา	MRI	คร้ังที	่2	พบว่าลักษณะของ	

Gadolinium	enhancement	แบบวงเปิด	(open	ring)	ก็

ช่วยยืนยันว่าผู้ป่วยน่าจะมี	CNS	demyelination	หรือ	

tumefactive	MS	ทำาให้ผูป่้วยไม่จำาเป็นทีจ่ะต้องได้รับการ

ผ่าตดัตรวจช้ินเนือ้โดยไม่จำาเป็น	การมคีวามรู้ความเข้าใจ

ลักษณะของรอยโรคจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้

	 สำาหรับการพยากรณ์โรคผู้ป่วย	 tumefactive	MS	

ที่มาด้วยรอยโรคที่ขนาดใหญ่เพียงตำาแหน่งเดียวนั้นพบ

ว่าการเกิดการกลับเป็นซำ้าของโรค	 (relapse)	 จนผู้ป่วย

สามารถวนิจิฉยัเข้าได้กบัโรค	MS	นัน้อยูท่ีร้่อยละ	702	แต่

ในการศึกษานี้พบว่า	ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจะมีอาการ

และได้การวินิจฉัยว่าเป็น	MS	อยู่ที่	4.8	ปี	ซึ่งนานกว่าผู้

ป่วย	MS	ทั่วไปที่ไม่ได้รับการักษา	ซึ่งจะอยู่ทีประมาณ	2	

ปี18	 ,19	 ลักษณะดังกล่าวอาจจะบอกเป็นนัยได้ว่าผู้ป่วย	

tumefactive	MS	อาจจะมลัีกษณะการดำาเนนิโรคทีด่กีว่า

เมือ่เทยีบกบักลุม่	MS	อืน่	นอกจากน้ีการตดิตามในระยะ

ยาวเพือ่ดภูาวะทพุพลภาพ	ด้วยการใช้	EDSS	(Expand-

ed	Disability	Status	Scale)	ของผู้ป่วย	tumefactive	MS	

เทยีบกบัผู้ป่วย	MS	ทัว่ไปนัน้พบว่าระดบัความพกิารเมือ่

เวลาผ่านไป	10	ปี	EDSS	ของผูป่้วย	tumefactive	MS	อยู่

ที่	1.5	ขณะที่	ผู้ป่วย	MS	ทั่วไปอยู่ที่	3.5	ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าแม้รอยโรคจะมีขนาดใหญ่	 มีความรุนแรงในช่วงแรก

แต่จะมีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่า
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	 โดยสรุปเราได้นำาตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ป่วย	

tumefactive	MS	 ที่มาด้วยอาการสูญเสียทางระบบ

ประสาท	การเข้าใจลกัษณะของรอยโรคในภาพถ่าย	MRI	

อาจจะช่วยในการวินิจฉัยผู้ป่วยทำาให้ไม่ต้องได้รับการ

ผ่าตัดสมองเพื่อตรวจชิ้นเนื้อโดยไม่จำาเป็น	 รวมถึงบอก

พยากรณ์โรคว่าผู้ป่วยอาจจะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรค	

MS	ได้ต่อไปในอนาคตซึง่มคีวามจำาเป็นต้องเฝ้าระวงัและ

ติดตามผู้ป่วยต่อไป
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 Chronic	 immune	 sensory	 polyradiculopathy	

(CISP)	เป็นภาวะที่พบน้อยและยากในการวินิจฉัย	ภาวะนี้

เป็นรูปแบบหน่ึงของ	 chronic	 immune	 demyelinating	

polyradiculoneuropathy	 (CIDP)1	 ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับโรค	

CISP	ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การวินิจฉยั	หรอืแนวทางการรกัษา

ในปัจจุบันยังมีจำากัด1,2	 ความผิดปกติของ	CISP	อยู่ที่เส้น

ประสาทชนิด	large	myelinated	fibres	ที่บริเวณ	posterior	

root	 ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการชาตามปลายมือ

ปลายเท้า	 และมีอาการเดินเซจากการเสียของประสาทรับ

ความรู้สึกชนิด	propioception	และ	vibration	รวมถึง	are-

flexia	 โดยท่ีไม่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ	การวินิจฉัย

นัน้มคีวามแตกต่างจาก	CIDP3	เน่ืองจากใน	CISP	การตรวจ	

nerve	 conduction	 study	ของเส้นประสาทส่วนปลายจะ

ปกติ	ต้องอาศัยการตรวจพิเศษที่สามารถบอกพยาธิสภาพ

ทีบ่ริเวณ	posterior	root		หรอื	sensory	root	ได้แก่การตรวจ	

somatosensory-evoked	potential	(SSEP)4

รายงานผู้ป่วย

 ผูป่้วยชายไทยคู	่อาย	ุ53	ปี	อาชพีรบัจ้าง	ภมูลิำาเนา

กรงุเทพมหานคร	มาพบแพทย์ด้วยอาการรูส้กึชาๆ	หนาๆ 

ที่ปลายนิ้วเท้าและปลายนิ้วมือ	 2	 ข้าง	 มาเป็นเวลา	 3	

เดือนก่อนมาโรงพยาบาล	ต่อมาอาการแย่ลงเร่ือยๆ	จน	

ชาถึงครึ่งหน้าแข้งของขาท้ังสองข้าง	ส่วนที่มือ	ชาถึงข้อ

มือข้างซ้าย	และชาเฉพาะปลายนิ้วมือขวา	 	 ไม่มีกล้าม

เนื้ออ่อนแรง	ทำากิจวัตรได้ตามปกติ	จนกระทั่ง	1	สัปดาห์

ก่อนมาโรงพยาบาล	ผู้ป่วยมีอาการชาเป็นมากขึ้น	 เริ่ม

เดนิไม่ถนดั	ทรงตวัไม่ได้	เพราะไม่รูส้กึทีเ่ท้าทัง้สองข้าง	ผู้

ป่วยขับรถไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ากำาลังเหยียบที่ตำาแหน่งใด	

มือสองข้างยังใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มีไข้	ไม่มีนำ้าหนักลด	

กลืนและขับถ่ายได้ปกติ	

	 ผูป่้วยเพิง่ได้รบัวินจิฉยัว่าเป็นโรคความดนัโลหติสงู

เม่ือ	5	เดอืนก่อน	ปัจจบุนัผูป่้วยได้รบัยาดังนี	้ASA	81	mg/

day,	azilsartan	40	mg/day,	diltiazem	120	mg/day	

และ	pregabalin	75	mg/day	ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการ

เจ็บป่วยในอดตี		รวมถงึประวตักิารเจบ็ป่วยในครอบครวั
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ผลการตรวจร่างกาย

•	 Vital	sign:	BT	36.7	°c,	BP	135/70	mmHg	(su-

pine),	BP	139/67	mmHg	(upright),	PR	70	bpm,	

RR	16	/min

•	 General	 appearance:	A	 Thai	male,	 alert,	 not	

pale,	no	jaundice	

•	 HEENT:	 no	palpable	 lymph	node,	 no	carotid	

bruit,	no	thyroid	gland	enlargement

•	 CVS,	RS	and	GI:	normal

•	 Extremities:	no	edema,	no	rash

Neurological examination:

•	 Awake,	well	co-operative,	follow	command

•	 Cranial	nerves:	VA	20/20	bilaterally,	normal	VF	

by	confrontation	test,	normal	corneal	reflex	both	

pupil	3	mm	RTLBE,	no	RAPD,	pink	and	sharp	

optic	disc	with	normal	venous	pulsation	both	

sides,	no	ptosis,	full	EOM,	no	facial	numbness,	

normal	power	of	mastication	muscle,	no	facial	

weakness,	normal	hearing,	normal	gag	reflex,	

no	uvula	and	tongue	deviation,	no	nasal	voice

•	 Motor:	no	muscle	wasting	or	abnormal	move-

ment,	normal	tone	all	extremities,	motor	power	

grade	V	all	extremities

•	 DTR	0	all	

•	 PR:	good	sphincter	tone,	normal	perianal	sensation

•	 Sensation:	decreased	pin-prick	sensation	distal	

to	right	PIP,	left	wrist	in	upper	limbs	and	below	

mid-calf	in	both	lower	limbs.	Impaired	proprio-

ception	 and	 vibration	 sensation	below	 inter-

phalangeal	joints	of	both	feet.	

•	 Cerebellar:	normal	finger	to	nose,	heel	to	knee	

and	rapid	alternating	hand	movement,	no	nys-

tagmus,	no	skew	deviation

•	 Gait:	truncal	ataxia,	abnormal	Rhomberg’s	test,	

impaired	Tandem	gait

อภิปรายจากประวัติและตรวจร่างกาย

	 ในผูป่้วยรายน้ีอาการหลกัคอืผูป่้วยชาตามปลายมอื

ปลายเท้า	 รวมถึงเสียการรับรู้ตำาแหน่งของเท้าสองข้าง	

โดยอาการเป็นมากขึ้นใน	 3	 เดือนจนทำาให้ผู ้ป่วยไม่

สามารถยืนทรงตัว	 เดินและขับรถได้	 จากการตรวจ

ร่างกายพบความผดิปกตทิีส่ำาคญั	คอื	areflexia	และการ

ตรวจประสาทรับความรู ้สึกยืนยันว่าผู ้ป่วยเสีย	 pain	

sensation	และ	propioception	 โดยที่ผู้ป่วยไม่มี	 limb	

weakness	หรือ	cerebellar	sign	ที่ผิดปกติ	

	 ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ	ataxia	จำาเป็นต้องแยกก่อน

ว่าเป็นจาก	cerebellar,	vestibular	หรอื	sensory	ataxia	

ในผูป่้วยรายนีจ้ากประวตั	ิและการตรวจร่างกาย	บอกได้

ชัดเจนว่าความผิดปกติเกิดจาก	sensory	ataxia

	 อาการชาของผู้ป่วยน้ัน	 เกิดจากความผิดปกติของ	

large	myelinated	fibres	ซึ่งรับรู้ความรู้สึกในด้าน	pro-

pioception	และ	vibration	และผูป่้วยยังมคีวามผดิปกติ

ของ	small	fibre	function	ด้วย	ซึ่งรับรู้ความรู้สึกในด้าน	

pain-temperature	 แต่อาการเด่นที่ทำาให้ผู้ป่วยมาคือ	

sensory	ataxia	การวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยที่มาด้วย

อาการ	chronic	sensory	ataxia5	ความผิดปกติสามารถ

เป็นได้ตั้งแต่	dorsal	columns,	dorsal	root	entry	zone,	

dorsal	root,	dorsal	root	ganglion	และ	sensory	nerve

	 การวินจิฉยัแยกโรคในผูป่้วยรายนี	้โดยอภปิรายจาก

ประวัติและการตรวจร่างกาย	ได้แก่

	 1.	 Sensory	 ataxia	 secondary	 to	 peripheral	

neuropathy

	 	 1.1.	 CIDP	(chronic	inflammatory	demyeli-

nating3,5	 polyradiculoneuropathy)	ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้

เป็น	uncommon	atypical	form	ของ	CIDP	เนื่องจากผู้

ป่วยไม่มีอาการอ่อนแรงจากการตรวจร่างกาย	สามารถ

ให้การวินิจฉัยโดยใช้การตรวจ	electrophysiology	 test	

จะพบความผิดปกติ

	 	 1.2.	 Paraproteinemic	neuropathy	เช่น	Wal-

denstrom’s	macroglobulinemia,	multiple	myeloma,	

monoclonal	 gammopathy	with	 undetermined	 sig-

nificance	 (MGUS)	 เป็นต้น	แต่ข้อสนับสนุนอื่นยังไม่ม	ี
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ได้แก่อาการของโรค	 multiple	 myeloma	 เช่น	 ซีด	

อ่อนเพลยี	ปวดหลงั	อาการทีเ่กดิจากแคลเซยีมสงู	อาการ

ที่บ่งบอกถึงการทำางานของไตผิดปกติ	 แต่อย่างไรก็ตาม

การวินิจฉัยต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม

	 	 1.3.	 Diabetic	 neuropathy	ปกติมักมีอาการ	

distal	symmetrical	polyneuropathy	ซึง่เป็น	axonopa-

thy	จะมีลักษณะเป็น	 length-dependent	และข้อค้าน

คืออาการในระยะแรกมักเป็น	 small	 fibre	 neuropathy	

มากกว่า	ส่วน	sensory	ataxia	จาก	large	fibre	มกัจะมา

ในระยะหลังๆ	ของโรค	จึงทำาให้คิดถึงน้อยลง

	 2.	 Sensory	ataxia	due	 to	dorsal	 root	gangli-

onopathy7

	 	 2.1.	 Paraneoplastic	 dorsal	 root	 gangli-

onopathy	พบมีความสัมพันธ์กับ	small	cell	lung	can-

cer	 ได้บ่อยที่สุด	 และมีรายงานสัมพันธ์กับ	 colonic	

carcinoma,	Hodgkin’s	lymphoma,	neuroendocrine	

tumor	รวมถึงมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่	ผู้ป่วยมักมา

ด้วยอาการ	subacute	progressive	sensory	ataxia	ที่

มีอาการแย่ลงค่อนข้างเร็ว	ในผู้ป่วยอายุมากต้องมองหา

โรคมะเร็งต่างๆ	ที่อาจสัมพันธ์กับอาการของผู้ป่วย	การ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่อาจช่วยในการวินิจฉัย	 ได้แก	่

anti-onconeural	antibody	เช่น	anti-Hu	(antineuronal	

nuclear	 autoantibodies	 type	1),	 antiamphyphysin	

และ	 anticollapsin	 response-mediator	 protein-5	

(CRMP-5)	 แต่จากประวัติ	 ปัจจัยเสี่ยง	 และการตรวจ

ร่างกายไม่พบความผดิปกติท่ีระบบใดๆ	แต่อย่างไรกต็าม

ผูป่้วยอาจเกดิ	ganglionopathy	ก่อนตรวจพบโรคมะเรง็

ได้ถึง	0.5-62	เดือน

	 	 2.2.	 Immune	mediated	dorsal	root	gangli-

onopathy	 โดยเฉพาะ	Sjogren	 syndrome	ซึ่งเกิดจาก	

lymphocyte	infiltration	ที	่dorsal	root	ganglion	อาการ

ร่วมทีส่ำาคญั	ได้แก่	อาการปากแห้ง	ตาแห้ง	ซึง่เป็นอาการ

ที่สำาคัญที่ช่วยวินิจฉัยโรค	ส่วนอาการ	 sensory	อาจมา

ด้วยอาการ	 numbness,	 tingling,	 burning	pain	หรือ

ความรู้สึกผิดปกติ	มักเด่นที่	 upper	 limb	การตรวจเพิ่ม

เติมที่อาจช่วยคือ	Anti-SSA	 (Ro)	และ	Anti-SSB	 (La)	

รวมถึงการตรวจชิ้นเนื้อที่	salivary	gland	ในผู้ป่วยรายนี้

ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนอื่นที่ทำาให้คิดถึงโรคนี้

	 	 2.3.	 Infection-associated	dorsal	root	gan-

glionopathy	การตดิเชือ้ทีพ่บร่วมบ่อยทีส่ดุคอื	HIV	infec-

tion	ส่วนการตดิเชือ้อืน่ๆ	ทีพ่บได้เช่น	Hepatitis	C	infec-

tion,	EBV,	measle	และ	human	T-cell	lymphotropic	

virus

	 	 2.4.	 Chronic	idiopathic	ataxic	neuropathy

	 3.	 Sensory	ataxia	due	to	sensory	root	involve-

ment	โรคที่พบได้แก่	CISP	(chronic	immune	sensory	

polyradiculopathy)	มักมาด้วย	sensory	ataxia	อาจมี	

limb	paresthesia	ร่วมด้วย	ตรวจร่างกายเสยี	joint	posi-

tion	 and	 vibration	 sense	 และไม่มีอาการอ่อนแรง	

อาการเข้าได้กับผู้ป่วยรายนี้	แต่ต้องอาศัยการตรวจเพิ่ม

เติมโดยเฉพาะ	electrophysiology	test	ซึ่งในโรค	CISP	

การตรวจ	NCS	จะปกติ	แต่การตรวจ	somatosensory-

evoked	potential	จะพบความผิดปกติ	

	 4.	 Sensory	ataxia	due	to	posterior	spinal	col-

umn	involvement

	 	 4.1.	 Vitamin	B12	deficiency	หรอื	subacute	

combined	degeneration	 ผู้ป่วยอาจมาพบแพทย์ด้วย	

sensory	ataxia	ผู้ป่วยมักมีความผิดปกติที่	spinal	cord	

ที่เกินกว่า	posterior	 column	 จึงอาจตรวจพบ	spastic	

paraparesis	 ได้	 นอกจากนั้นยังทำาให้เกิด	 peripheral	

neuropathy	ร่วมด้วย	ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการชาตามปลาย

มือปลายเท้าได้

	 	 4.2.	 Tabes	dorsalis	จากการตดิเชือ้	syphilis	

ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการชาปลายมือปลายเท้า

และ	 sensory	 ataxia	 ได้	 ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติของ	

posterior	column	จากการติดเชื้อ	syphilis	มานานและ

ไม่ได้รับการรักษา	

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 ผลการตรวจเลือดในเบื้องต้น	 ได้แก่	 complete	

blood	count,	electrolyte,	blood	urea	nitrogen,	creati-

nine,	liver	function	test,	LDH	และ	thyroid	function	test	

อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ผลการตรวจหาเบาหวาน	 ได้แก่	 FBS,	

HbA1c	และ	glucose	tolerance	test		อยู่ในเกณฑ์ปกติ
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	 ผลการตรวจ	 inflammatory	markers	 ได้แก่	CRP	

<1	mg/L	(<5),	ESR	23	mm/hr	(1-10),	hs-CRP	0.72	

mg/L	(<3)		

	 ผลการตรวจทาง	 serology	 และ	 immunology		

ได้แก่	 	 Anti-HIV,	HBsAg,	Anti-HCV,	 VDRL,TPHA,	

ANA	12	profiles,	Anti-SS	B	 (La),	Anti-SS	A	 (Ro),	

Cryoglobulin,	P-ANCA/	C-ANCA	และ	antiganglio-

side	antibody	อยู่ในเกณฑ์ปกติ

	 ผลการตรวจนำา้ไขสนัหลงั	(lumbar	puncture)	CSF:	

clear,	colourless,	open	pressure	10,	close	pressure	

8,	protein	344.7	mg/dl,	sugar	61	mg%	(serum	glu-

cose	95	mg%),	WBC	1	cell/cumm.	(Mono	100%),	

RBC	9	 cell/cumm,	G/S,	C/S,	 India	 ink,	 PCR-TB,	

Cryptococcus	Ag,	CSF	cytology	และ	CSF	cytospin	

อยู่ในเกณฑ์ปกติ

	 ผลการตรวจหา	paraproteinemia	 ได้แก่	 serum	

protein	electrophoresis	และ	immunofixation	eletro-

phoresis	(IFE)	ปกติ

	 ผลการตรวจพิเศษอื่นๆ	ได้แก่	vitamin	B12	1220	

pg/mL	 (197-771),	 folate	 8.37	 ng/mL	 (4.2-19.90),	

serum	lead	2.6	ug/dL	(<30),	urine	lead	12.83	ug/dL	

(0-50),	serum	copper	97	ug/mL	(70-140)	และ	urine	

copper	26.38	ug/dL	(0-50)

	 สรุปจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	พบว่ามี

โปรตีนสูง	ในนำ้าไขสันหลัง	โดยที่ไม่พบเซลล์ผิดปกติใดๆ	

และ	ผลการตรวจอื่นๆ	 ไม่พบสาเหตุที่เกี่ยวข้องที่ทำาให้ 

ผู้ป่วยเกิดอาการ		

ผลการตรวจทางรังสี

 CT	brain:	mild	degree	of	small	vessel	disease

	 MRI	cervical	spine:	minimal	retrolisthesis	at	C3	

on	C4,	cervical	disc	degeneration	and	moderate	

central	canal	stenosis	at	C3/4,	C4/5,	C5/6	and	C6/7.	

Severe	left	C6	and	C7	neural	foraminal	stenosis	with	

compromising	the	left	C6	and	C7	nerve	roots.

	 MRI	 lumbosacral	spine:	 lumbar	disc	degen-

eration,	grade	I	retrolisthesis	at	L5	on	S1.	Moderate	

central	spinal	canal	stenosis	at	L4/5	level	and	mild	

central	spinal	canal	stenosis	at	L2/3,	L3/4	level.

	 ผลการตรวจทางรงัสไีม่พบความผดิปกตทิีส่ามารถ

อธิบายอาการของผู้ป่วย	ทัง้การตรวจ	CT	brain	และ	MRI	

whole	spine

ผลการตรวจพิเศษทางสรีรวิทยาเส ้น
ประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 

	 ผลการตรวจ	 nerve	 conduction	 study	 (NCS):	

right	median	nerve	lesions	at	wrist	and	prolonged	

left	median	DML.	Small	CMAPs	in	the	lower	limbs	

with	prolong	DML	and	unobtainable	both	common	

peroneal	F	 response	but	normal	sural	SNAP	and	

other	sensory	NCS.	No	evidence	of	polyneuropathy.

	 ผลการตรวจ	quantitative	 somatosensory	 test	

(QST):	abnormal	thermal	detection	of	both	C6	(pal-

mar	 and	 thenar),	 L5	 (metatarsals),	 affected	 right	

side	more	than	left	side.	Abnormal	vibratory	detec-

tion	of	both	C7	(middle	finger)	and	L5	(metatarsal),	

affected	right	side	more	than	left	side.	ผลการตรวจ	

QST	 แสดงให้เห็นความผิดปกติของการทำางานของ

ประสาทรับความรู้สึกทั้ง	small	fibre	และ	large	fibre

	 ผลการตรวจ	 somatosensory-evoked	potential	

(SEP):	prolong	SEP	median	N13	and	N9-13	interval	

bilaterally,	absent	SEP	tibial	billaterally	

อภิปราย

	 ผลการตรวจ	NCS	พบว่า	sensory	nerve	action	

potential	(SNAP)	ค่อนข้างปกต	ิซึง่โดยปกตแิล้วถ้าความ

ผิดปกติอยู่ตั้งแต่	dorsal	root	ganglion	จนถึง	periph-

eral	nerve	การตรวจ	SNAP	ควรพบความผดิปกตใิห้เห็น

ชัดเจน	ดังนั้นพยาธิสภาพน่าจะอยู่	proximal	ต่อ	dorsal	

root	ganglion	ผู้ป่วยรายนี้จึงได้รับการตรวจ	SSEP	เพื่อ

หาพยาธสิภาพทีอ่ยูเ่หนอืขึน้ไป4	ซึง่	SSEP	ตรวจพบความ

ผิดปกติชัดเจน	โดยผิดปกติที่ขามากกว่าที่แขน	ซึ่งบ่งถึง

พยาธิสภาพที่บริเวณ	sensory	root
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	 การตรวจนำ้าไขสันหลังพบว่ามีโปรตีนสูงโดยไม่มี

เซลล์เมด็เลอืดออกมาในนำา้ไขสนัหลงั	หรอืเรยีกลกัษณะ

นี้ว่า	 albuminocytologic	dissociation	ส่วนการตรวจ

ทางรังสีไม่พบความผิดปกติของ	nerve	 root	หรือ	 lum-

bosacral	plexus	แต่อย่างใด

	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุท่ี

เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด	ดังนั้นผู้ป่วยรายนี้ได้

รับการวินิจฉัย	chronic	immune	sensory	polyradicu-

lopathy	(CISP)	แต่ไม่ได้ทำาการตัดเส้นประสาทท่ีบริเวณ	

sensory	 nerve	 root	 เพื่อยืนยันการวินิจฉัยทางพยาธิ

วิทยา	

	 การรกัษาทีไ่ด้คือให้	intravenous	immunoglobulin	

(IVIG)	2	g/kg	แบ่งให้เป็นเวลา	5	วัน	และให้ยา	predni-

solone	1	mg/kg/day	ร่วม	กับให้ยากดภูมิคุ้มกันได้แก่	

azathioprine

	 สำาหรับการตอบสนองของผู้ป่วย	พบว่าหลังได้รับ	

IVIG	ครบ	2-3	วัน	ผู้ป่วยอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว	อาการ

ชาดีขึ้นและผู้ป่วยสามารถเดินทรงตัวได้เหมือนคนปกติ	

และสามารถกลับบ้านได้	 อาการของผู้ป่วยหลังจากนั้น

อีก	4	สัปดาห์เกือบเป็นปกติ	 เหลือเพียงอาการชาหนาๆ	

ทีป่ลายเท้าเลก็น้อย	ผูป่้วยได้รบัการตรวจ	SSEP	หลังจาก

ได้รับ		IVIG	ประมาณ	6	สัปดาห์	พบว่า	interval	latency	

ที่ตำาแหน่ง	N13	และ	N13-19	ดีขึ้นอย่างชัดเจน

สรุป

	 Chronic	 immune	 sensory	 polyradiculopathy	

หรือ	CISP	เป็นโรคที่พบได้น้อย	ซึ่งพยาธิสภาพเกิดจาก

การอกัเสบของเส้นประสาททีต่ำาแหน่ง	large	myelinated	

fibre	ของ	dorsal	root	ซึ่งเป็น	sensory	root	ที่อยู่	proxi-

mal	 ต่อ	 dorsal	 root	 ganglion	 ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการ	

sensory	 ataxia	 ซึ่งมีรายงานครั้งแรกเมื่อปี	 2004	 โดย	

P.J.B.	Dyck	และคณะ	 โดยรวบรวมข้อมูลย้อนหลังที	่

Mayo	clinic	เมื่อปี	1990-2002	โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มี

อาการ	chronic	 sensory	ataxia	 โดยที่การตรวจ	NCS	

และ	EMG	ปกติ	โดยที่การตรวจ	SSEP	ผิดปกติ1,4

	 การวินจิฉยัโรค	CISP	ซึง่รอยโรคอยูท่ี	่sensory	root	

นัน้	ใช้ข้อมูลจากประวัติ	ตรวจร่างกาย	และการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการร่วมกัน	โดยข้อมูลที่สนับสนุนการวินิจฉัย	

มีดังนี้1

	 1.	 มอีาการ	sensory	symptom	โดยมอีาการ	sen-

sory	ataxia	with	areflexia	or	hyporeflexia	โดยที่ไม่มี

อาการอ่อนแรง

	 2.	 ผลการตรวจ	nerve	 conduction	 study	และ	

EMG	ปกติ

	 3.	 Imaging	study	ตรวจไม่พบความผิดปกติของ	

brain,	 cerebellum,	 spinal	 cord	หรือ	 compressive	

nerve	root	lesion	แต่อาจพบ	thicken	และ	enhance-

ment	ของ	lumbar	nerve	root	หรือ	plexus

	 4.	 Somatosensory-evoked	potential	 (SSEP)	

พบความผิดปกติ4

	 5.	 ยืนยันการวินิจฉัยด้วย	dorsal	 nerve	 root	bi-

opsy	พบ	 inflammatory	demyelinating	และ	hyper-

trophic	change	

	 6.	 ตอบสนองดต่ีอการรกัษาด้วย	immune-modu-

lating	agent

	 ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของ	dorsal	 root	นั้น

คล้ายคลึงกับที่พบใน	CIDP	คือพบหลักฐานของ	demy-

elination	และ	remyelination	ของเส้นประสาท	โดยตรวจ

พบ	macrophage	 ใน	 endoneurium	และพบ	onion-

bulb	formation1,2

 CISP	ถือเป็นหนึ่งใน	 spectrum	ของ	CIDP	ซึ่งมี

ความแตกต่างออกไปท้ังอาการ	อาการแสดง	และผลการ

ตรวจอ่ืนๆ	 การวินิจฉัยค่อนข้างยากเน่ืองจากการตรวจ

เบ้ืองต้นรวมถึงการตรวจ	 NCS	 ซึ่งทำาได้แพร่หลายใน

ประเทศไทยมักไม่เจอความผิดปกติหรือไม่สัมพันธ์กับ

อาการของผู้ป่วย	และที่สำาคัญการตรวจ	SSEP	ยังค่อน

ข้างจำากัดอยูใ่นโรงพยาบาลขนาดใหญ่โดยเฉพาะโรงเรยีน

แพทย์	 ทำาให้ไม่สามารถให้การวินิจฉัยพยาธิสภาพของ

โรคที่ชัดเจน	ทำาให้การรักษาล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง	

	 ดังนั้น	CISP	 เป็นโรคที่ควรนึกถึงเมื่อผู้ป่วยมาด้วย	

sensory	ataxia	เนือ่งจากมข้ีอมลูว่าเป็นภาวะท่ีสามารถ

รักษาให้ผู้ป่วยอาการดีข้ึนได้โดยการใช้ยาในกลุ่ม	 im-

munotherapy1,8  
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บทคัดย่อ

	 ผู้ป่วยชายไทย	อายุ	28ปี		มาด้วยแขนข้างขวากระ

ตุก	 5	 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล	 โดยผู้ป่วยมีอาการชัก

เกร็งกระตุกที่แขนขวาก่อน	ต่อมามีอาการมีอาการเย็นที่

ขาขวา	เยน็ท่ีมอืขวาและมอีาการเกรง็กระตุกพร้อมกนัทัง้

ขาขวาและมือขวา	ใบหน้าหนัไปทางขวา	รูส้กึตัวด	ี	ตรวจ

ร่างกายไม่พบความผดิปติทางระบบประสาท			ตรวจภาพ

ถ ่ายเอ็กซเรย ์คอมพิว เตอร ์สมองและภาพถ ่าย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองพบก้อนที่สมองและรอบสมอง

บรเิวณ	left	parasaggital	sinus	บวม	คิดถงึ	brain	tumor	

มากที่สุด	 	 ผ่าตัดสมองส่งชิ้นเนื้อตรวจ	พบลักษณะของ

ลำาตวัพยาธใินเนือ้เยือ่สมอง	ลกัษณะเข้าได้กบั Sparga-

num spp.	จึงวินิจฉัยเป็น	Cerebral	Sparganosis

	 ผู้ป่วยชายไทย	อายุ	28	ปี	อาชีพ	รับจ้าง	ภูมิลำาเนา	

จังหวัดระยอง	

อาการสำาคัญ

	 แขนขาข้างขวากระตุก	5	เดือน	ก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 5	เดอืน	ก่อนมาโรงพยาบาล	ขณะนัง่อยูเ่ฉยๆ	ผูป่้วย

มอีาการชักเกรง็กระตกุทีแ่ขนขาข้างขวา	ก่อนหน้าท่ีจะมี

อาการรู้สึกเย็นที่ขาขวา	จากนั้นเริ่มเย็นที่มือขวา	แล้วจึง

มีแขนขาขวากระตุกพร้อมๆ	กัน	 ใบหน้าหันไปทางขวา	

อาการเป็นอยู่ประมาณ	1	นาที	 ระหว่างมีอาการผู้ป่วย

รูส้กึตวัดตีลอดแต่คมุร่างกายไม่ได้	ไม่มปัีสสาวะอจุจาระ

ราด	หลังหยุดกระตุกมีอาการอ่อนแรงของแขนข้างขวา

นานประมาณ	30	นาท	ีจากนัน้จงึกลบัไปเป็นปกต	ิภรรยา

พาไปรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน	ได้ยากันชักมาทาน

	 3	เดอืน	ก่อนมาโรงพยาบาล	เริม่มอีาการเหมือนเดมิ

เป็นครั้งที่	 2	 โดยยังทานยากันชักอยู่	 ไม่มีขาดยา	 ไม่มี

กิจกรรมใดกระตุ้นให้เกิดอาการ	จากนั้นอาการเริ่มเป็นถี่

มากขึ้น	ประมาณสัปดาห์ละครั้ง	ทุกครั้งมีอาการนำาและ

ลกัษณะอาการชกัเหมอืนเดมิ	ทางโรงพยาบาลจงึส่งตวัผู้

ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
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	 ปฏเิสธประวตัไิข้	เบ่ืออาหาร	นำา้หนักลด	หรือปวดศรีษะ

ประวัติอดีต

	 -	 ปฏิเสธประวตัโิรคประจำาตวั	ปฏเิสธแพ้ยา	แพ้อาหาร

	 -	 ปฏิเสธประวัติการใช้ยาต้ม	ยาหม้อ	ยาสมุนไพร	

หรือยาลูกกลอน

	 -	 มีประวัติผ่าตัดใส่เหล็กที่แขนข้างซ้าย	เนื่องจาก

กระดูกหักจากอุบัติเหตุ	10	ปีก่อน

	 -	 ดื่มสุราวันละ	1	กลม	นาน	8	ปี	 หยุดด่ืมเม่ือ	 5	

เดือนก่อนมาโรงพยาบาล

	 -	 สูบบุหรี่	8	pack	year

ประวัติครอบครัว

	 -	 ปฏเิสธประวัตโิรคประจำาตวัของคนในครอบครัว

ผลการตรวจร่างกายแรกรับ

•	 General	appearance		 :	A	young	Thai	male,	not	

pale,	no	jaundice,	no	sign	of	chronic	liver	disease.

•	 Vital	signs:	BT	36.8	C,	PR	100/min,	RR	16/min,	

BP	125/75	mmHg

•	 Skin		:	no	rash,	no	ecchymosis

•	 HEENT	:	pharynx	and	tonsils	are	not	injected,	

no	oral	ulcer,	no	oral	hairy	leukoplakia,	no	thy-

roid	gland	enlargement

•	 Lymph	nodes	:	no	superficial	lymphadenopathy

•	 Heart	:	normal	s1s2,	no	murmur,	regular	rhythm

•	 Lungs	 :	 equal	 breath	 sound	both	 lungs,	 no	

crepitation

•	 Abdomen	:	soft,	not	tender,	no	hepatospleno-

megaly

Neurological examination

•	 Good	consciousness,	 alert,	 oriented	 to	 time	

place	person,	no	dysarthria

•	 Language	:	naming,	comprehension,	repetitive	

and	fluent	intact

Cranial Nerves

•	 CN	I			:	not	evaluated

•	 CN	II		:	RAPD	negative,	normal	VF,	pupil	3	mm	

RTLBE,	normal	eye	ground

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

•	 CN	V	:	no	weakness	of	massester	and	tempo-

ralis	muscle,	normal	facial	sensation

•	 CN	VII	:	no	facial	palsy

•	 CN	VIII	:	Rinne	AC	>	BC,	Weber	no	lateralized

•	 CN	IX,	X	:	gag	reflex	positive

•	 CN	XI	:	normal	muscle	tone	and	no	weakness	

of	sternocleidomastoid	and	trapezius

•	 CN	XII	:	no	tongue	deviation

•	 Motor	 system	 :	 normal	muscle	 tone,	motor	

power	grade	V	all,	pronator	drip	negative

•	 DTR	2+	all	extremities

•	 Plantar	reflex	present	both

•	 Sensation	:	intact	pinprick	and	proprioception

•	 Cerebellar	sign	:	no	nystagmus,	finger	to	nose	

intact,	heel	to	knee	intact,	no	truncal	ataxia

•	 Stiffness	of	neck	:	negative

•	 Cortical	lobe	sign	:	normal

สรุปปัญหา

	 Focal	seizure	without	neurological	deficit

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 ไม่พบความผดิปกติในการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร

เบื้องต้น

ผลการตรวจทางรังสีวินิจฉัย

	 CT	brain	 :	 an	 ill-defined	 heterogeneous	 en-

hancing	lesion	at	left	parasagittal	area	with	calcifica-

tion	and	perilesional	vasogenic	edema.	
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MRI brain tunnel sign and migration sign4,5  (ปกหน้า)

	 MRI	brain	:		multiple	rim	enhancing	lesion	along	

cortical	and	subcortical	area	of	parasagittal	region	

of	 left	 fronto-parietal	 lobe	with	vasogenic	edema,	

minimal	calcification	and	microbleed.

ผลตรวจทางพยาธิวิทยา

	 Cerebral	tissue	:	parasitic	body	parts	with	mor-

phologic	features	consistent	with	Sparganum	spp.	

    

ผลพยาธิ พบมี eosinophil เพิ่ม และเห็น part of parasitic body (ปกหน้า)

    
Tracts of necrotic tissue surrounded by heavy chronic inflammatory  
infiltrates (ปกหน้า)

การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย

	 Cerebral	Sparganosis

Sparganosis

 เป็นโรคที่เกิดจากการติดเช้ือพยาธิตัวแบน	genus	

Spirometra	 เช่น	 spirometro mansoni, spirometra 

mansonoides, spirometra ranarum และ	spirometra 

erinaceid (รวมทั้ง sparganum proliferum1	 sparga-

num	ที่เกิดความผิดปกติของพันธุกรรมทำาให้มีลักษณะ

ผิดปกติ	มกีารเจริญเตบิโตมากผิดปกต	ิและมอีายยุนืกว่า

ปกตมิาก	เชือ่ว่าเกดิจากการตดิเช้ือไวรสั)	ในระยะ	pleo-

cercoid	 larvae	หรือ	sparganum	ซึ่งเป็นตัวอ่อนระยะ

สดุท้าย		สามารถพบได้ทัว่โลก	แต่พบมากทีส่ดุในภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และเอเชียตะวันออก

	 วงจรชีวิตเร่ิมโดยพยาธิ	Spirometra spp.	 ตัวเต็ม

วัยอาศัยอยู่ในลำาไส้เล็กของสุนัขและแมวซึ่งเป็น	defini-

tive	host	ไข่ออกมาปนกบัอจุจาระของสนุขัและแมวหล่น

ลงในนำา้		ไข่เจรญิเป็นตวัอ่อนระยะ	coradicia	ถกูกนิโดย

สัตว์พวก	crustaceans	ซึ่งเป็นfirst	 intermediate	host	

เจริญเป็นตัวอ่อนในระยะ	procercoid	 larvae	ในลำาตัว

ของ	crustaceans	เมือ่	crustaceans	ถกูกนิโดยปลา	สตัว์

เลือ้ยคลานและสัตว์คร่ึงนำา้คร่ึงบกซึง่เป็น	second	inter-

mediate	host	พยาธิจะเจริญเป็น	pleocercoid	larvae	

หรือ	sparganum		คนได้รับเชื้อโดยได้	3	วิธี	คือ												

	 1.	 การกิน	second	intermediate	host	แบบดิบๆ								

	 2.	 สมัผสักบั	second	intermediate	host	ผ่านทาง	
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mucous	membrane	

	 3.	 ดื่มนำ้าที่ปนเปื้อน	sparganum2

วงจรชีวิตของ spirometra spp.2

	 อาการแสดงของ	sparganosis	มีได้หลายรูปแบบ

ขึน้อยูก่บัตำาแหน่งสุดท้ายของ	sparganum	sparganum	

สามารถเคลื่อนที่ไปในร่างกายได้ทุกที่	รวมถึง	subcuta-

neous	tissue	เต้านม,ตา,ทางเดินปัสสาวะ,อวยัวะภายใน

ช่องท้อง	 และระบบประสาทส่วนกลาง	 sparganum	

สามารถอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้นานถึง	20	ปี		การ

เคล่ือนท่ีของ	sparganum	ใน	subcutaneous	tissue	มกั

ไม่รู ้สึกเจ็บ	 แต่ถ้า	 sparganum	 เคลื่อนสู่สมองและ

ไขสันหลัง	 สามารถก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบ

ประสาทได้หลายอย่าง	เช่น	อ่อนแรง	ปวดศรีษะ	ชกั	และ

มี	abnormal	sensation	 เช่น	numbness	และtingling		

หากพยาธเิคลือ่นเข้าสูห่ชูัน้ใน		อาจมอีาการหหูนวก	หรอื	

เวียนศีรษะได้	 sparganum proliferum	 สามารถทำาให้

เกิด	proliferative	lesion		ซึ่งมี	sparganum	หลายๆ	ตัว

ฝังอยู่ใน	lesion	ในคนพบระยะฟักตัวของ	sparganosis	

ได้ตั้งแต่	20	วัน-3	ปี3

	 การวนิจิฉยั	sparganosis	คอื	การพบ	sparganum	

จากเนื้อเยื่อท่ีติดเชื้อ	 วิธีนี้จะไม่ทราบถึง	 species	 ถ้า

ต้องการระบุ	species	ให้แน่ชัด	ต้องนำา	sparganum	ที่

ได้กลับใส่ไปเจริญเติบโตใน	 definitive	 host	 แล้วระบุ	

species	หลังจากเจริญเป็นตัวเต็มวัย	ซึ่งแตกต่างจาก	

sparganum	ตรงที่มี	scolex

	 การรักษามาตรฐานสำาหรบั	sparganosis	คอื	การนำา	

sparganum	ออกมาจากเนื้อเยื่อ	การรักษาด้วยยาไม่ว่า

จะ	เป็น	albendazole,	mebendazole	หรือ	praziquan-

tel	เพยีงอย่างเดยีวพบว่าไม่มปีระสิทธิภาพ	ใน	rare	case	

ของ	proliferative	sparganosis	อาจต้องใช้วธิผ่ีาตดัร่วม

กับการให้ยาฆ่าพยาธิเป็นเวลานาน

อภิปราย

 ผู้ป่วยชาย	อายุ	28	ปี	มาด้วยแขนขวากระตุก	ตาม

ด้วยความรู้สึกเยน็ทีข่าขวาและแขนขวา	ตามมาด้วยแขน

และขวากระตกุพร้อมกนั	รูส้กึตวัดตีลอด	เข้าได้กบัอาการ	

focal	 seizures	without	dyscognitive	 features	ซึ่งม	ี

motor	และ	sensory	เกี่ยวข้อง	คิดถึง	lesion	ที่	cortical	

area	ของ	 left	cerebral	hemisphere	ตรวจร่างกายไม่

พบ	neurological	deficit

	 ภาพถ่ายทางรังสีทั้ง	 CT	 scan	 และ	 MRI	 พบ

ลักษณะของก้อน	ที่มี	 vasogenic	 edema	 รอบๆก้อน	

แสดงถงึ	inflammation	MRI	ยงัปรากฏ	tunnel	signs	และ	

migration	 sign	 ซ่ึงเป็นลักษณะที่สามารถพบได้ใน	 

Cerebral	Sparganosis		แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นจาก

ประวัติ	 การตรวจร่างกาย	และภาพถ่ายรังสี	 	 เข้าได้กับ	

brain	 tumor	 ซ่ึงสามารถพบอุบัติการณ์ได้บ่อยกว่ามาก	

อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยรายนีไ้ด้รับการผ่าตดัเปิดกะโหลก

ศรีษะเพือ่นำาสมองบริเวณทีม่พียาธสิภาพมาตรวจชิน้เนือ้

เพือ่ยืนยันการวินจิฉัยโดยการตรวจครัง้แรกไม่พบความผดิ

ปกติชัดเจนจากผลพยาธิวิทยา	ต้องทำาการผ่าตัดในคร้ังที	่

2	 จึงได้ผลทางพยาธิวิทยาที่เข้าได้	 	 โดยพบช้ินส่วนของ	

sparganum	ซึ่งนำาไปสู่การวินิจฉัย	Cerebral	Spargano-

sis	 ในที่สุด	 ทำาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการเอาตัว

พยาธิออกร่วมกับการให้ยา	albendazole	และยากันชัก

	 Cerebral	sparganosis	เป็นโรคที่พบได้น้อย	ไม่มี

ลักษณะจำาเพาะซึ่งช่วยแยกจากโรคอื่นๆได้อย่างชัดเจน	

ซ่ึงในคนไข้หลายรายมักได้รับการวินิจฉัยเป็นเน้ืองอก

สมอง	 การวินิจฉัยทำาได้โดยการพบ	 sparganum	 ใน

เนื้อเยื่อ	อาจพบลักษณะจาก	MRI	brain	post	contrast	

บางประการทีช่่วยในการวนิจิฉยั	เช่น	string-knot	signs,	

tunnel	signsหรือmigration	sign4-6
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 									ในผูป่้วยรายนีว้นิจิฉยัว่าเป็น	cerebral	spargano-

sis	 ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดทำา	 left	 occipital	

craniectomy	with	parasite	removal	และรับประทาน

ยา	albendazole	400	mg/day	21	วัน	ร่วมกับยากันชัก	

levetiracetam	500	mg		ทกุ	12	ชัว่โมง	จากนัน้ไม่ปรากฏ

อาการอีก

สรุป

 Cerebral	Sparganosis	เป็น	parasitic	CNS	infec-

tion	ทีม่อีาการแสดงไม่จำาเพาะเจาะจง	ขึน้อยู่กบัตำาแหน่ง

ของ	parasite	มอีาการแสดงคล้าย	brain	tumor	ในผู้ป่วย

รายนี้	 ยืนยันการวินิจฉัยด้วยผลตรวจทางชิ้นเนื้อ	พบได้

มากที่สุดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	รวมถึงประเทศไทย
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2013;34:327-33.
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Acute Progressive 
Headache with 

Meningism

สราวุธ สุขสุผิว

ผู้รับผิดชอบบทความ

ผศ. นพ. สราวุธ สุขสุผิว

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (ประสาทวิทยา) สำานักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

	 ผู ้ป ่วยชายไทยคู ่ 	 อายุ	 53	 ปี	 อาชีพพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ	ภูมิลำาเนา	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	

	 วันที่เข้ารับไว้ในโรงพยาบาล:	 วันที่	 19	 เมษายน	

2560

อาการสำาคัญ

	 ปวดศีรษะมากขึ้น	1	วัน	ก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 4	วนัก่อนมาโรงพยาบาล	มอีาการไข้ตำา่ๆ	ปวดเมือ่ย

ตามร่างกาย	ปวดศรีษะลกัษณะตือ้ๆ	ปวดทัว่ๆ	ไม่ร้าวไป

ที่ใด	 ไม่มีอาการตาพร่ามัว	 ไม่มีภาพซ้อน	 ไม่มีอาเจียน	

ไม่มีแขนขาอ่อนแรง	ไม่มีอาการไอหรือเจ็บคอ	ปัสสาวะ

อุจจาระปกติ	 รับประทานอาหารได้ตามปกติ	 ไม่ได้ไป

รักษาที่ใด

	 1	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	มีอาการปวดศีรษะมาก

ขึน้	ปวดตือ้ๆ	ไปทัว่ศีรษะร้าวลงต้นคอ	ปวดอยูต่ลอดเวลา	

ไม่สัมพันธ์กับท่าทาง	อาการปวดศีรษะเป็นมากข้ึนเม่ือ

ขยับตวัหรอืไอ	มอีาการคลืน่ไส้และอาเจยีนพุง่	1	คร้ังเป็น

เศษอาหารเก่าๆ	 ไม่มีเลือดปน	 ไม่มีอาการปวดท้อง	ต่อ

มาไข้สูงมากขึ้น	 ไม่มีอาการหนาวสั่น	มีอาการผุดลุกผุด

นั่งเนื่องจากบ่นปวดศีรษะมาก	 ไม่มีอาการหมดสติหรือ

ชักเกร็งตามร่างกาย	ญาตินำาส่งที่โรงพยาบาล

ประวัติส่วนตัว

	 -	 ช่วงนี้ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัด

	 -	 ปฏิเสธเข้าป่าหรือลุยนำ้า	ไม่บาดแผลตามตัว

	 -	 ปฏิเสธการรับประทานอาหารสุกๆ	ดิบๆ	

	 -	 ปฏิเสธการสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค

ประวัติอดีต

	 -	 ปฏิเสธการได ้รับอุบั ติ เหตุที่มีการกระทบ

กระเทือนบริเวณสมอง

	 -	 ปฏิเสธโรคประจำาตัว	ปฏิเสธแพ้ยา		ปฏิเสธการ

ใช้ยาต้ม/ยาหม้อ/ยาลูกกลอน

	 -	 ปฏิเสธการผ่าตัดใดๆ	มาก่อนหน้านี้
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ประวัติครอบครัว

	 -	 ปฏิเสธโรคประจำาตัวของญาติพี่น้อง	

ประวัติทบทวนอาการตามระบบอื่นๆ  

	 -	 ปกติ

ผลการตรวจร่างกายแรกรับ

• General appearance:	A	Thai	man,	agitation	and	

partial-cooperative

• Vital signs:	BT	39.5	C,	PR	95	bpm,	RR	22	bpm,	

BP	130/85	mmHg

• HEENT:	 pink	 conjuctivae,	 anicteric	 sclerae,	

normal	pharynx	and	tonsils,	no	dental	caries,	

normal	sinus

• Otoscopic examination:	normal	ear	canal,	intact	

eardrum	both	sides

• Fundus: 	 decrease	 venous	 pulsatile,	 no	

papilledema	

• Heart:	normal	S1S2,	no	murmur	 	

• Lungs:	 normal	breath	 sound,	 no	adventitious	

sound

• Abdomen:	normal	contour,	soft,	not	tender,	no	

hepatosplenomegaly

• Extremities:	no	petechiae,	no	pitting	edema,	no	

rash	

• Lymph nodes:	no	lymphadenopathy

• Neurological examination: distress	with	irritable,	

E
4
M

6
V
5

• Cranial nerves: 

	 -	 CN I, V, VIII: non-cooperative

	 -	 CN II: pupils	2	mm	 reactive	 to	 light	both	 

	 	 eyes,	no	papilledema

	 -	 CN III, IV, VI: partial	full	movement	in	both	 

	 	 horizontal	direction,	intact	vertical	direction

	 -	 CN VII: no	facial	weakness

	 -	 CN IX, X: uvula	in	midline, equally	palatal	 

	 	 movement, positive	of	gag	reflex 

	 -	 CN XI: full	strength	both	sternocleidomas- 

	 	 toid	muscle	both	sides

	 -	 CN XII: tongue	in	midline,	full	strength	both	 

	 	 sides

• Motor:	 no	muscle	 atrophy,	 no	 fasciculation,	

normal	muscle	tone,	motor	power	grade	V/V	all

• Sensory:	intact	pinprick	sensation	

• DTR:	2+	all

• Cerebellar signs:	no	nystagmus,	intact	finger	to	

nose	 (FTNF)	and	heel	 to	knee	 (HTK)	 test,	no	

dysdiadochokinesia

• Babinski sign:	plantar	response	both	sides	

• Clonus:	negative	both	sides

• Stiff neck:	positive

ประเด็นปัญหา 

	 1.	Acute	progressive	headache	with	increased	

intracranial	pressure

	 2.	High	grade	fever

	 3.	Bilateral	Abducens	nerves	palsy

	 4.	Meningism	

วิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย

 ผู้ป่วยชาย	อายุ	53	ปี	มาด้วยอาการปวดศรีษะอย่าง

เฉียบพลันและแย่ลง	(progressive	acute	headache)	

มา	1	วัน	ร่วมกับมีไข้สูง	แต่ไม่มี	organ	specific	symp-

toms	อาการปวดศีรษะมีลักษณะเข้าได้กับการเพ่ิมข้ึน

ของความดันในกะโหลกศีรษะ	 คิดถึงอาการปวดศีรษะ

ชนดิทตุยิภมู	ิ(secondary	headache)	ตรวจร่างกายพบ

มี	high	grade	fever	ร่วมกับอาการแสดงของ	early	in-

creased	intracranial	pressure	และ	meningeal	irrita-

tion	โดยตรวจไม่พบ	focal	neurological	deficit	นอกจาก

นีก้ารตรวจร่างกายเพือ่หา	localized	infection	ทีบ่รเิวณ	

paracranial	structures	และระบบอื่นๆ	ไม่พบความผิด

ปกติใดๆ	
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รอยโรคทางระบบประสาทคิดถึงที่บริเวณเย่ือหุ้มสมอง	

(meninges)	เนือ่งจากตรวจร่างกายพบความผดิปกตขิอง	

meningeal	 irritation	 โดยตรวจไม่พบอาการแสดงของ	

cortical	 และ	 subcortical	 lesions	 สาเหตุทางพยาธิ

สภาพคดิถงึ	คอื	การติดเชือ้เนือ่งจากมไีข้สงูร่วมด้วย	การ

วินิจฉัยข้ันต้น	คิดถึง	 acute	meningitis	 ซึ่งสาเหตุของ	

meningitis	ทีเ่ป็นไปได้ได้แก่	bacterial,	virus,	tubercu-

lous,	fungus,	Lyme	เป็นต้น					

การรักษาระหว่างนอนในโรงพยาบาล  

	 แรกรับท่ีห้องฉุกเฉิน	 ผู้ป่วยไม่มี	 hemodynamic	

change	พจิารณาส่งตรวจเลอืดเพ่ือ	septic	work	up	ผล	

CBC	พบมีลักษณะของ	 leukocytosis	 ได้ส่งตรวจ	CT	

brain	with	contrast	เนื่องจากสงสัย	meningitis	แพทย์

ได้ทำาการเจาะนำ้าไขสันหลัง	 (ผลใน	CSF	profiles)	หลัง

พบม	ีWBC	ใน	CSF	จงึพิจารณา	start	Ceftriaxone	(CNS	

dose)	ทางหลอดเลือดดำา	 แต่ไม่ได้ให้	 corticosteroid	

จากนั้น	admit	ที่	ICU			

	 ท่ีหอผู้ป่วย	 ICU	 ได้ทำาการ	 review	CSF	Gram’s	

stain	พบ	numerous	WBC	(PMN	predominate)	with	

Gram’s	positive	cocci	in	pair		คิดถึง	Streptococcal	

speciesได้พิจารณา	add	Vancomycin	 (CNS	dose)	

เพื่อ	empirical	treatment	เพิ่มเติม	เนื่องจากไม่สามารถ	

rule	out	Penicillin-resistant	Streptococcus	pneumo-

niae	(PRSP)	ได้	หลังได้	antibiotics	ผู้ป่วยมีอาการทั่วไป

เท่าๆ	เดมิ	ยงัมไีข้สงู	ปวดศรีษะและตงึต้นคอ	แต่ไม่มอีาการ

ของการเพิ่มขึ้นของความดันในกะโหลกศีรษะ	 ตรวจ

ร่างกายไม่พบ	 focal	 neurological	 deficit	 เพ่ิมเติม	 ได้

ทำาการเจาะนำา้ไขสนัหลงัซำา้ที	่48	ชัว่โมง	ยังพบ	CSF	pres-

sure	สูงและ	profile	ยังเข้าได้กับ	bacterial	meningitis

	 หลัง	 48	 ชั่วโมง	 ผล	 CSF	 culture	 ของวันแรก	

รายงานการเพาะเชื้อขึ้นเป็น	Enterococcus faecalis 

(susceptible:	 Ampicilin,	 Ciprofloxacin,	 Penicillin,	

Vancomycin,	Gentamycin)	และ	hemoculture	เพาะ

เชื้อขึ้นเป็น	 	Enterococcus faecalis (susceptible:	

Ampicilin,	Penicillin,	Vancomycin,	Gentamycin)	เช่น

กันทั้ง	2	ขวด	ผล	septic	work	up	อื่นๆ	ไม่พบความผิด

ปกตขิอง	systemic	infection	จงึได้พจิารณาปรบัยาต้าน

จุลชีพใหม่	ตาม	sensitivity	เป็น	Ampicilin	และ	Genta-

mycin	 (CNS	dose)	หลังเปลี่ยนยาต้านจุลชีพ	ผู้ป่วยมี

อาการดีขึ้น	 ไข้ลดลง	อาการปวดศีรษะและตึงต้นคอลด

ลงตามลำาดบั	รับประทานอาหารได้ปกต	ิให้ยาต้านจลุชพี

ทางหลอดเลือดดำาทั้งหมด	 14	 วัน	 หลังหยุดยาไม่มีไข	้

อาการทั่วไปปกติ	 จึงให้จำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล

และนดัหมายมาตดิตามการรักษาที	่1	สัปดาห์	ผู้ป่วยไม่มี

อาการไข้หรือปวดศีรษะอีกเลย

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 CBC (19/04/2017): Hb	15.2	g/dL,	Hct	43.8%,	

WBC	24,000	/ul	(PMN	88%,	Band	form	2%,	L	7%,	

M	3%),	 platelet	 count	 177,000	 /ul,	MCV	84.2	 fL,	

MCH	29.2	pg/cell,	MCHC	34.7	g/dL,	normal	RBC	

morphology

 Chemistry (19/04/2017): Lactate	3.0	mmol/L	

(0.5-2.2),	 BUN	13.0	mg/dL,	Cr	 1.02	mg%,	 total	

protein	7.9	g%,	albumin	4.2	g%,	globulin	3.5	g%,	

TB	1.4	mg%,	DB	0.4	mg%,	SGOT	26	U/L,	SGPT	5	

U/L,	ALP	60	U/L,	Calcium	8.7	mg/dL,	Mg	1.5	mg%,	

Na	137	mmol/L,	K	3.4	mmol/L,	Cl	98	mmol/L,	CO
2
 

22	mmol/L

 Serum immunology test (19/04/2017)

	 Dengue	NS1	Ag:	 negative,	 Leptospira	 anti-

body:	negative,	Scrub	typhus	antibody:	negative

Anti-HIV:	non-reactive,	VDRL:	non-reactive

 Serum microbiology (19/04/2017)

	 Hemoculture	(Bottle	No	1	and	2):	Enterococcus 

faecalis

	 Susceptible:	Ampicilin,	Penicillin,	Vancomycin,	

Gentamycin

 UA (19/04/2017)

	 Clear	 yellow,	 pH	 9.0,	 Sp.gr.	 1.020,	 Sugar:	

negative,	ketone:	negative,	protein:	negative,	uro-

bilinogen:	negative,	nitrite:	negative,	WBC:	0-1	cell/

HPF,	RBC:	1-2	cell/HPF
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ตารางที่ 1	 แสดงลักษณะ	CSF	profiles

Parameters Admit At 48 hours

Open/Close pressure 18/14	cmH
2
O 22/15	cmH

2
O

WBC 580	cells/UL	

(PMN	82%,	L	18%)

1570	cells/UL	

(PMN	93%,	L	7%)

RBC 100	cells/UL 75	cells/UL

Color Slightly	turbid Slightly	turbid

pH 8.0 8.0

Clot formation absent absent

Protein 366.20	mg/dL	(10-60) 192.40	mg/dL	(10-60)

Sugar ratio 28% 35%

Lactate 7.5	mmol/L	(0.5-2.2) -

Gram’s stain Gram’s	positive	cocci	in	pair Gram’s	positive	cocci	in	pair

AFB staining Not	found Not	found

India ink Absent Absent

 CSF culture (19/04/2017): Enterococcus  

faecalis

	 Susceptible:	Ampicilin,	Ciprofloxacin,	Penicil-

lin,	Vancomycin,	Gentamycin

	 CSF	Cryptococcus	Ag:	 negative,	CSF	PCR	

HSV:	negative,	CSF	VDRL:	non-reactive

ผลตรวจทางรังสีวินิจฉัย

 CT brain with contrast (19/04/2017):	normal	

attenuation	of	the	brain	parenchyma,	diffuse	efface-

ment	with	leptomeningeal	enhancement	of	cortical	

sulci,	more	at	bilateral	occipital	and	temporal	lobes.

 CXR:	no	active	infiltration

 Transthoracic Echocardiogram (TTE): no	evi-

dence	of	infective	endocarditis

 การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย:  Enterococcal menin-

gitis with septicemia

วิจารณ์

 Enterococcal meningitis

	 Enterococcus	 species	 เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิด	

Gram’s	positive	รูปร่างกลมอยู่เป็นคู่	(cocci	in	pairs)	

อาจอยู่เป็นกลุ่ม	 (cluster)	หรือเด่ียว	 (single	 coccus)	

ก็ได้	 โดยทั่วไปมักพบในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์	

แต่อย่างไรก็ดีเคยมีการรายงานของการติดเชื้อนี้ที่เป็น

สาเหตุของ	nosocomial	 infections	 เช่น	urinary	 tract	

infections,	postsurgical	site	wound	infections,	intra-

abdominal	หรือ	intra-pelvic	abscesses	และ	bacte-

rial	endocarditis	เป็นต้น1-3 

	 จากรายงานของ	Yan-Ting	L4	ในผูป่้วย	Enterococ-

cal	meningitis	จำานวน	13	ราย	(ชาย	8	ราย	หญงิ	5	ราย)	

อายเุฉลีย่	59	ปี	(19-82	ปี,	SD	17.8)	ผูป่้วยจำานวน	2	ราย	

เป็น	 spontaneous	meningitis	 ส่วนอีก	 11	 ราย	 เป็น	

post-neurosurgical	 infection	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วย

อาการไข้	 การเปลี่ยนแปลงของระดับการรู้สติ	 ผลการ

ตรวจอื่นๆ	พบ	leukocytosis	(8	ราย),	hydrocephalus	

(7	ราย),	septic	shock	(3	ราย),	seizures	(2	ราย)	และ	
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headache	(1	ราย)	ปัจจัยด้านโรคประจำาตัว	พบว่าเป็น

เบาหวาน	 (3	 ราย)	 ตับแข็ง	 (2	 ราย)	 และ	Hodgkin’s	

lymphoma	(1	ราย)	ผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร	พบ

ภาวะ	peripheral	 leukocytosis	 (8	 ราย)	 	 ใน	CSF	พบ	

leukocyte	count	อยูร่ะหว่าง	8	–	25,280	cells/mm3	ระดบั	

CSF	glucose	อยู่ระหว่าง	6	-	100	mg/dL,	protein	7.8	

-	434.0	mg/dL,	lactate	14.4	–	132.1	mg/dL	ผล	CSF	

culture	ของผู้ป่วยท้ังหมดเป็น	Enterococcus faecalis 

โดยมจีำานวน	5	รายทีพ่บร่วมกบัการตดิเชือ้จุลชพีอืน่ๆ	ร่วม

ด้วย	ส่วนภาวะ	bacteremia	พบในผู้ป่วย	3	ราย

	 จากรายงานอืน่ๆ	ของ	Enterococcal	meningitis5-8 

พบว่าเป็นการติดเชื้อที่พบได้ไม่บ่อย	 (ประมาณร้อยละ	

0.3-4.0	ของ	bacterial	meningitis)	มักพบในผู้ป่วยที่มี

ภาวะภูมิคุ ้มกันบกพร่อง	 มีความผิดปกติของระบบ

ประสาทส่วนกลางมาก่อนหรืออาจตรวจพบร่วมกับกับ

การติดเชื้อในโรงพยาบาลร่วมด้วย	โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุ	

ได้แก่	Enterococcus faecalis และ	Enterococcus 

faecium ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตสูง	ส่วน	Ente-

rococcus casseliflavus อาจพบอุบัติการณ์การติดเชื้อ

ในมนุษย์ได้บ่อยกว่าแต่ไม่เคยมีการรายงานของการติด

เชื้อในเยื่อหุ้มสมอง	 

	 Enterococcal	meningitis	 ส่วนใหญ่มักพบในผู้

ป่วยที่มีภาวะทาง	neurosurgery9	 เช่น	 head	 trauma,	

shunt	devices	หรือมีภาวะ	cerebrospinal	fluid	leak-

age	แต่มีการรายงานถึงการพบ	Enterococcal	 infec-

tions	ในระบบอืน่ๆ	อกี	เช่น	endocarditis,	pyelonephri-

tis,	enterocolitis,	peritonitis	เป็นต้น 	ลักษณะ	clinical	

presentation	มักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่	สามารถเกิด

ได้ทัง้	spontaneous	infection	หรอืพบร่วมกับภาวะอืน่ๆ	

เช่น	 post-operative,	 severe	 underlying	 disease	

นอกจากนี้	Enterococcal	meningitis	ยังสามารถพบใน

กรณี	 spontaneous	 infection	และเป็น	 community-

acquired	 ได้เช่นกัน	 โดยมักพบร่วมกับ	bacteremia10	

เหมือนในกรณีศึกษาที่นำาเสนอ

	 แม้ผู้ป่วยรายนี้จะได้รับการ	empirical	 treatment	

ตามเชื้อจุลชีพที่ตรวจพบเบื้องต้นใน	CSF	ตามแนวทาง

การรักษา	acute	bacterial	meningitis11		แล้วก็ตาม	แต่

อาการของผู้ป่วยดูเหมือนไม่ตอบสนองต่อการรักษาใน

ช่วงแรก	สิ่งที่ต้องคำานึงถึง	 ได้แก่	 ความถูกต้องของเชื้อ

จุลชีพ	ความครอบคลุมของยาต้านจุลชีพ	ขนาดของยา

ต้านจุลชีพที่ให้	 รวมท้ังผู ้ป่วยอาจมีอาการของภาวะ

แทรกซ้อน	เช่น	cerebritis,	abscess,	subdural	empy-

ema	 เกิดขึ้น	 การตรวจร่างกายซำ้าเพื่อติดตามการรักษา

เป็นสิ่งท่ีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 สำาหรับผู้ป่วยกรณีศึกษา

รายน้ีเป็นลกัษณะของเชือ้จลุชพีทีพ่บได้ไม่บ่อย	การปรบั

เปล่ียนการรักษาอย่างทันท่วงทีทำาให้อาการของผู้ป่วยดี

ขึ้นตามลำาดับ					  

สรุป

 ลักษณะอาการทางคลินิกของ		meningitis	ประกอบ

ด้วย	 ไข้	 ปวดศีรษะ	คอตึงแข็ง	สำาหรับการติดเชื้อท่ีเกิด

จาก	Enterococcus	species	ควรจะนึกถึงในผู้ป่วยที่มี	

neurosurgical	conditions	แต่อาจพบเป็น	spontane-

ous	infection	ก็ได้	แม้ว่าอาการหรืออาการแสดงอาจไม่

สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตก็ตาม	แต่การวินิจฉัยภาวะ

นี้ให้ได้ตั้งแต่แรก	 อย่างทันท่วงทีจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ

การรกัษาด้วยยาต้านจลุชพีอย่างเหมาะสมซึง่จะช่วยลด

อัตราการเกิดภาวะทุพลภาพของผู้ป่วยในที่สุด	
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บทนำา

	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	stroke	เป็นปัญหาที่สำาคัญของ

โลก	ประเทศจีนก็พบผู้ป่วย	stroke	มากกว่าปีละ	7	ล้าน

คน	โดยร้อยละ	65	เป็นผู้ป่วย	 ischemic	stroke	และมี

แนวโน้มสงูมากขึน้ส่งผลให้มผีูพิ้การและเสยีชวีติมากขึน้	

การรกัษาท่ีได้ผลดีคือการรกัษาด้วย	intravenous	throm-

bolysis	 (IVT)	 ซึ่งผลการรักษาจะได้ผลดีต้องรีบให้การ

รกัษาเรว็ทีส่ดุ	ระยะเวลา	door	to	needle	(DTN)ต้องน้อย

กว่า	 60	นาที	 ข้อมูลของประเทศจีนพบว่าผู้ป่วยร้อยละ	

22	มาพบแพทย์ภายใน	3	ชั่วโมง	แต่มีเพียงร้อยละ	1.6	

ที่มาภายในเวลา	 3	 ชั่วโมงเท่านั้นท่ีได้รับการรักษาด้วย	

IVT	แสดงให้เหน็ว่าขัน้ตอนการบรกิารในโรงพยาบาลน้ัน

มีความสำาคญัอย่างยิง่	ดังนัน้การพัฒนาระบบการบริการ

ในส่วนของพยาบาลน่าจะส่งผลต่อระบบบริการที่ดีขึ้น

วิธีการศึกษา	:	ผู้ป่วยทั้งหมด	1401	คน	แบ่งเป็น	2	ช่วง

เวลา	คอื	ระหว่างเดอืนมนีาคม	ถงึกนัยายน	2015	(T0)	มี

ผู้ป่วยจำานวน	689	คน	ได้รับการรักษา	IVT	88	คน	ที่ได้

รับการรักษาด้วย	 IVT	 ใน	 1	 ชั่วโมง	 ช่วงเวลาที่	 2	 คือ	

ตลุาคม	ปี	2015	ถงึมีนาคม	2016	(T1)	ผูป่้วยจำานวน	712	

คน	ได้รับการรักษาด้วย	 IVT	231	คน	การบริการที่แตก

ต่างกันใน	 T1	 และ	 T2	 คือการทำางานของพยาบาลที่

ให้การประสานงานทกุอย่างอย่างรวดเรว็และเร่งขัน้ตอน

การรวบรวมข้อมูล	ประวัติ	ตรวจร่างกาย	ตรวจเลือด	CT	

brain	การช่ังนำา้หนกั	การทำางานร่วมกนัระหว่างพยาบาล

ห้องฉุกเฉินกับพยาบาล	 stroke	unit	 และการมี	 stroke	

fast	track	kit	set	การให้ยาที	่emergency	room	ดงัภาพ

ที่	1	

New Standardized Nursing 
Cooperation Workflow to
Reduce Stroke Thrombolysis 

Delays in Patients with 
Acute Ischemic Stroke

สมศักดิ์ เทียมเก่า

ที่มา: Yan	Zhou,	Zhuojun	Xu,	Jiali	 liao,	et	al.	New	

standardized	 nursing	 cooperation	 workflow

to	reduce	stroke	thrombolysis	delays	in	patients with	

acute	ischemic	stroke	.	Neuropsychiatric	Disease	

and	Treatment	2017:13	1215–20.
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการให้บริการแบบใหม่ในช่วงเวลา T1

		 พบว่าจำานวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย	 IVT	 มี

จำานวนแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังตารางที่	1	และระยะ

เวลาการให้บริการขั้นตอนต่างๆ	 ก็ลดลงอย่างมาก	ดัง

ตารางที่	2	

ตารางที่ 1	 แสดงจำานวนผู้ป่วยทั้งหมดและการได้รับการรักษาด้วย	IVT
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ตารางที่ 2		แสดงระยะเวลาในการบริการขั้นตอนต่างๆ

วิจารณ์

	 ความสำาเร็จของการพัฒนาระบบบริการจากการ

ศึกษานี้ที่สำาคัญ	คือ	การร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพใน

การให้บริการอย่างรวดเร็ว	ลดขั้นตอนต่างๆ	ที่เสียเวลา

ในการรอคอย	และการให้บริการของพยาบาลที่ผ่านการ

ฝึกอบรมให้มีความชำานาญด้านการรักษาด้วย	 IVT	 โดย

เฉพาะตลอดเวลา	24	ชัว่โมง	การใช้	thrombolytic	kit	set	

วิจารณ์โดย รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า

	 การศกึษานีผ้มว่าไม่ได้มคีวามรูใ้หม่เลย	แต่ทีผ่มนำา

เลอืกงานวิจยันีม้านำาเสนอให้กบัผูอ่้านเพราะ	ส่ิงทีไ่ด้จาก

การวิจัยเรื่องนี้	คือ	การทำา	routine	to	research	(R2R)	

อย่างแท้จริง	และเป็นการทำา	R2R	ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

อย่างแท้จริง	การพัฒนารูปแบบระบบบริการที่ทำาในการ

ศกึษานี	้คอื	การแก้ไขปัญหาทีพ่บบ่อยในการทำางาน	การ

ประสานงาน	การลดขั้นตอน	การเตรียมความพร้อม	การ

ฝึกอบรมให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ทำา	 และความ

ร่วมมือกันของทุกทีมในการทำางาน	ย่อมก่อให้เกิดผลดี

ขึ้นแน่นอน	 จริงๆ	 แล้วขั้นตอนการให้บริการของระบบ	

stroke	fast	track	ในประเทศไทยมกีารออกแบบทีด่แีละ

หลากหลายในแต่ละโรงพยาบาล	แต่ละเครือข่าย	 เช่น	

การเปิดระบบบริการตัง้แต่ผูป่้วยยงัไม่ถงึโรงพยาบาลถ้า

มกีารแจ้งมาล่วงหน้า	การส่งผูป่้วยตรวจ	CT	scan	brain	

ก่อนพบแพทย์ที	่ER	กรณส่ีงต่อมาจากโรงพยาบาลชมุชน	

การตรวจเลือดจากโรงพยาบาลชุมชนในขณะที่มีการส่ง

ต่อผู้ป่วย	เมือ่ผู้ป่วยมาถงึโรงพยาบาลทีใ่ห้	IVT	กเ็หลอืขัน้

ตอนการตรวจ	CT	 scan	brain	 อย่างเดียว	 ดังน้ันการ

ศึกษาน้ีเป็นการยืนยันว่าการพัฒนารูปแบบการบริการ	

stroke	fast	track		นั้นสามารถลดระยะเวลาในแต่ละขั้น

ตอนได้	 และผลลัพท์ที่เกิดขึ้นนั้น	 คือ	 ผู้ป่วยได้รับการ

บริการท่ีดีขึ้น	 ได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานและส่งผล

ต่อความพิการหรือเสียชีวิตได้	 สุดท้ายผมอยากให้เกิด

การศกึษาแบบนีข้ึน้	และมกีารเผยแพร่ในระดบันานาชาต	ิ

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันที่ดี
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care)	คล้ายกบัศูนย์ดูแลเด็กเลก็ทีม่อียูใ่นทกุชมุชน	ทำาไม

ต้องเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

	 1.	 ครอบครัวปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วน

ใหญ่	คือ	พ่อ	แม่	ลูก	 เท่านั้น	ลูกๆ	ก็ต้องออกไปทำางาน

ประกอบอาชีพตอนกลางวัน	 ไม่มีใครคอยดูแลผู้สูงอายุ

ตอนกลางวัน	ถ้ามีผู้สูงอายุเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็เกิดปัญหา

ในการดูแลทันที

	 2.	 ผู้สูงอายุจำาเป็นต้องมีกิจกรรมทำาในตอนกลาง

วัน	 เพื่อเป็นการพัฒนาสมองและการดูแลสุขภาพอย่าง

หนึ่งที่ป้องกันการเสื่อมของสมอง	และลดปัญหาสุขภาพ

จิตลงได้	 การรวมตัวกันของผู ้สูงอายุย่อมก่อให้เกิด

กิจกรรมดีๆ	 แบบนี้ได้ง่ายกว่าการแยกกันอยู่ในแต่ละ

บ้าน

	 3.	 การรวมกันในศูนย์ผู ้สูงอายุ	 จะเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุ	 เป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันอย่างดี	

	 4.	 การรวมตัวกันในศูนย์ผู้สูงอายุ	 จะเป็นการรวม

ตวัของผูม้ปีระสบการณ์แตกต่างกนัในหลากหลายสาขา

อาชีพ	ก่อให้เกดิกจิกรรมดีๆ 	เพ่ือการพัฒนาชมุชนได้ด้วย	

นอกจากการดูแลสุขภาพร่วมกัน

	 5.	 การรวมตัวกันในศูนย์ผู้สูงอายุจะช่วยทำาให้ทุก

ครอบครัวในชุมชนมีการพูดคุย	พบปะสังสรรค์กัน	แลก

เปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนั	ลดปัญหาการขดัแย้งใน

ชุมชนได้ด้วย

	 การเกดิศนูย์ดแูลผูส้งูอายใุนชมุชนนัน้จะเกดิขึน้ได้

ถ้าเป็นนโยบายของรัฐ	สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น	 และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายใน

ชุมชน	 โดยโรงพยาบาลชุมชนน่าจะเป็นแกนนำาหลักใน

การก่อต้ังศูนย์ดูแลผู ้สูงอายุ	 เพราะมีทั้งสถานที่	 ทีม

สุขภาพ	องค์ความรู้	 ศูนย์ความรู้ด้านสุขภาพของชุมชน	
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ถ้าทางโรงพยาบาลชมุชนเป็นแกนนำาร่วมกบัทุกภาคส่วน

ในชุมชน		เพ่ือดแูลผูส้งูอาย	ุและให้การรกัษาถ้ามอีาการ

เจ็บป่วยขึน้	โดยอาจได้รบัการสนบัสนนุด้านงบประมาณ

จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 และจากครอบครัวผู้สูง

อายุ	 ผมยังคิดต่อไปว่าวิกฤติผู้สูงอายุในสังคม	อาจเป็น

โอกาสและเป็นทางรอดหนึ่งของโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีผู้

ป่วยไปรบับริการน้อย	และมปัีญหาขาดทุนอยูใ่นปัจจุบนั	

น่าสนใจนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ


