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บทบรรณาธิการ

	 สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคม	 และผู้สนใจทุกท่าน	 วารสารฉบับน้ีมีเนื้อหาที่เข้มข้นและมีความ 

หลากหลายจากผู้เขียนมากยิ่งขึ้น	 ประกอบด้วยบทความจากอาจารย์แพทย์	 แพทย์ประจำาบ้านประสาทวิทยา	

อายุรแพทย์ประสาทวิทยาซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัด	 เภสัชกร	 และนักศึกษาแพทย์	 ทำาให้เนื้อหานั้นมี 

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ตั้งแต่	 recent	 advance	 เรื่อง	 การรักษาโรค	myasthenia	 gravis	 ส่วน	 topic	 review	 

นั้นมีถึง	2	 เรื่อง	คือ	การ	approach	dystonia	และการแพ้ยา	ติดตามด้วย	 interesting	case	ที่น่าสนใจถึง	2	 ราย	 

โดย	 1	 เรื่องเป็นผลงานของนักศึกษาแพทย์ภายใต้การให้คำาแนะนำาของอาจารย์	 ซ่ึงผมเห็นว่ามีส่วนสำาคัญอย่างยิ่ง 

ในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ให้มีความสนใจ	ใส่ใจและมุ่งมั่นฝึกฝนในการเขียนบทความทางวิชาการ

	 ผมและกองบรรณาธิการขอเชญิชวนสมาชกิทุกทา่นและผูส้นใจสง่บทความมาตพีมิพใ์นวารสารสมาคม	

และเรายังต้องการคำาแนะนำาเพื่อการปรับปรุงวารสารให้ดียิ่งขึ้น

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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บทนำา

	 Myasthenia	gravis	(MG)	โรคที่เกิดจากความผิด

ปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่สร้างแอนติบอดีที่มีผลยับยั้ง

การทำางานของรอยต่อเส้นประสาทกบักล้ามเนือ้	(neuro-

muscular	 junction	 ,NMJ)	 	แอนติบอดีที่เกิดขึ้นนี้มีผล

ต่อส่วนต่างๆ	ของ	NMJ	ทำาให้เกดิอาการอ่อนแรงข้ึน	โรค

นี้มีอุบัติการณ์โดยรวมราว	 0.3-2.8	 รายต่อประชากร	

100,000	คน	สูงสุดในช่วงอายุ	30	ปีในเพศหญิง	รองลง

มาคือช่วงหลังวัยกลางคนในเพศชาย1	ในช่วงทศวรรษที่

ผ่านมา	พบผูป่้วยรายใหม่ในช่วงวยักลางคน-สงูอาย	ุบ่อย

ขึ้นมาก	 (late	 onset	MG)	ที่มีลักษณะต่างจากผู้ป่วยที่

มีอายุน้อย2	 ในที่นี้จะกล่าวถึง	 autoimmune	 หรือ	 

acquired	MG	หรือที่นิยมเรียกว่า	MG	เท่านั้น		

กำาเนิดพยาธิและพยาธิสรีรวิทยา

	 สาเหตุท่ีจำาเพาะของโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด	 แต่

แอนติบอดีที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยเหล่าน้ีมีผลต่อ	NMJ	

ทีเ่รยีกว่า	acetylcholine	receptor	antibody	(AChR	Ab)	

โดยจะจับกับ	AChR	แล้วกระตุ้นระบบ	complement	

ตั้งแต่	 C3-C9	 เกิดเป็น	membrane	 attack	 complex	

(MAC)	ทำาให้ทำาลาย	AChR	โดยตรง	จำานวน	AChR	จึง

ลดลง	และโครงสร้างของ	postsynaptic	membrane	ผดิ

ปกติ	 การทำางานของช่องโซเดียมที่เป็นจุดเริ่ม	 action	

potential	 ก็ลดลงด้วย	อย่างไรก็ตามมีกลไกต่างๆ	 ของ

ร่างกายท่ีสามารถปรบัหรอืบรรเทาความผดิปกตทิีเ่กิดขึน้	

เช่น	มีการสร้าง	AChR	เพิ่มขึ้น	ปลดปล่อย	ACh	มากขึ้น		

โดยเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรม

และมีผลต่อการดำาเนนิโรค	การกำาเรบิของโรค	และก่อให้

เกิดความแตกต่างของโรคระหว่างผู้ป่วยแต่ละราย		หรือ

กล้ามเนื้อแต่ละส่วนของร่างกาย3,4

	 AChR	Ab	ส่วนใหญ่เป็น	IgG1	ตรวจพบได้ในผูป่้วย	

generalized	MG	 ราวร้อยละ	 80-90	แต่พบในผู้ป่วย	

ocular	MG	ร้อยละ	30-50	อย่างไรก็ตามอาจมีผลบวก

ลวงได้ในผู้ป่วยโรคอื่น	 เช่น	 Lambert	 Eaton	myas-

thenic	syndrome,	motor	neuron	disease,	thymoma	

ทีไ่ม่ม	ีMG	ร่วมด้วย		แอนติบอดีส่วนใหญ่จะเป็น	binding	

ผู้รับผิดชอบบทความ :

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Standard Treatment in 
Myasthenia Gravis

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
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Ab	 ที่สามารถตรวจหาเพ่ือวินิจฉัยในเวชปฏิบัติทั่วไป		

ส่วนน้อยที่จะเป็น	modulating	และ	blocking	Ab	ซึ่ง

จะทำาการตรวจหาเมื่อไม่พบ	binding	Ab	เท่านั้น	ดังนั้น

จึงมักเรียกผู ้ป่วย	 MG	 ที่ตรวจไม่พบ	 AChR	 Ab	 ว่า	 

“seronegative	MG	(SNMG)”	แอนติบอดีชนิดอื่นที่พบ

บ่อยรองลงไปคือ	แอนติบอดีต่อ	muscle-specific	kinase	

(MuSK)	 โดยแอนติบอดีอื่นๆ	นี้จะมีเป้าหมายอยู่ที่ส่วน

อื่นของ	NMJ	หรือกล้ามเนื้อ

ลักษณะเวชกรรม

	 ลักษณะสำาคัญคือ	 อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ

ลายเป็นแบบไม่คงที่	โดยอาการจะแย่ลงเมื่อใช้งานและ

ดีขึ้นเมื่อได้พัก	 อาการอาจเปล่ียนแปลงในเวลาเป็น

ชั่วโมง	หรือเป็นวัน	การตรวจร่างกาย	พบว่า	 ขนาดของ

กล้ามเนื้อมักปกติ		อาจพบกล้ามเนื้อลีบหรือลิ้นลีบได้ใน

ผู้ป่วยที่มี	MuSK	antibody	ส่วนรีเฟลกซ์และระบบการ

รับความรู้สึกจะปกติ	 อาการและอาการแสดงอาจตรวจ

ได้จากบริเวณที่มีพยาธิสภาพ	ได้แก่	กล้ามเนื้อบริเวณที่

ตาทำาให้หนังตาตก	 เห็นภาพซ้อน	ที่ใบหน้าทำาให้ปิดตา

ไม่สนทิ	มมุปากดูตกลง	ทีค่อหอยทำาให้กลนืลำาบาก	สำาลัก	

เสียงข้ึนจมูก	ที่กล้ามเน้ือทำาให้	 แกนร่างกายหรือกล้าม

เน้ือแขนขาอ่อนแรง	 ในรายท่ีรายที่รุนแรงจะทำาให้เกิด

ภาวะหายใจล้มเหลวได้	ที่เรียกว่า	myasthenic	crisis		

	 อาการอ่อนแรงเหล่านีอ้าจถูกกระตุ้น	หรอืกำาเรบิขึน้

ต่อปัจจัยกระตุ้นทั้งภายในและภายนอก	ปัจจัยกระตุ้น 

ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 การติดเชื้อ	 ไข้	 โรคของต่อมไทรอยด	์ 

การตั้งครรภ์	และยาที่มีผลต่อการทำางานของ	NMJ		

	 อย่างไรก็ตามผู ้ป่วยเหล่าน้ีอาจมีโรคร่วมอื่นที่

เก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ	 เช่น	ต่อมไทรอยด์

เป็นพิษชนิด	Grave’s	 disease	 ต่อมไทรอยด์อักเสบ	 

โรคเนือ้เยือ่เกีย่วพัน	และทีส่ำาคญัคอืโรคต่อมไทมสัไม่ว่า

จะเป็น	thymic	hyperplasia	และ	thymoma				

การตรวจเพิ่มเติม

	 1.	 การตรวจ	 แอนติบอดี	 โดยพบ	 AChR	 Ab	

ประมาณร้อยละ	70	ส่วนที่เป็น	seronegative	MG	นั้น

พบสัดส่วนของ	MuSK	Ab	มากที่สุด

	 2.	 การตรวจทางการตอบสนองต่อยา	ใช้ยาในกลุม่	

acetylcholinesterase	inhibitor	(AChEI)	ชนดิฉดีทีอ่อก

ฤทธิ์สั้น	คือ	edrophonium	(Tensilon®)	เพื่อดูการตอบ

สนองของอาการว่าดีขึ้นหรือไม่	

	 3.	 การตรวจทางไฟฟ้าวนิิจฉัย	เป็นมาตรฐานในการ

วินิจฉัยโรค	 ได้แก่	 repetitive	 nerve	 stimulation	 test	

(RNS)	และ	single	fiber	EMG	(SFEMG)	การตรวจ	RNS	

นี้ควรจะกระทำาในกล้ามเนื้อที่พบว่ามีอาการอ่อนแรง	

และพิจารณาทำาที่กล้ามเนื้ออย่างน้อย	 2	แห่งขึ้นไป	ซึ่ง

จะเพิม่ความไวในการวนิจิฉยัมากขึน้	เช่น	กล้ามเนือ้ส่วน

โคน	ทำาที่	trapezius	และกล้ามเนื้อใบหน้า	เช่น	orbicu-

laris	 oculi,	 nasalis	 	 การทดสอบนี้มีความไวประมาณ

ร้อยละ	75	ในผู้ป่วย	generalized		MG	และราวร้อยละ	

50	ในผู้ป่วย	ocular	MG	ในรายที่ตรวจ	RNS	แล้วได้ผล

ปกติ	อาจพิจารณาทำา	SFEMG	ที่มีความไวได้ถึงร้อยละ	

95-99	 เมื่อทำาในกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง	อย่างไรก็ตามการ

ทดสอบนี้มีบวกลวงในโรคอื่นได้

	 4.	 การตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาโรคร่วม

	 เนื่องจากโรค	 MG	 มีความสัมพันธ์กับโรคทาง

ภูมิคุ้มกันอื่น	 จึงควรตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาโรคร่วม	 เช่น	

ANA	panel,	 ESR,	CRP	 ในโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	ตรวจ	

thyroid	 function	 test,	 thyroglobulin	 antibody,	 anti	

TPO	 antibody	 เมื่อสงสัย	 Grave’	 s	 disease	 หรือ	 

autoimmune	thyroiditis	ตรวจ	CT	หรือ	MRI	ของช่องอก	

เพ่ือประเมินต่อมไทมัส	หา	 thymic	 hyperplasia	และ	

thymoma	ตรวจ	HBsAg,	Anti	HIV	Ab	และอื่นๆ	ตาม

ความเหมาะสมเพ่ือประเมินสภาพผู้ป่วยและความเสี่ยง

หากต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกัน	

การรักษา

	 เป้าหมายในการรกัษา	เพือ่ทำาให้อาการของโรคลด

ลงมากทีส่ดุ	โดยไม่มีอาการเลยหรือ	ไม่มข้ีอจำากดัต่อการ

ดำารงชีวิต	 แต่อาจมีอาการอ่อนแรงเล็กน้อยได้จากการ

ตรวจร่างกาย	 (minimal	manifestation	 status)	หรือดี

กว่านัน้	เป้าหมายในระยะยาวเพือ่ต้องการให้โรคสงบลง	

(remission)	โดยให้ผูป่้วยสามารถหยุดยาบรรเทาอาการ
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คอื	pyridostigmine	ได	้และใช้ยากดภมูิคุม้กนันอ้ยทีสุ่ด	

	 ในช่วงแรกที่ผู้ป่วยยังคงมีอาการทางตาอยู่	 ผู้ป่วย

อาจพักสายตา	หลับตาชั่วครู่เมื่อรู้สึกล้า	 เห็นภาพซ้อน	

หรอืหนงัตาตก	ส่วนอาการทางกล้ามเนือ้อ่ืน	อาจให้ผูป่้วย

ทำากิจกรรมเป็นช่วงๆ	 เพื่อลดอาการอ่อนล้าจากโรคที่ยัง

คุมไม่ได้ดี	 การรักษาโรคเหตุภูมิคุ้มกันหรือโรคอื่นที่เกิด

ร่วมกัน	เช่น	ภาวะพร่องไทรอยด์	หรือ	ภาวะไทรอยด์เป็น

พิษ	จะช่วยให้ภาวะอ่อนแรงดีขึ้นและอาจทำาให้โรคสงบ

ลงได้เร็ว	 นอกจากนี้ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้น

ให้ภาวะอ่อนแรงเป็นมากขึ้น	 ได้แก่	 อุณหภูมิที่ร้อนหรือ

เย็นมาก	 นอนพักผ่อนน้อย	 ออกกำาลังกายมากเกินไป		

ความเครียด		ติดเชื้อ		การผ่าตัด		การฉายแสง		ยาหลาย

ชนิดมีผลต่อ	NMJ	หรือกล้ามเนื้อทำาให้อาการกำาเริบได	้

เช่น	 ยาสลบ	แอลกอฮอล์	 สเตียรอยด์	 แมกนีเซียม	ยา

ปฏิชีวนะบางชนิด	 ยาที่มีผลต่อจิตประสาท	 ยาบำาบัด

รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ	แพทย์จึงควรเฝ้าระวังผลข้าง

เคียงนี้	และหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าวหากเป็นไปได้

 • การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ

  Anticholinesterase inhibitors 

	 	 ยานี้มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ทำาลาย	 ACh	 ที่	 

synaptic	 cleft	ทำาให้มีปริมาณ	ACh	 เพิ่มขึ้นในบริเวณ	

NMJ	 จึงช่วยบรรเทาอาการอ่อนแรง	 แต่ไม่ได้รักษาที่

สาเหตดุ้านภมิูคุ้มกนัทีผ่ดิปกติโดยตรง	ยาทีน่ยิมใช้ได้แก่	

pyridostigmine	bromide	(Mestinon®)	ในประเทศไทย

มีเฉพาะรปูแบบยาเมด็รบัประทาน	ยานีม้คีวามปลอดภยั

และออกฤทธ์ิเร็วภายในครึ่งช่ัวโมงหลังกินยา	 และออก

ฤทธิ์นานประมาณ	3-4	ชั่วโมง		เริ่มต้นด้วยขนาด	30	มก.	

วนัละสามเวลาหลงัอาหารและปรบัช้าๆ	ตามอาการและ

ผลข้างเคยีง	ส่วนใหญ่จะใช้ขนาด	60	มก.	วนัละ	3-4	คร้ัง	

หากจำาเป็นอาจปรับได้จนถึงขนาดสูงสุด	120	มก.ทุก	6	

ชั่วโมง6

	 	 ผูป่้วยส่วนใหญ่มกัมอีาการดีขึน้	อาการอ่อนแรง

ของกล้ามเนือ้แขนขาและการกลนืจะตอบสนองได้ดกีว่า

กล้ามเนื้อตา	ถ้าให้ยาในขนาดสูงสุดนานประมาณหนึ่ง

สัปดาห์แล้วอาการอ่อนแรงไม่ดีขึ้น		แพทย์ควรลดขนาด

ยาลง	การให้ยาในขนาดสงูมากอาจทำาให้อาการอ่อนแรง

เป็นมากขึ้น	เนื่องจาก	depolarization	block	ของ	neu-

romuscular	transmission	และมโีอกาสเกดิผลข้างเคยีง

จากฤทธ์ิยา	 เช่น	 กล้ามเนื้อเกร็งหรือกระตุก	 ปวดท้อง	 

ท้องเสีย	

	 การทีผู่ป่้วยสามารถลดการใช้ยากลุม่นีห้รือหยุดยา

ได้	 แสดงว่ารักษาได้ผลดี	 และพิจารณาลดยากด

ภูมิคุ้มกันได้	 หากผู้ป่วยยังมีอาการของโรคในขณะที่ได้

รับยานี้เพียงชนิดเดียวในขนาดที่เหมาะสมแล้ว	 ควร

พิจารณาให้ยากลุ่มสเตียรอยด์หรือยากดภูมิคุ้มกันอ่ืน

ร่วมกันเสมอ7

 • การรักษาในระยะยาวด้วยยากดภูมิคุ้มกัน 

	 	 โดยทั่วไป	 มักใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ก่อนเพื่อ

ควบคุมโรคให้ได้อย่างรวดเร็ว	 และพิจารณาให้ยากด

ภูมิคุ้มกันที่ไม่ใช่สเตียรอยด์แต่เนิ่นๆ	 เนื่องจากยาชนิด

หลังจะออกฤทธิ์ช้ากว่ามาก	 เมื่อผู้ป่วยได้ผลดีควรให้ยา

กดภูมิคุ ้มกันที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นี้ต่อเนื่องเป็นเวลา	 6	

เดือน	–	2	ปี	แล้วค่อยๆ	ลดยาลงช้าๆ	จนถึงขนาดตำ่าที่สุด

ที่ยังได้ผล	โดยปรับยาไม่บ่อยกว่าทุก	3-6	เดือน		

	 	 ๐	 Prednisolone		

	 	 	 เป็นยาในกลุ่ม	 glucocorticoids	 ที่มีฤทธิ์

กว้างขวางทั้งในการลดจำานวน	 lymphocyte	ยับยั้งการ

ส่งผ่านของแอนตเิจน	และการกระตุน้ภมูคิุม้กนัโดยเซลล์

ชนิดต่างๆ	 	 ยานี้จึงแนะนำาให้ใช้เป็นยาในลำาดับแรก6,7	

เนือ่งจากมปีระสทิธภิาพด	ีราคาถกูและมแีพร่หลาย		แต่

มผีลข้างเคยีงทีจ่ะต้องเฝ้าระวงั	เช่น	กลุ่มอาการ	Cushing		

เบาหวาน		นำ้าหนักเพิ่ม		ความดันโลหิตสูง		กระดูกพรุน		

เลือดออกในทางเดินอาหาร		ต้อกระจก		ต้อหิน		เกิดการ

ติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย

	 	 	 โดยทัว่ไปจะเร่ิมจากยาในขนาดสูง	ประมาณ	

0.75-1	มก./กก./วัน	แบ่งให้วันละ	1-2	ครั้ง		หลังจากเริ่ม

ยาไดไ้ม่กีส่ปัดาห์	ผูป้ว่ยจะเริม่มอีาการดขีึน้ชา้ๆ	แต่จะมี

ผลการรักษาสูงสุด	 เมื่อเริ่มยาไป	1-2	 เดือน	ผู้ป่วยบาง

รายอาจมอีาการแย่ลงชัว่คราวได้ใน	1-2	สปัดาห์แรกหลัง

เร่ิมยา		ดงันัน้ผู้ป่วยจึงควรได้รับคำาแนะนำาในการเฝ้าระวงั

เหตกุารณ์ดงักล่าว	โดยเฉพาะในรายท่ีมอีาการทางกล้าม

เนื้อการกลืน	หรือการหายใจก่อนการรักษา		

	 	 แพทย์อาจหลีกเลี่ยงผลดังกล่าวได้โดยการเริ่ม

ยาจากขนาดตำ่าๆ	 เช่น	10-25	มก./วัน	 	แล้วค่อยๆ	ปรับ
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ขนาดขึ้น	 5-10	 มก./วัน	 ทุก	 1-2	 สัปดาห์	 จนกระทั่งมี

อาการดขีึน้	ส่วนในผูท้ีม่อีาการรนุแรงจนถงึขึน้	MG	crisis	

และใช้เครือ่งช่วยหายใจอยูแ่ล้ว		สามารถเริม่ยาในขนาด

สูงได้เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เร็วหลังจากที่อาการของ	MG	

crisis	ดีขึ้น

	 	 	 เมือ่ผูป่้วยมอีาการดีขึน้จนเป็นปกตหิรอืเกอืบ

ปกติเป็นเวลาหลายเดือน	ค่อยพิจารณาลดยาโดยอาจ

เปลี่ยนการให้ยาเป็นแบบวันเว้นวันหรือลดขนาดยาใน

แต่ละวันลง	แต่การลดยานีต้้องทำาช้าๆ	ไม่เกนิ	5-10	มก./

วัน	 	ทุก	 1-2	 เดือน	 เพื่อป้องกันการกำาเริบของโรค	 เม่ือ

ขนาดยาตำา่กว่า	20	มก./วนั		ควรลดลงในอตัราทีช้่าลงอกี

ในการรักษาระยะยาว	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักต้องการการ

รกัษาด้วยยากดภมูคิุม้กนัหรอืสเตยีรอยด์ขนาดตำา่ๆ	เช่น	

5-10	มก./วัน	ไปตลอด		และส่วนน้อยจะหยุดยาได้หมด	

เมื่อผู้ป่วยมีอาการกำาเริบจะต้องเพ่ิมขนาดยาขึ้นไปอีก	

10-20	มก./วนั		เพ่ือให้ผูป่้วยกลบัมาเป็นปกตอิกีครัง้และ

ให้ยาต่อเนือ่งไปก่อนจนกว่าจะแน่ใจ	แล้วจงึลดขนาดยา

ในอัตราที่ช้าลงกว่าครั้งแรกอีกในภายหลัง	 ผู้ป่วยส่วน

หนึ่งท่ีมีการตอบสนองเพียงบางส่วนหลังได้สเตียรอยด์	

หรอืต้องได้ยาขนาดสงูเพ่ือควบคมุโรคหรอืมผีลข้างเคยีง

มาก	ควรพิจารณาให้ยากดภูมิคุ้มกันอื่น	 ตั้งแต่แรกโดย

ให้คูก่นัเม่ือลดหรอืหยดุสเตียรอยด์	แล้วใช้ยาอืน่แทนเพือ่

ควบคุมโรคในระยะยาว

	 	 ๐	 Azathioprine	

	 	 	 เป็นยาในกลุ่ม	 purine	 antimetabolite	 จึง

ยบัยัง้การสร้างและการเจรญิของ	T-cell		และ	B-cell		ยา

นี้ออกฤทธ์ิได้ช้าจึงไม่ใช้เป็นยาในลำาดับแรก	 แต่ยานี้

สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวในการควบคุมโรคระยะยาวหลัง

ค่อยๆ	ลดและหยุดสเตียรอยด์	หรือเป็นยาเสริมกับสเตีย

รอยด์เพื่อสามารถลดขนาดยา	prednisolone	 ได้เร็วข้ึน

และป้องกันอาการกำาเริบขณะลดยา	 prednisolone		

อาการของโรคจะดีขึน้หลงัได้	azathioprine	ประมาณ	3-6	

เดือนขึ้นไป	จนถึง	 1	ปี	 และได้ผลมากที่สุดต้องใช้เวลา

มากกว่า	1	ปีขึ้นไป		

	 	 	 ขนาดเริม่ต้นคือ	50	มก./วนั		รบัประทานก่อน

นอนเพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียน	 ถ้าผลเลือดปกติให้

เพิ่มขนาดยาครั้งละ	 25-50	มก./สัปดาห์	 จนกระทั่งถึง

ขนาดที่ต้องการ	คือ	2-3	มก./นำ้าหนกัตัว(กิโลกรัม)	ต่อวนั	

เนือ่งจากยานีม้ผีลต่อกระดกูของทารกในครรภ์	จงึไม่ควร

ใช้ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ต้องการมีบุตร	ผลข้างเคียงอื่น

ที่สำาคัญได้แก่	 การกดไขกระดูก	และตับอักเสบ	 โดยมี

ความชุก	ร้อยละ	15.2	และ	9.1	ตามลำาดับ	โดยมักเกิด

ในช่วง	6	สัปดาห์แรกและพบได้	ถึงแม้ว่าจะค่อยๆ	เพิ่ม

ขนาดยาช้าๆ	 ก็ตาม	 ดังนั้นก่อนเริ่มให้ยาจึงควรตรวจ	

CBC,	การทำางานของตบัในครัง้แรก	แล้วตดิตาม	ทกุ	2-4	

สัปดาห์ในช่วงแรก	และตรวจซำ้าทุก	2-4	เดือนตามความ

เหมาะสม	หากหยุดยาจากผลข้างเคียงก็ควรติดตามจน

ผลตรวจเป็นปกติ8	นอกจากนีพ้บผูป่้วยส่วนหนึง่อาจเกดิ

ปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง	ที่มักพบในช่วง	 1-2	 สัปดาห์แรก	

โดยมอีาการไข้	ปวดเมือ่ยกล้ามเน้ือ	คล่ืนไส้	อาเจียน	ปวด

ท้อง	คล้ายกบัไข้หวดัใหญ่	ซึง่จำาเป็นต้องหยดุยาทันทแีละ

ไม่ควรลองให้ยาซำ้าอีก	 การใช้ยานี้ในระยะยาวในทาง

ทฤษฎีอาจก่อมะเร็งได้	 ในปัจจุบันนิยมใช้ยานี้เป็นยาใน

ลำาดับที่	2		หรือได้ร่วมกับ	prednisolone	ตั้งแต่ช่วงแรก	

หลังวินิจฉัย	เพื่อลดขนาดของสเตียรอยด์ลงในระยะยาว				

	 	 ๐	 Cyclosporine	A

	 	 	 มักใช้ร่วมกับ	 prednisolone	 ในขนาด	2-4	

มก./กก./วัน	และไม่เกิน	6	มก./กก./วัน	แบ่งให้วันละ	2	

คร้ัง	ทุก	 12	 ช่ัวโมง	ปรับขนาดยาตามระดับยาในเลือด

ก่อนได้รบัยามือ้ต่อไปในช่วงเช้า	(trough	level)	ซึง่จะต้อง

เฝ้าระวังการทำางานของไต	 หากพบว่ามี	 creatinine	

clearance	ลดลง	จะต้องลดขนาดยาลงหรือหยุดยาเมื่อ	

ค่าการทำางานลดลงมากกว่าร้อยละ	50	และเฝ้าระวังผล

ข้างเคียงอื่นๆ	ได้แก่	ความดันโลหิตสูง		นำ้าหนักเพิ่ม		มี

ขนดก	เหงือกบวม	และมือสั่น	เป็นต้น

	 	 ๐	 Mycophenolate

	 	 	 มีความนิยมใช้ในโรคนี้เนื่องจากมีผลข้าง

เคียงตำ่า	ไม่ต้องเจาะระดับยา	แต่ควรเฝ้าระวังภาวะเม็ด

เลือดขาวตำ่า	มักใช้ขนาด	1,000-2,000	มก./วัน	แบ่งให้

วนัละ	2	ครัง้	อย่างไรกต็ามการศกึษาก่อนหน้านีพ้บว่าได้

ผลไม่ดีนักเม่ือใช้ทดแทนสเตียรอยด์	 ซ่ึงคาดว่าอาจเป็น

จากการติดตามผู้ป่วยท่ีส้ันเกินไป	หรือผลจากสเตียรอย

ด์ที่ดีกว่าที่คาดคิด	จึงไม่เห็นความแตกต่าง9   
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	 	 ๐	 Methotrexate	

	 	 	 มีการใช้อยู่บ้าง	 เนื่องจากมีราคาถูกและให้

ง่ายเพยีงสปัดาห์ละครัง้	การศึกษาทีเ่ทยีบกบัยาหลอกใน

การเป็นยาเสริม	พบว่าไม่ได้ผลในการลดขนาดยาสเตีย

รอยด์ลงเมื่อติดตามผู้ป่วยไป	12	เดือน10 

 • การรักษาทางภูมิคุ้มกันอื่นๆ

  ๐ Plasmapheresis 

	 	 	 มีประโยชน์ในผู้ป่วย	MG	ที่มีอาการรุนแรง

หรอืในกรณ	ีMG	crisis	ทีม่อีาการกลนืหรอืหายใจลำาบาก		

หรือทำาก่อนที่จะทำาการผ่าตัดหรือฉายแสง	 เพื่อเตรียมผู้

ป่วยและป้องกันมิให้อาการอ่อนแรงแย่ลง	 การรักษานี้

ออกฤทธ์ิได้เร็ว	 เน่ืองจากเป็นการกำาจัด	AChR	Ab	 ใน

เลือดอย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากการรักษาวิธีน้ีมีราคาแพง

และอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้	 จึงไม่ใช้ในการรักษาใน

ระยะยาว	การรักษาจะทำาโดยใส่สายสวนหลอดเลือดดำา

และเปลี่ยนถ่ายพลาสมาออกแล้วให้	 fresh	 frozen	

plasma	หรือ	albumin	ทดแทน	โดยทำาวันละหนึ่งครั้งใน

ปริมาตร	40-50	มล./กก.	จำานวน	4-6	ครั้ง	ภายในเวลา	

7-10	วัน	จนผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น6	ผลข้างเคียง	 เช่น	การ

ติดเช้ือ	 เลือดออกง่าย	ความดันโลหิตตำ่า	 หัวใจเต้นผิด

จังหวะ		กล้ามเนื้อเกร็ง		ชาจากแคลเซียมในเลือดตำ่า		

  ๐ Intravenous	immunoglobulin	(IVIg)

	 	 	 มีกลไกการออกฤทธิ์หลายอย่าง	 ทั้งต่อ	 Fc	

receptor	บนผวิของเซลล์ในระบบภูมคุ้ิมกนั	เช่น	antigen	

presenting	cell	และ	phagocytic	cell	และยบัย้ังผลของ	

AChR	Ab	ปัจจุบันมีข้อมูลมากในการรักษาผู้ป่วยที่มี

อาการกำาเริบรุนแรงหรือในกรณี	MG	crisis	เช่นเดียวกับ	

plasmapheresis		IVIg	มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา

น้อยกว่า	แต่จะเห็นผลช้ากว่า	คือเร่ิมได้ผลในวันที่	 4-5	

และอยู่ได้หลายสัปดาห์		ขนาดมาตรฐานที่ใช้	คือ	2	ก./

กก./การรักษา	 โดยแบ่งให้	 4-5	 วัน	 แต่ข้อมูลจากการ

ศึกษาที่มีคุณภาพดีในระยะหลังพบว่า	 IVIg	 ในขนาด	1	

ก./กก.	ประสิทธิภาพไม่ต่างจากขนาด	2	ก./กก.	ผลข้าง

เคยีงทีพ่บได้บ้าง	เช่น	ภาวะนำา้เกนิ		ปวดศรีษะ	ส่วนทีพ่บ

น้อยกว่าแต่รุนแรง	 เช่น	 แพ้ยารุนแรง	 (anaphylactic	

reaction)	ในรายที่มี	 IgA	deficiency	ที่ได้รับยาครั้งต่อ

ไป		ไตวาย	โรคหลอดเลอืดสมอง	แนวทางเวชปฏบิตัต่ิางๆ	

จงึแนะนำาให้ใช้ยานีใ้นผูป่้วยท่ีมอีาการกำาเริบรุนแรง		แต่

ไม่แนะนำาให้ใช้ต่อเน่ืองเพื่อควบคุมโรคในระยะยาว	

เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอและยามีราคาแพง

มาก11	    

  ๐ การผ่าตัดต่อมไทมัสออก	(Thymectomy)		

	 	 	 ในผู้ป่วย	MG	ที่มี	 thymoma	ร่วมด้วย	ควร

ทำาโดยไม่ต้องคำานึงถึงความรุนแรงของโรค	MG	เพื่อตัด

เนื้องอกและต่อมไทมัสที่เหลือออกให้หมด7	

	 	 	 ในรายทีไ่ม่พบ		thymoma		(non-thymoma-

tous	MG)	นัน้ถอืเป็นทางเลือกเสริมในการรกัษา	โดยหวงั

ว่าจะเพิม่โอกาสให้มอีาการดขีึน้	ลดการกำาเรบิ	และขนาด

ของสเตยีรอยด์ทีใ่ช้ลง	จงึทำาให้โรคสงบลงในระยะยาว	มี

การศึกษาขนาดใหญ่ยืนยันประสิทธิผลและความ

ปลอดภยัทีด่ใีนการผ่าตดัด้วยวธิ	ีextended	transternal	

thymectomy	ในผู้ป่วยที่	generalized	MG	ที่พบ	AchR	

antibody	เป็นโรคมาไม่นานนกั	และคาดว่าต้องใช้ยากด

ภูมิคุ้มกันในขนาดสูงหรือระยะยาว12

	 	 	 อย่างไรก็ตามการผ่าตัดแบบใหม่ที่ใช้การ

ส่องกล้องหรือหุน่ยนต์ช่วยผ่าตดัยงัไม่มข้ีอมลูขนาดใหญ่

เปรยีบเทยีบกบัเทคนคิน้ี	แต่เชือ่ว่ามคีวามปลอดภยั	และ

น่าจะมีผลการรักษาที่ดีเช่นเดียวกัน	ส่วนในผู้ป่วยที่พบ

แอนติบอดีอื่น	เช่น	MuSK	,	CRP4	,	Agrin	antibody	ยัง

ไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด7

แนวทางการรักษาในสถานการณ์จำาเพาะ

 • MG ที่มีอาการทางตาเท่านั้น (ocular MG)  

	 	 ผูป่้วยในกลุม่นีมั้กมอีาการไม่มากนกั		การรกัษา

จึงควรคำานึงถึงผลดีหรือประโยชน์ที่ได้รับ	กับความเสี่ยง

หรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นและให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ	 โดยทั่วไปจะแนะนำาให้ใช้ยา	pyridostigmine		

เป็นยาขนานแรก	เพือ่บรรเทาอาการทางตา	หากไม่ได้ผล

จึงพิจารณาใช้ยากลุ่มที่กดภูมิคุ้มกัน	เช่น	สเตียรอยด์ต่อ

ไป	ซึ่งมักไม่เกิน	20	มก./วัน13	การดำาเนินโรคหรือความ

เสี่ยงในการลุกลามจาก	ocular	MG	 เป็น	generalized	

MG		นัน้	มกัจะเกดิในช่วง	1-2		ปีแรกหลงัการวนิิจฉยั	แต่

ก็ยังไม่มีปัจจัยใดที่จะช่วยทำานายความเสี่ยงนี้ได้อย่าง

แม่นยำา		มข้ีอมูลจากการศกึษาแบบย้อนหลงัขนาดใหญ่
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หลายการศึกษาที่บ่งชี้ว่าการให้ยาสเตียรอยด์ต้ังแต่แรก

อาจลดความเสี่ยงต่อการลุกลามของโรคได้บ้าง14

 • MG ในผู้ป่วยหญิงมีครรภ์

	 	 MG	 เป็นโรคที่พบบ่อยในหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจึงมีโอกาสตั้งครรภ์	ผู้ป่วย	MG	เพศหญิง

ควรได้รับคำาแนะนำาก่อนการตั้งครรภ์เพื่อให้ควบคุมโรค

ให้ได้ดีก่อนและลดความเสี่ยงต่อทารก		ผู้ป่วยส่วนใหญ่

ที่ควบคุมโรคได้ดีก่อนตั้งครรภ์	 การดำาเนินโรคในช่วงต้ัง

ครรภ์มกัไม่เปลีย่นแปลง		ในรายทีแ่ย่ลงมักเกิดในช่วงไม่

กี่เดือนหลังคลอด	หากมีแผนที่จะมีบุตร	 ควรพิจารณา

ปรับลดหรือหยุดยาบางชนิด	 เพ่ือลดผลที่อาจก่อความ

พิการในทารก		แต่ต้องคำานึงถึงการควบคุมโรคที่อาจแย่

ลงได้		หากจะผ่าตัดต่อมไทมัสควรจะกระทำาตั้งแต่เนิ่นๆ	

ก่อนตั้งครรภ์และไม่ควรทำาขณะมีครรภ์

	 	 Pyridostigmine	 เป็นยาที่มีความปลอดภัยสูง	

สามารถใช้เป็นยาขนานแรกเพ่ือบรรเทาอาการของโรคได้

ในทุกระยะของการตั้งครรภ์	 แต่ควรปรับยาเป็นระยะๆ	

เนื่องจากปริมาตรสารนำ้าในร่างกายเพิ่มขึ้น	และการขับ

ยาทางไตมีการเปลี่ยนแปลง	 รวมถึงการดูดซึมยาท่ีอาจ

ลดลง	เนือ่งจากอาการคลืน่ไส้อาเจยีนในช่วงไตรมาสแรก	

หากผู้ป่วยมีอาการน้อยมากหรือมีเฉพาะอาการทางตา	

อาจพจิารณาลดหรอืหยดุยากดภูมคุ้ิมกนัให้มากทีสุ่ดเท่า

ที่จะทำาได้	ไม่ควรใช้ยา	AChEI	ชนิดฉีดระหว่างตั้งครรภ์

เพราะจะกระตุ้นให้มดลูกบีบตัว	

	 	 ในรายที่มีอาการปานกลาง-รุนแรง	และต้องให้

ยากดภมูคิุม้กนัต่อเนือ่ง	ยา	prednisolone	เป็นยาทีถ่อืว่า

ปลอดภัยที่สุดในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน	 จึงใช้ได้ในช่วงต้ัง

ครรภ์	และให้นมบตุร	ยากดภูมคุ้ิมกนัอืน่มโีอกาสเกดิการ

เกิดทารกวิรูปสูงกว่ามาก	 หากในกรณีที่จำาเป็นจริงๆ 

ผู้เช่ียวชาญในยุโรปมักพิจารณาใช้	 azathioprine	 เสริม	

แต่ผูเ้ช่ียวชาญในสหรฐัอเมรกิาไม่แนะนำา	ยาน้ีอาจส่งผล

ในด้านกดภูมิคุ้มกันและไขกระดูกทั้งในแม่และทารกได้		

ผู ้ ท่ีได้รับยานี้จึงไม่ควรให้นมบุตร	 ยาที่ห ้ามใช้เช่น 

mycophenolate	 และ	methotrexate	 ในภาวะฉุกเฉิน

สามารถใช้	plasmapharesis	หรือ	IVIg	ได้	เมื่อประเมิน

ผลดีและผลเสียแล้ว		

	 	 ในระหว่างคลอด	ผูป่้วยเหล่านีส่้วนใหญ่สามารถ

คลอดบตุรทางช่องคลอดได้ตามปกต	ิ	เน่ืองจากกล้ามเนือ้

เรียบของมดลูกนัน้ไม่ได้รับผลกระทบจากโรค		แต่ควรเฝ้า

ระวงัอาการอ่อนแรงหรือล้าของกล้ามเนือ้ท่ัวไปหรือกล้าม

เนือ้การหายใจ	ควรพจิาณาใช้การช่วยคลอดโดยคมีหรอื

เครื่องดูดสุญญากาศในรายที่จำาเป็น	 ไม่แนะนำาให้ใช้ยา	

magnesium	sulfate	ในการบำาบัดการรักษาภาวะครรภ์

เป็นพษิ	(eclampsia)	เน่ืองจากยามฤีทธ์ยบัยัง้การทำางาน

ของ	NMJ	ถ้าจำาเป็นพิจารณาใช้ยา	 barbiturate	หรือ	

phenytoin	 แทน	ควรมีการเฝ้าระวังอาการอ่อนแรงใน

ทารกแรกคลอดเนื่องจากอาจมีอาการอ่อนแรงช่ัวคราว	

(transient	neonatal	MG)	ได้	ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้

ชิดหลังคลอด7

	 	 อย่างไรก็ตามผลการตั้งครรภ์ในผู้ป่วย	MG	ยัง

ไม่ดีเท่าคนทั่วไป	 โดยมีภาวะแทรกซ้อนทางการคลอด

และต้องใช้หัตถการช่วยคลอดหรือผ่าตัดคลอดมากขึ้น		

และมีโอกาสเกิดถุงนำ้าครำ่าแตกก่อนกำาหนดสูงข้ึน	ส่วน

ผลต่อเด็กนัน้ไม่ต่างกนัมาก	ยกเว้น	ความพกิารรุนแรงสงู

กว่าเล็กน้อย

 • MG ในเด็ก

	 	 ผู ้ป่วยเด็กโรคนี้ที่เกิดจากความผิดปกติทาง

ภมูคิุม้กนันี	้มกัมโีอกาสของโรคสงบได้เองมากกว่าผู้ใหญ่	

จึงควรรักษาด้วย	pyridostigmine	ก่อนแล้วจึงใช้ยากด

ภูมคิุม้กันหากไม่ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ	เนือ่งจากสเตยีรอยด์

มีผลข้างเคียงได้บ่อย	 เช่น	กระดูกเติบโตช้า	ตัวเต้ีย	 ติด

เช้ือได้ง่าย	และไม่สามารถให้วัคซนีจากเชือ้มชีีวติได้	หาก

ใช้ควรใช้ยาขนาดตำ่าที่สุด7

	 •	 MG ที่มี MUSK antibodies 

	 	 ผู ้ป ่วยกลุ ่มนี้มักตอบสนองไม่ดีต ่อยากลุ ่ม	

AChEI	หรือมีผลข้างเคียงได้บ่อย	แต่ตอบสนองได้ดีต่อ 

สเตียรอยด์	 และยากดภูมิคุ้มกันอื่นๆ	และมักต้องได้รับ

ยาสองชนิดร่วมกัน	 ในรายที่ไม่ได้ผลให้พิจารณายา	

rituximab	ซึง่เป็น	monoclonal	antibody	ต่อ	B	cell	หาก

โรคกำาเรบิรนุแรง	ควรใข้	plasmapheresis	มากกว่า	IVIg7

	 •	 Myasthenic crisis (MG crisis)

	 	 ภาวะ	myasthenic	 crisis	 เป็นภาวะฉุกเฉิน

รุนแรงท่ีเกิดขึ้นในโรค	MG	 ซึ่งมีคำานิยามว่าเป็นภาวะ
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หายใจล้มเหลว	 เนื่องจากอาการอ่อนแรงจากโรคนี้ซึ่ง

ต้องการการช่วยหายใจไม่ว่าจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือ

ไม่ก็ตาม	 โดยเกิดขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย	24	ชม.	 ผู้ป่วย

มกัมอีาการอ่อนแรงของกล้ามเนือ้ทางเดินหายใจส่วนบน

และใบหน้า	ทำาให้ทางเดินหายใจตีบแคบลง	จึงเกิดการ

อุดตันหรือสำาลักได้ง่าย	 การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ

กะบังลมและกล้ามเน้ือช่วยหายใจจะทำาให้ปริมาตรการ

หายใจลดลง	 ( t ida l 	 vo lume) 	 เกิดการ ค่ังของ

คาร์บอนไดออกไซด์	 และออกซิเจนในเลือดตำ่าลง		 

กล้ามเนือ้ดังกล่าวต้องออกแรงมากขึน้จนเกดิการล้ามาก

ขึ้น	 เป็นวงจรอุบาทว์ให้โรคแย่ลงเรื่อยๆ	 จนต้องใส่ท่อ

หลอดลมเพือ่ป้องกนัการสำาลกั	และใช้เครือ่งช่วยหายใจ

ในบางกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงเร็ว	และแพทย์คาดว่า

เกิด	MG	crisis	 ในเวลาไม่กี่วันข้างหน้าจะเรียกว่า	 im-

pending	crisis	การรักษาจึงควรพิจารณาใช้	 IVIg	หรือ	

PE	แต่เนิน่ๆ	ผูป่้วย	MG	ประมาณร้อยละ	20-30	มโีอกาส

เกดิภาวะนี	้และมกัเป็นภายในช่วงปีแรกหลงัการวนิจิฉยั	

MG	 เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้	 เดิมอัตราการเสียชีวิตใน

โรคนี้สูงมาก	 และลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ	 5	 ใน

ปัจจุบัน	 เน่ืองจากการรักษาแบบประคับประคองที่ดี	 มี

การช่วยหายใจ	และใช้ยา	 IVIg	หรือ	plasmapheresis	

เพื่อบรรเทาอาการของโรคได้เร็วขึ้น

	 	 ปัจจัยกระตุน้ทีส่ำาคญัได้	การตดิเชือ้	โดยเฉพาะ

ในทางเดนิหายใจทัง้ส่วนบนและส่วนล่าง		การสำาลกั	การ

ตดิเช้ือในกระแสเลอืด	การผ่าตดั	การลดยากดภมูคิุม้กนั

อย่างรวดเรว็	การเริม่ยาสเตยีรอยด์ในขนาดสงู	หรือได้รับ

ยาที่มีผลต่อ	NMJ	ทำาให้อาการของโรคกำาเริบขึ้น

	 	 ๐	 การรักษาจำาเพาะ

	 	 1.		Cholinesterase	inhibitor	ยานีเ้ป็นยาทีช่่วย

บรรเทาอาการจากโรคเท่านั้น	 ไม่ทำาให้การดำาเนินโรค

เปลี่ยนแปลง	 ในช่วง	MG	crisis	นี้จึงแนะนำาให้หยุดยา

ไปก่อน	 เนื่องจากตัวยาเองจะทำาให้เสมหะและสารคัด

หลัง่เพ่ิมขึน้	และมโีอกาสเกดิ	depolarization	blockade	

ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงไปอีกได้	 จนมีลักษณะเป็น	

“cholinergic	crisis”	ในช่วงวิกฤตนี้	ยาที่ให้จะมีการดูด

ซึมไม่ดนีกั	และมค่ีาครึง่ชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงทำาให้ใช้ยาได้

ยากข้ึน	เมือ่ผูป่้วยอาการดขีึน้ชดัเจนแล้ว	จงึควรพจิารณา

ให้ยากลับไปอีกครั้งช้าๆ	 เช่น	 pyridostigmine	 โดยให้

ขนาด	30	มก.	ทุก	8	ชั่วโมง	และปรับขนาดช้าๆ	ตามการ

ตอบสนองของผู้ป่วย	 ร่วมกับการรักษาที่ปรับภูมิคุ้มกัน

หรือ	IVIg	หรือ	plasmapheresis	จากการทบทวนรายงาน

ที่ผ่านมา	 ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในด้านประสิทธิภาพ

ขนาดและเวลาทีเ่หมาะสมในการใช้ยานีเ้พือ่รักษาภาวะ	

MG	crisis	

	 	 2.	 Plasmapheresis	(PE)

	 	 	 เป็นการรกัษาเพือ่กำาจดั	แอนตบิอดทีีเ่ป็นเหตุ

ของโรคออกไป		จึงเป็นการรักษาที่ได้ผลเร็วแต่มีฤทธิ์ใน

ช่วงสัน้	ประมาณ	2-3	สปัดาห์	และอาจใช้ก่อนผ่าตดัเพือ่

ป้องกันภาวะนี้		

	 	 3.	 Intravenous	Immunoglobulin	(IVIg)

	 	 	 ยาน้ีได้รบัความนยิมในการใช้รกัษามากกว่า		

เนือ่งจากมผีลข้างเคยีงตำา่กว่า	ในขนาดมาตรฐาน	คอื	1-2	

ก./กก.	แบ่งให้ใน	4-5	วัน	อาจพิจารณาให้ยาขนาด	1ก./

กก.ก่อน	แล้วดูการตอบสนองหากไม่ดีขึ้นจึงให้ยาต่อจน

ครบ	2ก./กก.ส่วนการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับ	PE		พบ

ว่ามีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน	การเลือกใช้จึงข้ึนกับ

ปัจจัยของผู้ป่วยแต่ละราย	แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า	PE	จะ

ออกฤทธ์ได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่า	แต่ในกลุ่ม	

PE	 จะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยกว่าในด้านหัวใจและ

หลอดเลือดและการติดเชื้อ

การพยากรณ์โรค

	 ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตจากโรค

นี้ลดลงมาก	อาการอ่อนแรงที่มากที่สุดจะเกิดข้ึนในช่วง	

1-2	ปีแรกของโรค	หลังจากนั้นจะค่อยๆ	ดีข้ึนหลังการ

รักษาและมีโอกาสอัตราการเสียชีวิตที่สูงสุดในช่วง	 5	ปี

แรกหลังการวินิจฉัย	โดยสูงกว่าประชากรปกติราว	1.41	

เท่า15	 ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะให้การรักษาด้วยยาปรับ

ภูมิคุ้มกันที่เร็วขึ้นโดยใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงตั้งแต่ต้นและลด

ขนาดสเตียรอยด์ได้เร็วขึ้น16 
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สรุป

	 โรค	myasthenia	gravis	เป็นโรคของรอยต่อกล้าม

เนื้อประสาทเหตุภูมิคุ ้มกันต้านตนเองที่พบบ่อยที่สุด		

ปัจจุบันมีการแบ่งกลุ่มย่อยของโรคที่มีลักษณะแตกต่าง

กัน	 ในช่วงทศวรรษที่ผ ่านมามีข้อมูลและหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ที่มากขึ้นในการรักษา	 โดยแนะนำาใช้ยา	

pyridostigmine	 เป็นยาขนานแรกเพ่ือบรรเทาอาการ	

อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยการปรับระบบภูมิคุ้มกัน

เป็นการรกัษาหลกัทีจ่ะควบคมุโรคในระยะยาว	จงึมแีนว

โน้มให้ใช้ยากดภูมคุ้ิมกนัเรว็ขึน้เพือ่ให้ผูป่้วยมอีาการดขีึน้

รวดเร็วและกลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุด	นิยมใช้ยา 

สเตียรอยด์เป็นยากดภูมิคุ้มกันขนานแรก	 และใช้ยาอื่น

เสริมเพื่อลดขนาดยาสเตียรอยด์และผลข้างเคียงลงใน

ระยะยาว	ในสถานการณ์พิเศษ	มคีำาแนะนำาด้านแนวทาง

การรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย		เพื่อให้ผู้ป่วย

มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด	
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 Abstract

 Background: Clinically	isolated	syndrome	(CIS)	
is	 the	 first	 demyelinating	 event	 suggestive	 of	 
multiple	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	 
University	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-weight-
ed	lesions	(OR,	9.3,	CI,	1.5-58.0;	P=0.022).	Presence	
of	 ≥1	Gadolinium-enhancing	 lesions,	 ≥	 3	periven-
tricular	lesions,	≥1	juxtacortical	lesions	and	≥	1	in-
fratentorial	lesions	showed	no	statistical	significance.	
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	 
converting	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.	

Consequence	of	demyelination	is	the	disruption	of	

saltatory	conduction,	and	reduced	nerve	conduc-

tion	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	associa-

tion	with	 inflammation	 and	demyelination,	MS	 is	

considered	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	frequency,	the	optic	nerve,	cerebrum,	or	cer-

ebellum.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	

demyelinating	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	high-

est	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	
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lesions	and	at	 least	3	periventricular	 lesions.	The	

prognostic	value	of	all	MRI	criteria	was	unaffected	

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	presenta-

tions	(optic	neuritis,	transverse	myelitis,	brainstem,	

multifocal,	 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	dis-

eases,	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	ex-

cluded.

	 Brain	and	spinal	MRI	were	reviewed,	brain	MRI	

findings	were	classified	by	Barkhof	criteria	as	≥9	

T2-weighted	 lesion,	 ≥1	gadolinium-enhancing	 le-

sions,	 ≥3	periventricular	 lesions,	 ≥1	 juxtacortical	

lesions,	≥1	infratentorial	lesions.	The	results	of	CSF	

oligloclonal	bands	(IEF	 technique)	were	also	col-

lected.

	 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	 

supported	by	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital	

Research	Grant.
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Results

	 There	were	72	CIS	patients,	42	patients	were	

eligible,	 30	were	 excluded	 due	 to	 the	 following	

reasons:

	 •	 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%),	multifocal	 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;	P=0.022).

	 Determination	of	CSF	oligoclonal	bands	(OCB)	

was	performed	in	31	patients	(Table	4).	Nine	pa-

tients	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 
converting 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)

CSF-OCB

TotalDiagnosis at 24 months 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	crite-

ria	strongly	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	popula-

tion,	 follow-up	 duration	 and	 treatment	 interven-

tion.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-weighted	lesion	(haz-

ard	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	presence	

of	CSF-OCB,	4	in	9	developed	MS	within	2	years,	

while	1	in	22	patients	without	OCB	developed	MS	
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within	 the	 same	 interval.	 In	previous	 study8	 on	a	

group	of	52	CIS	patients,	this	assay	was	91%	sen-

sitive	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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 Abstract 

 Objective:	To	evaluate	the	efficacy	of	azathio-

prine	 in	 Thai	 patients	 with	 neuromyelitis	 optica	

spectrum	disorders	(NMOSDs).	In	addition	to	the	

number	 of	 attack	 reduction,	 concentration	 to	 the	

improved	 functional	 outcome	determined	by	Ex-

panded	Disability	 Status	 Scale	 (EDSS)	was	 our	

second	concern.	

 Method:	This	was	a	retrospective	medical	chart	

review	of	 40	patients	with	NMOSDs	 treated	with	

azathioprine.	Wilcoxon	signed	rank	test	was	used	

to	compare	pre-treatment	and	post-treatment	using	

the	percentage	of	patients	with	a	35%,	50%	and	

75%	annualized	relapse	rate	(ARR)	reduction.	The	

difference	 between	 baseline	 EDSS	 and	 2-year	

EDSS	was	analyzed	by	Wilcoxon	sign	rank	test.	

 Result: Thirty-nine	patients	were	female	and	1	

was	male.	Twenty-one	patients	were	diagnosed	with	

definite	NMO	and	19	patients	with	NMOSDs,	 re-

spectively.	No	significant	difference	in	demograph-

ic	and	clinical	data	between	NMO	and	NMOSDs	

groups.	The	mean	age	at	onset	was	33.9±13.8	years	

in	definite	NMO	and	34.2±10.7	years	in	NMOSDs.	

Most	 patients	 presented	with	 optic	 neuritis	 and	

transverse	myelitis.	Ninety-two	percent	of	patients	

were	AQP4Ab	seropositive	and	nine	percent	had	

presence	of	cerebrospinal	 fluid	 (CSF)	oligoclonal	

bands.	Baseline	EDSS	was	4.4±2.1	in	the	definite	

NMO	group	and	5.8±2.7	 in	 the	NMOSDs	group.	

Eleven	patients	were	excluded	 from	 the	analysis	

due	 to:	 adherence	 to	 the	 treatment	 less	 than	 2	

years,	 7;	 no	efficacy,	2;	 loss	 to	 follow	up,	2.	 The	

interval	from	disease	onset	to	definite	NMO	diagno-

sis	was	4.9±5.8	years	and	to	NMOSDs	was	6.4±7.3	

years.	The	mean	duration	before	azathioprine	ini-

tiation	was	3.7±4	years	in	definite	NMO	and	5.4±5.4	
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 years	 in	NMOSDs,	 respectively.	 The	mean	pre-

treatment	ARR	was	4.3±3.3	times	per	year	for	defi-

nite	NMO	and	3.5±3.1	times	per	year	for	NMOSDs.	

After	 intervention	with	 azathioprine,	 a	 significant	

reduction	 of	 the	 annualized	 relapse	 rate	was	 re-

vealed	in	both	definite	NMO	(0.5±0.5	times	per	year,	

p-value<0.001)	 and	NMOSDS	 (0.3±0.4,	 p-value	

<0.001).	The	patients	had	EDSS	improvement	both	

in	definite	NMO	(4.2±2.1	VS	3.7±2.1;	p-value=0.002)	

and	NMOSDs	(5.9±2.6	VS	4.1±3.1;	p-value=0.006)	

while	one	patient	experienced	minor	liver	dysfunc-

tion.

 Conclusion: Azathioprine	is	effective	to	control	

the	disease	activity	and	well	tolerated.	Early	treat-

ment	may	be	beneficial	to	lower	disability.

Introduction      

	 Neuromyelitis	optica	(NMO)	is	a	severe	demy-

elinating	 disease	 involving	 the	 central	 nervous	

system	(CNS)	especially	the	optic	nerve	and	spinal	

cord.1	The	prevalence	of	NMO	in	Asian	countries	

was	higher	than	in	western	countries.2	Serum	NMO	

immunoglobulin	G	(NMO	IgG)	 found	 in	NMO	pa-

tients,	 targeted	 and	 damaged	 the	 aquaporin-4	

water	 channel	 expressed	 at	 the	 astrocytic	 foot	

processes	at	 the	blood-brain	and	blood-cerebro-

spinal	 fluid	 (CSF)	 interfaces.3	Relapse	 in	NMO	 is	

preceded	by	a	rise	in	serum	aquaporin-4	antibody	

(AQP4-Ab)	level	strengthening	a	relationship	in	the	

pathogenesis	of	the	disease.4-7	Finding	AQP4-Ab	in	

patients	presenting	with	demyelinating	disorder	is	

important	in	differentiating	between	multiple	scle-

rosis	(MS)	and	NMO	as	prognosis	and	therapy	are	

very	much	different.

	 NMO	was	 initially	considered	a	monophasic	

disease,	however,	subsequent	studies	had	shown	

that	more	than	80%	had	a	relapsing	course.8	Ac-

cumulation	 of	 disability	 varies	with	 frequency	 of	

attacks.9	 Therefore,	 treatment	 to	 control	 relapses	

aims	to	prevent	disability	progression.	Open-label,	

retrospective	 studies	demonstrated	beneficial	 ef-

fects	of	 azathioprine,	mycophenolate	mofetil	 and	

rituximab	with	regards	to	remission	maintenance.10 

However,	there	has	never	been	a	randomized	con-

trolled	trial	on	their	efficacy	or	safety.

		 Azathioprine	resulted	in	the	inhibition	of	T-cell	

activation	and	reduction	in	the	production	of	anti-

body.6	Previous	studies	had	shown	that	azathioprine	

therapy	maintained	disease	remission	more	than	6	

months	and	lowered	relapse	rate.4

	 The	objective	of	 the	study	 is	 to	evaluate	 the	

efficacy	of	azathioprine	in	Thai	patients	with	NMO	

and	NMO	spectrum	disorders	(NMOSDs)	together	

with	the	natural	history	of	the	disease.	

Standard protocol approvals, registra-
tion and patient consents

	 The	study	received	approval	from	Siriraj	Insti-

tutional	Review	Board.	Protocol	number	123/2555	

(EC2).

Materials and methods

					Medical	records	of	451	patients	attending	the	

MS	 clinic	 at	 Siriraj	Hospital,	Mahidol	University,	

Bangkok,	Thailand	during	December	1st,	2011	 to	

November	30th,	2012	were	retrospectively	reviewed.

	 We	made	 a	 diagnosis	 of	 NMO	 based	 on	 

Wingerchuck	 criteria	 2006.11	 Regardless	 of	 the	

AQP4-antibody	status,	we	diagnosed	NMOSDs12	in	

patients	who	fulfilled	either	of	the	following	criteria:	

(i)	recurrent	optic	neuritis	without	brain	lesions;	(ii)	

acute	myelitis	with	spinal	cord	 lesion	equal	 to	or	

longer	 than	3	 vertebral	body	segments	 (≥3	VBs)	
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with	or	without	brain	 lesions;	 (iii)	 optic	neuritis	or	

myelitis	without	 long	spinal	cord	 lesion	(<	3	VBs)	

with	brain	MRI	findings	compatible	with	those	seen	

in	NMO.	AQP4-Ab	testing	was	determined	by	cell-

based	assay	 (Euro-immune	kit13	 or	Sendai	meth-

ods.14

		 Data	was	recorded	regarding	the	demograph-

ic	data,	baseline	clinical	manifestations,	common	

autoantibody	screening,	cerebrospinal	fluid	(CSF)	

analysis,	 brain	 and	 spinal	magnetic	 resonance	

imaging	(MRI)	findings,	treatment	provided	includ-

ing	adverse	reactions,	relapses	and	disability	score	

using	modified	Expanded	Disability	 Status	Scale	

(EDSS).15

	 Primary	outcome	was	defined	as	a	reduction	

in	 post-treatment	 annualized	 relapse	 rate	 (ARR)	

compared	with	pre-treatment	ARR.	Pre-treatment	

ARR	was	 defined	 as	 an	 average	 number	 of	 re-

lapses	per	year	from	disease	onset	till	the	time	when	

the	medication	was	administered.	 Post-treatment	

ARR	was	 defined	 as	 an	 average	 number	 of	 re-

lapses	per	year	 in	2	years	after	azathioprine	had	

been	given	for	at	least	6	months.

    
Figure 1: pre-treatment and post-treatment annualized 
relapse rate

	 Secondary	outcomes	were	the	percentage	of	

patients	who	had	reduction	of	relapses	at	least	35%,	

50%	and	75%	compared	with	pre-treatment;	time	

to	first	 relapse,	defined	as	 the	duration	after	aza-

thioprine	was	administered	at	least	6	months	to	the	

first	relapse;	disability	progression,	determined	by	

changing	of	confirmed	EDSS	for	1.5	points	in	base-

line	EDSS	of	0-3.5	and	1.0	point	in	baseline	EDSS	

of	4.0-5.0	and	0.5	point	in	baseline	EDSS	of	>	5.5.	

No	efficacy	was	defined	as	no	change	in	relapse	

rate,	or	relapses	more	than	twice	within	2	years,	or	

disability	progression.	We	 included	only	patients	

who	had	received	azathioprine	for	at	least	2	years	

in	the	analysis	for	primary	and	secondary	outcomes.	

Adverse	drug	reactions	were	evaluated	 in	all	pa-

tients	regardless	of	treatment	duration.	

Figure 2: the percentage of patients who had reduction 
of relapse at least 35%, 50% and 75%

Statistical analysis

	 All	 statistical	 analysis	was	performed	using	

SPSS	version	20.0.	Each	set	of	data	was	expressed	

as	 the	mean	 ±	 standard	 deviation	 (SD).	 Kolmo-

grove-Smirnov	test	was	used	to	examine	normality	

of	distribution	of	the	variables.	Wilcoxon	signed	rank	

test	was	chosen	for	comparing	pre-treatment	and	

post-treatment	ARR.	In	order	to	compare	NMO	with	

NMOSDs	in	every	clinical	outcome,	Chi	square	and	

Fisher	exact	test	was	used	if	clinical	outcomes	were	

categorical	variables.	While	Mann	Whitney	U	test	

was	 used	 if	 clinical	 outcomes	were	 continuous	

variables.	P-value	of	less	than	0.05	was	considered	

statistically	significant.
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Results

Twenty-one	patients	fulfilled	definite	NMO	diagnos-

tic	criteria	2006	and	19	patients	were	compatible	

with	NMOSDs.	

Definite NMO

	 All	21	patients	were	female	with	the	mean	age	

at	 onset	 of	 33.9±13.8	 years.	 The	mean	disease	

duration	was	9.5±4.9	years.	At	onset	of	the	disease,	

14	patients	 (66.7%)	presented	with	optic	neuritis	

(ON)	and	2	of	those	(14.3%)	had	simultaneous	bi-

lateral	ON	presentation,	 4	 (19%)	 had	brainstem	

dysfunction	and	5	 (23.8%)	had	acute	 transverse	

myelitis	(TM).	The	mean	interval	from	the	first	attack	

of	ON	 to	 the	NMO	diagnostic	 event	 of	 TM	was	

24.3±32.8	months	and	that	from	the	first	event	of	TM	

to	a	relapse	with	ON	was	60.8±94.8	months.	Initial	

brain	MRI	was	performed	 in	 20	patients	 (80.6%)	

with	 3	 patients	 (15%)	 having	brain	MRI	 findings	

compatible	with	Paty’s	MRI	criteria.16	All	but	three	

(85.7%)	underwent	spinal	MRI	within	1	month	after	

the	 relapses.	Of	 the	 21	 spinal	MRI	 findings,	 20	

(95.2%)	 demonstrated	 spinal	 cord	 involvement	

equal	to	or	longer	than	3	vertebral	body	segments	

(≥	3	VBs).	The	most	common	location	was	continu-

ous	cervical	and	thoracic	spinal	cord	(33.3%)	fol-

lowed	by	brainstem	 (23.8%)	 cervical	 (19%),	 and	

thoracic	involvement	(14.3%),	respectively.	Serum	

AQP4-antibody	was	 tested	 in	 19	NMO	patients	

(90.5%)	with	positive	results	in	all.	Presence	of	CSF	

oligoclonal	bands	(CSF-OBs)	was	found	in	1	patient	

(5.9%).	The	mean	interval	from	disease	onset	to	the	

time	of	NMO	diagnosis	was	4.9±5.8	years.	Baseline	

EDSS	before	 starting	azathioprine	 treatment	was	

4.4±2.1.	(Table	1)	

Table 1: 	 Demographic	data				

NMO (n=21) NMOSDs (n=19) P-value

Gender;	female:male	(%	female) 21:0	(100) 18:1	(94.7%) 0.287

Age at onset;	mean+SD	(year) 33.9±13.8 34.2±10.7 0.948

Location: onset
			Optic	neuritis
					-	bilateral
			Cerebral
			Brainstem
			Spinal	cord

14/21	(66.7%)
2/14	(14.3%)

0
4/21	(19%)
5/21	(23.8%)

7/19	(36.8%)
0

1/19	(5.3%)
3/19	(15.8%)
8/19	(42.1%)

0.161
0.168
0.287
0.787
0.217

Location: all course 
			Optic	neuritis
					-	bilateral
			Cerebral
			Brainstem
			Spinal	cord

21/21	(100%)
21/21	(100%)

0
7/21	(33.3%)
20/21	(23.8%)

9/19	(47.3%)
7/19	(36.8%)
2/19	(10.5%)
5/19	(26.3%)
15/19	(78.9%)

0.001
0.059
0.127
0.629
0.120

Interval between ON and TM 
			Mean+SD,	months 24.3±32.8 - 0.530

Interval between TM and ON 
			Mean+SD,	months 60.8±94.8 - NA
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NMO (n=21) NMOSDs (n=19) P-value

Baseline EDSS		mean+SD	 4.4±2.1 5.8±2.7 0.081

Brain MRI done 20/21	(80.6%) 18/19	(94.7%) 0.942

		-	Fulfilled	Barkhof	criteria 3/20	(15%) 1/18	(5.3%) 0.344

		-	Fulfilled	Paty’s	criteria 3/20	(15%) 2/18	(10.5%) 0.723

Spinal MRI done 21/21	(100%) 18/19	(94.7%) 0.287

	-	At	relapse 18/21	(85.7%) 12/18	(63.2%) 0.308

	-	≥	3	VBs			 20/21	(95.2%) 15/18	(83.3%) 0.222

	-	Cervical 4/21	(19%) 3/18	(16.7%) 0.787

	-	Thoracic 3/21	(14.3%) 4/18	(22.2%) 0.574

	-	Cervical	and	thoracic 7/21	(33.3%) 5/18	(27.8%) 0.629

	-	Whole	cord 0/21	(0%) 2/18	(11.1%) 0.127

	-	Brainstem 5/21	(23.8%) 2/18	(11.1%) 0.303

No	lesion 1/21	(4.8%) 2/18	(11.1%) 0.489

Serum AQP4Ab positivity 19/19	(100%) 11/13	(84.6%) 0.077

Presence of CSF-OCBs 1/17	(5.9%) 2/18	(10.5%) 0.719

Interval from onset to diagnosis 
			Mean+SD	(year) 4.9±5.8 6.4±7.3

 
0.828

Disease duration,	mean+SD,	(year) 9.5±4.9 9.9±5.6 0.924

NMO:	definite	neuromyelitis	optica;	NMOSD:	neuromyelitis	optica	spectrum	disorder;	ON:	optic	neuritis;	

TM:	transverse	myelitis;	NA:	not	available;	EDSS:	Expanded	Disability	Status	Score;	MRI:	magnetic	reso-

nance	imaging;	VBs:	vertebral	bodies;	AQP4Ab:	aquaporai-4	antibody;	CSF:	cerebrospinal	fluid;	OCB:	

oligoclonal	band;	WBC:	white	blood	cell;	

	 There	were	13	NMO	patients	who	adhered	to	

the	treatment	for	at	least	2	years.	The	mean	duration	

from	disease	onset	to	the	time	when	azathioprine	

has	been	commenced	was	3.7±4	years.	The	aver-

age	duration	 of	 treatment	with	 azathioprine	was	

4.7±1.9	 years.	 The	mean	dosage	was	82.7±21.4	

milligrams	per	day.	 The	pre-treatment	 and	post-

treatment	ARR	was	4.3±3.3	and	0.5±0.5,	 respec-

tively,	with	a	reduction	of	88.4%.	The	percentage	of	

patients	who	had	 reduction	 in	post-treatment	 re-

lapse	of	at	least	35%,	50%	and	75%	was	100,	100	

and	76.9	percent,	respectively.	The	average	time	

to	the	first	relapse	after	the	treatment	was	24.6±18.7	

months.	 At	 the	 end	 of	 the	 second	 year,	 none	

showed	 disease	 progression	with	 another	 four	

(30.8%)	had	stable	EDSS	and	the	other	nine	(69.2%)	

had	 decreased	 in	 EDSS.	 Azathioprine	 also	 im-

proved	 the	post-treatment	EDSS	 in	definite	NMO	

(4.2±2.1	 VS	 3.7±2.1;	 p-value=0.002).	 The	mean	

EDSS	at	24	months	after	the	treatment	was	3.7±2.2	

(Table	2).
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Table 2: 	 Outcome	of	patients	with	NMO/NMOSDs	treated	with	azathioprine

NMO

(n=13)

NMOSDs

(n=16)

P-value

Interferon used 3/13	(23.1%) 4/16	(25%) 0.904

Interval between onset and azathioprine

			Mean+SD	(year) 3.7±4.0 5.4±5.4 0.589

Period of azathioprine used Mean+SD	(year) 4.7±1.9 5.4±2.9 0.779

Pre-treatment ARR:	Mean+SD	(year)

Post-2-year treatment ARR: Mean+SD	(year)

Percent reduction

4.3±3.3

0.5±0.5

88.4%

3.5±3.1

0.3±0.4

91.4%

0.503

0.308

ARR reduction

			35%

			50%

			75%

100

100

76.9

87.5

87.5

68.8

0.186

0.186

0.624

Time to first relapse: Mean+SD	(month) 24.6±18.7 36.1±33.4 0.812

2-year EDSS change

			Increased

			Stable

			Decreased

0

4/13	(30.8%)

9/13	(69.2%)

1/16	(6.3%)

6/16(37.5%)

9/16(56.3%)

1.000

1.000

0.702

EDSS 

			At	record

			At	12	months

			At	24	months

4.2±2.1

3.8±2.3

3.7±2.2

5.9±2.6

4.3±3.0

4.1±3.1

0.060

0.846

0.914

Table 3:	 Comparison	between	pre-treatment	ARR	and	post-treatment	ARR

Pre-treatment ARR Post-treatment ARR P-value

Definite NMO

			Mean

			Median	

4.3±3.3

3.8	(0.4-11)

0.5±0.5

0.3	(0-1.8)

0.001

0.001

NMOSDs

			Mean

			Median	

3.5±3.1

2.6	(0.4-9.7)

0.3±0.4

0	(0-1)

0.001

0.001

ARR:	annualized	relapse	rate;	NMO:	neuromyelitis	optica;	NMOSDs: neuromyelitis	optica	spectrum	dis-

orders
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	 Three	patients	received	interferon	beta	(IFN-β)	

prior	 to	 azathioprine	 treatment	 as	 their	 previous	

diagnosis	was	relapsing	remitting	multiple	sclerosis;	

one	patient	changed	 to	azathioprine	due	 to	 later	

diagnosis	 of	 definite	NMO,	 one	patient	 stopped	

IFN-β	due	to	no	change	in	post-treatment	ARR,	the	

other	 patient	 discontinued	 IFN-β	 from	 financial	

problem.	No	one	showed	the	ARR	reduction	during	

post-IFN-β	treatment.

	 Eight	NMO	patients	received	azathioprine	less	

than	2	years	with	 the	mean	 treatment	duration	of	

9.2±6.6	months.	Of	those,	four	were	recently	intro-

duced	to	the	treatment,	two	had	no	relapse	where-

as	the	other	two	showed	unchanged	in	post-treat-

ment	ARR;	one	patient	stopped	the	medication	due	

to	unchanged	in	post	treatment	ARR,	however,	there	

was	no	increase	in	EDSS;	one	patient	changed	to	

mitoxantone	due	 to	 refractory	 disease	with	ARR	

reduction	less	than	35%;	the	last	two	patients	were	

lost	to	follow	up.

NMOSD

	 Nineteen	 patients	 were	 diagnosed	 as	 

NMOSDs,	18	were	female.	The	mean	age	at	onset	

was	34.2±10.7	years.	At	the	onset	of	the	disease,	 

7	 (36.8%)	 had	 ON	 and	 none	 presented	 with	 

simultaneous	bilateral	ON,	1	(5.3%)	presented	with	

numbness	of	 the	 right	 arm	whose	 first	 brain	MRI	

showed	lesion	located	in	subcortical	white	matter	

area,	3	(15.8%)	had	brainstem	dysfunction	and	8	

(42.1%)	 had	 acute	 TM.	 The	 first	 brain	MRI	was	 

performed	 in	 18	 (94.7%)	 patients.	 Of	 these,	 2	

(10.5%)	 showed	 lesions	 compatible	with	 Paty’s	

criteria.	For	the	total	course	of	the	disease,	1	(5.6%)	

patient	 had	 typical	 brain	MRI	 showing	 lesion	 at	

hypothalamus.	 Spinal	MRI	was	performed	 in	 18	

(94.7%)	patients	 and	done	within	 30	 days	 after	

symptoms	in	only	12	(63.2%)	patients.	15	(83.3%)	

of	them	had	long	continuous	spinal	involvement	≥3	

VBs.	The	common	locations	of	spinal	cord	involve-

ment	was	similar	to	definite	NMO	patients;	5	(27.8%)	

involved	 cervical	 and	 thoracic,	 followed	by	 tho-

racic	4	(22.2%),	cervical	3	(16.7%),	whole	cord	2	

(11.1%),	 and	brainstem	2	 (11.1%)	 level,	 respec-

tively.	AQP4Ab	was	determined	in	13	(68.4%)	pa-

tients	and	were	positive	in	11/13	(84.6%).	Presence	

of	CSF-OCBs	was	found	in	2/18	(10.5%)	patients.	

The	mean	interval	from	disease	onset	to	NMOSDs	

diagnosis	was	6.4±7.3	 years.	 The	mean	disease	

duration	was	9.9±5.6	years.	Baseline	EDSS	before	

starting	azathioprine	was	5.8±2.7.	

	 Three	patients,	used	azathioprine	less	than	2	

years	(mean	duration	21.8	months)	due	to	recently	

started	the	treatment	and	no	one	had	new	relapse.

	 The	remaining	16	NMOSDs	patients,	who	com-

menced	 azathioprine	 for	 at	 least	 6	months	 and	

adhered	to	the	treatment	for	at	least	2	years,	were	

included	for	the	analysis.	The	average	duration	use	

before	starting	of	azathioprine	was	5.4±5.4	years.	

The	mean	duration	of	azathioprine	use	was	5.4±2.9	

years.	The	mean	daily	dosage	was	71.9±25.6	mil-

ligrams.	The	pre-treatment	and	post-treatment	ARR	

was	3.5±3.1	and	0.3±0.4,	respectively,	with	an	ARR	

reduction	by	91.4	%.	

Table 4:	 EDSS	change	after	treatment	with	azathioprine

EDSS at record EDSS at 24 month P-value

Definite	NMO 4.2±2.1 3.7±2.2 0.021

NMOSDs 5.9±2.6 4.1±3.1 0.006
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	 The	percentage	of	patients	who	had	reduction	

in	post-treatment	relapse	of	at	least	35%,	50%	and	

75%	were	 87.5,	 87.5	 and	68.8	percent,	 respec-

tively.	 The	mean	 interval	 to	 the	 first	 relapse	was	

36.1±33.4	months.	At	the	end	of	the	second	year,	

1	(6.2%)	patient	had	disease	progression,	6	(37.5%)	

had	stable	and	9	(75%)	had	improved	EDSS.	Aza-

thioprine	also	improved	the	post-treatment	EDSS	in	

NMOSDs	(5.9±2.6	VS	4.1±3.1;	p-value=0.006).	The	

mean	 EDSS	 at	 24	months	 after	 treatment	 was	

4.1±3.1.

Figure 3: the EDSS change at 24-month after treatment 
with azathioprine 

Figure 4: comparison between pre-treatment EDSS and 
post-treatment EDSS for definite NMO and NMOSDs

	 Four	 received	 IFN-β	before	starting	azathio-

prine	 due	 to	 previous	 diagnosis	 as	RRMS;	 one	

patient	stopped	the	medication	due	to	skin	necrosis,	

two	discontinued	because	of	diagnosis	change	to	

NMOSDs	and	one	patient	converted	to	azathioprine	

because	of	no	post-treatment	improvement	in	the	

ARR	 reduction.	All	 patients	 taking	 IFN-β	 had	not	

shown	benefit	in	ARR	decline.

Adverse drug reaction

	 None	of	the	40	NMO/NMOSDs	patient	experi-

enced	 neutropenia	with	 an	 absolute	 neutrophil	

count	<	1500/mm3.	There	was	one	patient	had	1-fold	

rising	in	alanine	amino	transferase	which	later	re-

turned	to			normal.

Discussion

	 From	our	study,	there	was	no	significant	differ-

ence	in	gender,	age,	the	first	clinical	presentation,	

baseline	 EDSS,	 the	 first	 brain	 and	 the	 relapsed	

spinal	 MRI	 appearances,	 presence	 of	 serum	

AQP4Ab	and	CSF-OCBs	between	definite	NMO	and	

NMOSDs	group.	 Female	 are	more	 affected	 than	

male	and	the	mean	age	at	onset	was	within	30-40	

years.	 Eye	 and	 spinal	 cord	were	 the	 sites	 com-

monly	attacked	at	 the	disease	onset	 followed	by	

brainstem,	which	is	the	same	result	from	Japanese	

study17.	All	patients	had	relapsing	remitting	course.	

Eighty-nine	percent	of	patients	had	long	cord	my-

elitis.	 Ninety-two	 percent	 were	 seropositive	 for	

AQP4Ab.	Presence	of	CSF-OCBs	was	seen	in	nine	

percent.				

	 This	study	demonstrated	a	significant	reduction	

of	 post-treatment	 ARR	 compared	with	 the	 pre-

treatment

	 ARR,	from	4.3±3.3	to	0.5±0.5	(p-value=0.001)	

in	definite	NMO	and	 from	3.5±3.1	 to	 0.3±0.4	 (p-

value=0.001)	in	NMOSDs,	respectively.	We	found	

a	reduction	in	ARR	by	88.4-91.4%.	Azathioprine	also	
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improved	the	post-treatment	EDSS	in	both	definite	

NMO	 (4.2±2.1	 VS	 3.7±2.1;	 p-value=0.002)	 and	

NMOSDs	 (5.9±2.6	 VS	 4.1±3.1;	 p-value=0.006)	

without	concurrent	prednisolone.	In	correspond	with	

other	studies,	our	findings	supported	that	azathio-

prine	was	beneficial	as	a	maintenance	therapy	for	

NMO/NMOSDs	patients.18-20	Even	though	our	insti-

tute	had	no	capability	to	screen	for	patients	at	risk	

to	have	deficient	drug	metabolism	by	 testing	 the	

thiopurine	methyltrasferase	 (TMPT)	 level,10	 there	

was	no	serious	adverse	drug	reaction.	For	safety	

concern,	no	one	had	neutropenia	or	severe	infection	

during	the	follow-up	period,	one	patient	developed	

transaminitis	but	return	to	normal	after	drug	discon-

tinuation.	

	 Several	studies	suggested	that	the	pathologic	

mechanism	of	AQP4-Ab	inducing	NMO-like	lesion		

caused	by	T	cell-dependent	subclass	of	immuno-

globulin21.	T	cell-mediated	mechanism	was	believed	

to	be	in	an	initial	participation	followed	by	interleukin	

(IL)-6	secretion	then	later	permits	the	entry	of	AQP4-

Ab	to	peripheral	blood	and	cerebrospinal	fluid.	The	

blockade	 of	 IL-6	 receptor	 reduced	 the	 disease	

activity	 in	NMO	patients21.	Azathioprine,	a	purine	

antagonist,		is	a	prodrug	form	of	6-mercaptopurine	

which	is	metabolized	in	the	liver	to	the	active	me-

tabolite	6-thionosinic	acid.	Its	metabolite	results	in	

DNA	and	RNA	 synthesis	 inhibition	 and	 finally	 in	

profound	disturbances	of	T-cell	functions.8	After	T	

cell-function	 has	 been	 interrupted,	 as	 a	 conse-

quence,	blockade	of	proinflammatory	IL-6	cytokine	

and	inhibition	of	T-cell	dependent	subclass	of	im-

munoglobulin	has	been	occurred.	All	these	mecha-

nisms	lead	to	decrease	in	activated	immunogenic	

process	and	disease	activity.	Our	study	confirmed	

that	 azathioprine	 can	 stabilize	 disease	 activity,	

same	as	previous	 study22.	 Likewise,	 our	patients	

who	were	previously	diagnosed	as	RRMS,	showed	

no	improvement	in	the	ARR	reduction	during	IFN-β 

administration,	and	fortunately	did	not	experienced	

deterioration	either.	According	to	many	studies,	the	

immunosuppressive	drug	may	be	more	beneficial	

than	 immunomodulatory	agents23.	Our	 study	has	

several	limitations.	1).	Retrospective	study	design	

which	effects	selection	bias.	2).	Small	study	popu-

lation	3).	Underestimation	of	new	relapses	 in	pa-

tients	who	did	not	report	to	the	physicians	during	

follow	up.	Large	multicenter,	randomized	controlled	

trials	of	immunotherapy	in	NMO/NMOSDs	patients	

are	required	to	prove	the	effectiveness	and	long-

term	safety.	

Conclusion

	 We	 found	 that	 azathioprine	was	effective	 in	

patients	with	NMO	in	ARR	reduction	and	control	of	

the	disease	activities	with	tolerable	side	effects.	
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 บทคัดย่อ

 ความเป็นมาและเหตุผล:	 การรักษาโรคหลอด

เลอืดสมองขาดเลอืดในระยะเฉยีบพลนัโดยใช้ยาละลาย

ลิ่มเลือดภายใน	4.5	ชั่วโมงหลังเกิดอาการเป็นการรักษา

ตามมาตรฐานทีไ่ด้ผลดี	โรงพยาบาลมกุดาหารเร่ิมพฒันา

ระบบ	stroke	fast	track	ตั้งแต่	พ.ศ.	2555	เพื่อให้ผู้ป่วย

เข้าถึงยาและมีผลการรักษาที่ดี

 วัตถุประสงค์:	 ศึกษาประสิทธิผล	 และภาวะ

แทรกซ้อนจากการให้ยา	ละลายลิ่มเลือด	(rt-PA)

 วิธีการศึกษา:	 เป็นการศึกษาแบบ	descriptive	 ret-

rospective	 study	 โดยทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยในโรค

หลอดเลือดสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน	ที่มาถึงโรง

พยาบาลภายใน	4.5	ชัว่โมง	ตัง้แต่วนัที	่1	เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	

2558	 ถึง	 30	 เดือนกันยายน	พ.ศ.	 2559	 ในโรงพยาบาล

มุกดาหาร	 โดยบันทึกข้อมูล	NIHSS	 ก่อนและหลังได้ยา

ละลายลิ่มเลือด	 ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่มีอาการจนถึงโรง

พยาบาล	และภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาละลายลิม่เลอืด

 ผลการศกึษา:	มผีูป่้วยทีโ่รคหลอดเลอืดสมองขาด

เลือด	401	รายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	ได้รับยา	rt-PA	

56	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 14.0	 ผู้ป่วยที่ได้รับการศึกษา

ทัง้หมด	53	ราย	มผีลการรกัษาดี	(post	treatment	NIHSS	

0-6)	 ร้อยละ	66.7	ค่าเฉลี่ยของ	NIHSS	ก่อนและขณะ

กลบับ้าน	เท่ากบั	11.5	และ	5.2		mRS	ก่อนและขณะกลับ

บ้าน	 เท่ากับ	 3.9	และ	 1.9	 ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เร่ิมมี

อาการจนมาถึงโรงพยาบาล	 เท่ากับ	 99	 (0-260)	 นาที	

ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลจนได้รับยา

ละลายลิ่มเลือด	คือ	60.5	(27-120)	นาที	ไม่พบการเสีย

ชีวิตในช่วงระยะเวลาการศึกษา	 	ภาวะแทรกซ้อนจาก

ปอดอักเสบร้อยละ	11.3	ไม่พบเลือดออกในสมอง	ระยะ

เวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ย	 6.2	 วัน	 ค่าใช้จ่ายในการ

รักษา	53,832.4	บาทต่อคน

 สรุป:	 การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดใน

ระยะเฉยีบพลนัโดยใช้ยาละลายลิม่เลอืดได้ผลการรกัษา

ดี	และมีภาวะแทรกซ้อนน้อยเทียบกับการศึกษาอื่น

 ค�าส�าคัญ:	 โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด	 ยา

ละลายลิ่มเลือด
ผู้รับผิดชอบบทความ :

อนุวรรตน์  บุญส่ง

อายุรแพทย์ระบบประสาท  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร

ผลของการรักษาด้วยยา
ละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
ระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาล

มุกดาหาร

อนุวรรตน์ บุญส่ง
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บทนำา

	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตท่ี

สำาคญัรวมถึงเป็นสาเหตใุห้เกดิความพิการของประชากร

ในวัยผู ้ใหญ่1	 ในแต่ละปีมีประชากรทั่วโลกเสียชีวิต

ประมาณ	5.7	ล้านคนด้วยโรคหลอดเลอืดสมอง	และโรค

หลอดเลือดสมองยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่

สองของประชากรทั่วโลก	ร้อยละ	9.7	ของสาเหตุการเสีย

ชีวิตท้ังหมด	 รองจากโรคหัวใจ2	 ข้อมูลการเสียชีวิตด้วย

โรคหลอดเลอืดสมองในเอเชยีมคีวามแตกต่างกนัไป3	ใน

ปี	ค.ศ.	2002	อัตราการเสียชีวิต	(crude	death	rate)	อยู่

ระหว่าง	50	ถึง	160	ต่อจำานวนประชากร	100,000	ราย	3  

การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย	 มี

แนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ปี	 2549-2553	และข้อมูลสถิติของ

กระทรวงสาธารณสุขปี	2553	พบว่าการเสียชีวิตจากโรค

หลอดเลือดสมองสูงเป็นอันดับ	 3	 ของประเทศไทย	คิด

เป็นร้อยละ	31.44	นอกจากน้ีผูร้อดชีวติจากโรคมกัมคีวาม

พิการหลงเหลืออยู่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที	

ส่งผลให้โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอันดับ	 1	 ของ

การสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย	 (DALYs;	Dis-

ability	adjusted	life	years)	ในเพศหญิง	และอันดับ	3	

ในเพศชายจากสถิติที่รวบรวมในปี	25475

	 ในปัจจุบนั	การรกัษามาตรฐานของโรคหลอดเลอืด

สมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน	 (acute	 ischemic	

stroke)	ทีอ่งค์การอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิาให้การ

รับรอง	คือ	การให้	recombinant	tissue	plasminogen	

activator	(rt-PA)	ทางหลอดเลือดดำาในผู้ป่วยที่มีอาการ

ภายใน	4.5	ชั่วโมงถ้ามีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้าม	โดยการ

ศกึษาของ	National	Institute	of	Neurologic	Disorders	

and	Stroke	(NINDS)	พบว่าการให้ยา	rt-PA	สามารถลด

ความพิการได้มากกว่ายาหลอก6	 ซึ่งทำาให้ภาระในการ

ดูแลผู้ป่วยในระยะยาวน้อยลง

	 ประเทศไทยเริ่มมีการนำาระบบบริการเร่งด่วนในผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	(Stroke	fast	track)	มาใช้ในปี	

พ.ศ.2551	 ซึ่งทางโรงพยาบาลมุกดาหารได้เริ่มบริการ	

stroke	fast	track	ตั้งแต่เดือน	1	เมษายน	2555โดยจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมองเพ่ือให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความผิดปกติและมาโรง

พยาบาลได้ทันท่วงที	 อีกทั้งพัฒนาระบบส่งต่อและขั้น

ตอนในการวินิจฉัยเพื่อให้ผู ้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้

รวดเร็วที่สุด

	 จากการทบทวนเวชระเบยีนในช่วง	1	เมษายน	2555	

ถงึ	30	กนัยายน	2558	ซึง่เป็นช่วงแรกทีม่กีารจดัตัง้ระบบ	

พบว่ามผีูป่้วยทีเ่ริม่มอีาการภายใน	4.5	ชัว่โมง	และได้รับ

ยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด	50	คน	 ระยะเวลาเฉล่ียหลัง

จากเร่ิมมีอาการจนมาโรงพยาบาล	 (mean	 onset-to-

door	time)	เท่ากับ	151	นาที	และระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่

มาโรงพยาบาลจนได้รบัยา	(mean	door-to-needle	time)	

เท่ากับ	 69	นาที การศึกษาในประเทศจีนพบว่าปัจจัยที่

ทำาให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเร็ว	คือ	 โรคประจำาตัว	 ได้แก่	

หวัใจเต้นผดิจงัหวะชนดิสัน่พริว้และโรคหลอดเลอืดหวัใจ	

ความรู้สึกตัวเปล่ียนแปลง	 และการเดินทางมาโดยรถ

พยาบาล	สำาหรับปัจจัยที่ทำาให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลช้า	

ได้แก่	โรคประจำาตวัเบาหวาน	การเกดิอาการทีบ้่าน	และ

การไปพบแพทย์ที่คลินิกก่อน	การศึกษานี้จึงศึกษาเพิ่ม

เติมเก่ียวกับปัจจัยท่ีทำาให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาช้า	 เนื่องจาก

การให้ยาภายใน	90	นาทีนับตั้งแต่เริ่มมีอาการมีผลการ

รักษาที่ดีกว่า7

	 การศกึษาน้ีใช้วธิทีบทวนเวชระเบยีนผูป่้วยในตัง้แต่

วันที่	 1	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2558	 –	 30	กันยายน	พ.ศ.2559	

ศึกษาระยะเวลาเฉล่ียต้ังแต่เร่ิมมีอาการจนได้รับยา	ผล

การรกัษา	และภาวะแทรกซ้อน	รวมถงึลกัษณะทางคลนิกิ

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้

รบัยาละลายลิม่เลอืด	การศกึษานีเ้พือ่ใช้เป็นข้อมลูในการ

ต่อยอดพัฒนาระบบให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากข้ึน	

และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษา	จึงเป็นที่มาของ

การศึกษานี้

วัตถุประสงค์

	 1.		ศึกษาประสิทธผิล	และภาวะแทรกซ้อนจากการ

ใช้ยา	rt-PA	

	 2.	 ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษารวมถึงสาเหตุที่ทำาให้

ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลช้าของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่

ศึกษา
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วิธีการศึกษา

	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ	 retrospective	

analytic	study	โดยทบทวนเวชระเบยีนผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการ

รกัษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลอืด

เฉียบพลันและได้รับยาละลายลิ่มเลือดตั้งแต่วันที่	 1	

ตุลาคม	พ.ศ.2558	–	30	กันยายน	พ.ศ.2559		โดยศึกษา

ระยะเวลาเฉล่ียต้ังแต่เริ่มมีอาการจนได้รับยา	 ผลการ

รกัษา	และภาวะแทรกซ้อน	รวมถึงลกัษณะทางคลินกิของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับ

ยาละลายลิ่มเลือด

ผลการศึกษา

 จากการทบทวนเวชระเบียนจากโรงพยาบาล

มุกดาหาร	ตัง้แต่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2558	–	30	กนัยาน	พ.ศ.	

2559		มผีูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีจำานวน			401		คน				

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน

ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดมีจำานวน	56	ราย	คิดเป็นร้อย

ละ	14.0	ผู้ป่วยที่นำามาวิเคราะห์ทั้งสิ้น	53	ราย	เนื่องจาก	

1	 ราย	 ไม่สามารถหาเวชระเบียนผู้ป่วยในได้	 2	 ราย	ยัง

นอนรักษาในโรงพยาบาล	ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง	23-89	ปี	

อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย	คือ	59.7	ปี		เป็นผู้ป่วยเพศหญิงร้อย

ละ	39.6		เพศชาย	ร้อยละ	60.4		และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ	

ดังแสดงในตารางที่	 1	 ระบบการดูผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองขาดเลือดดังแผนภูมิที่	1

	 ผู้ป่วยจำานวนทั้งสิ้น	 53	 รายจากการทบทวนเวช

ระเบียนอาการสำาคัญที่ทำาให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล	ดัง

แสดงในตารางที่	 2	 โดยอาการที่พบมากที่สุด	 	3	ลำาดับ		

คือ		แขนขาอ่อนแรง		หน้าเบี้ยว		และพูดไม่ชัด

แผนภูมิที่ 1  ผู้ป่วยที่สงสัยมีอาการโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลมุกดาหาร

มีอาการโรคหลอดเลือดสมอง

คัดกรอง

อาการของโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

-แขนขา		ชาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งทันที

-พูดไม่ชัดพูดไม่ได้หรือฟังไม่เข้าใจ	

-	ปากเบี้ยว

-Activated		stroke		fast		track

(	Tel.	ประสาทแพทย์,	อายุรแพทย์เวร		)

-Emergency	room	(	Intern		เวรตรวจทันที	)

-	Vital		sign	,		Neuro	exam	and	basic		life	support

-		Lab	:	CBC,	PT,PTT,	INR,BUN,Cr,	Electrolyte

แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ

-	ให้ยา	rt-	PA	ที่		ER

-	Admit	Intensive		Care		Units

-	Basic		life		support

-	Vital	sign		,	Neurological	sign

-	 รายงานแพทย์ทันทีและให้การพยาบาลตามแผนการ

รักษาและสิทธิการรักษา

-	Lab	:	DTX,	BUN,	Cr,	electrolyte,	CBC,	PT,PTT,	INR

-	Admit		Stroke		Units

ภายใน	4.5	ชม. เกิน		4.5	ชม.

ไม่มีข้อห้ามการให้ยา มีข้อห้ามในการให้ยา	rt	-PA
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ตารางที่ 1	 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล จ�านวน (คน) ร้อยละ

เพศ	 	 	 	 	
	 ชาย
	 หญิง

32
21

60.4
39.6

ความดันโลหิต 18 34.0

ไขมันสูง 7 13.2

เบาหวาน 10 18.9

หัวใจเต้นผิดจังหวัดชนิดสั้นพลิ้ว 8 17

ผู้ป่วยเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว
(TIA)

4 5.7

โรคอื่น	ๆ	
	 ไตวายเรื้อรัง	
	 โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด	
	 โรคถุงลมโป่งพอง
	 โรคตับแข็ง

3
1
1
1

5.7
1.9
1.9
1.9

ตารางที่ 2	 อาการที่นำามาโรงพยาบาล

อาการ จ�านวน (คน) ร้อยละ

แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก 51 98.1

ปากเบี้ยว 27 50.9

พูดไม่ชัด/ลิ้นแข็ง 17 32.1

พูดไม่ได้/พูดไม่รู้เรื่อง 13 24.5

วิงเวียนบ้านหมุน 4 7.5

เดินเซ 3 5.7

หมดสติ	/	ซึมลง 4 7.5

ปวดศีรษะ 2 3.8

ตารางที่ 3	 แสดงระยะเวลาที่เกิดอาการและสถานที่เกิดเหตุ

ข้อมูล จ�านวน (คน) ร้อยละ

เวลาที่แสดงอาการ
	 06.01-12.00		
	 12.01-18.00		
	 18.01-24.00		
	 00.01-06.00		

29
17
6
1

54.7
32.1
11.3
1.9

สถานที่เหตุ
	 บ้านของผู้ป่วย	 	
	 ที่ทำางาน	 	 	
	 อื่นๆ	 	 	
	 ไม่ทราบ	

43
0
7
4

81.1
0

13.2
5.7
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	 ระยะเวลาเฉลี่ยตั้ งแต ่ เริ่มมีอาการจนมาโรง

พยาบาล	(onset	to	door	time)	เท่ากับ	99	(0-260)	นาที	

ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลจนเอ็กซเรย์

คอมพิวเตอร์สมอง	(	door	to	CT	time)	เท่ากับ	20.6	(4-

54)	 นาที	 ระยะเวลาเฉลี่ยต้ังแต่เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สมองจนได้รับยา	 (CT	 to	 needle	 time)	 เท่ากับ	 39.9	

(9-85)	นาที	ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลจน

ได้รับยา	(door	to	needle	time)	เท่ากับ	60.5	(27-120)	

นาที	 และระยะเวลาเฉล่ียตั้งแต่เกิดอาการจนได้รับยา	

(onset	 to	needle	time)	เท่ากับ	158.3	(60-355)	นาที		

รายละเอียดดังตารางที่	4

ตารางที่ 4 

ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (นาที ) 

Onset	to	door	time 99	(0-260)

Door	to	CT	time 20.6	(4-54)

CT	to	needle	time 39.9	(	9-85)

Door	to	needle	time 60.5	(27-120)

Onset	to	needle	time 158.3	(60-355*)

*	onset	to	needle	time	355	นาที	เนื่องจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมองตีบพร้อมกัน

	 ความรุนแรงของอาการแรกรับ	NIHSS	เฉลี่ย	11.5	

mRS	เฉลี่ย	3.9	Barthel	index	เฉลี่ย	51.6	ความรุนแรง

ของอาการขณะผู้ป่วยกลับบ้าน	NIHSS	เฉลี่ย	5.2	mRS	

เฉลี่ย	1.9	Barthel	index	เฉลี่ย	72.4	ผู้ป่วยร้อยละ	94.3	

ทำาเอกซเรย์ซำา้ท่ี	24	ชัว่โมง	ร้อยละ	3.8	ทำาก่อน	24	ชัว่โมง

และร้อยละ	1.9	 ไม่ได้ทำาเนื่องจากส่งผู้ป่วยไปรักษาโรง

พยาบาลที่ศักยภาพสูงกว่า	 จากการศึกษาไม่พบผู้ป่วย

เสียชีวิต	พบภาวะแทรกซ้อน	pneumonia	ร้อยละ	11.3	

urinary	tract	 infection	ร้อยละ	1.9		ผู้ป่วยหลอดเลือด

สมองตีบนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย		6.2	วัน	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	

53,832.4	บาทต่อคน	รายละเอียดดังตารางที่	5

ตารางที่ 5		แสดงผลการรักษา
ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (นาที) 

NIHSS	score
	 แรกรับ
	 กลับบ้าน

11.5	(4-25)(N=53)
5.2	(0-23)(N=51)

mRS	
	 แรกรับ
	 กลับบ้าน

3.9	(4-25)(N=53)
1.9	(0-23)(N=51)

Barthel	index
	 แรกรับ	
	 กลับบ้าน	

51.6	(0-100)(N=53)
72.4	(0-100)(N=51)

CT	brain	หลังการรักษา
		 ได้ทำาหลังได้รับยา	rt-PA	24	ชั่วโมง	
	 ทำาก่อน	24	ชั่วโมง
	 ไม่ได้ทำา

50	(ร้อยละ	94.3)
2	(ร้อยละ	3.8)
1	*(ร้อยละ	1.9)

ภาวะแทรกซ้อน
	 Pneumonia
	 Urinary	tract	infection
	 Bed	sore
	 Death

6	(ร้อยละ	11.3)
1	(ร้อยละ	1.9)

0
0

รวมวันนอน 6.2	(1-29	วัน)

ค่าใช้จ่าย 53,832.4	บาทต่อคน

*ผู้ป่วยถูกส่งตัวรักษาต่อ
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แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของผู้ป่วยจ�าแนกตามความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันก่อน
และหลังการรักษา

66.7

24.5

25.5

54.7

7.8

20.8

Dischage

Admit

NIHSS  Score
1.7  8.26  ? 26

 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงร้อยละของผู้ป่วยจำาแนกตามความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลันก่อนและ
หลังการรักษา
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อภิปราย

	 จากการศึกษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองขาดเลือด

ระยะเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดในจังหวัด

มกุดาหาร	พบในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคความดันโลหติสูงมาก่อน

ร้อยละ	34	รองลงมา	คือโรคเบาหวาน	และโรคหัวใจเต้น

ผดิจังหวะชนดิสัน่พริว้	ซึง่เม่ือเปรยีบเทยีบจากการศกึษา

ของอุไร		คำามากและคณะ	ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์8  

พบว่ามีความแตกต่างกนัในส่วนของภาวะไขมนัในเลอืด

สูงเป็นสาเหตุลำาดับที่	2

	 อาการท่ีผูป่้วยมาพบแพทย์	แขนขาอ่อนแรงคร่ึงซกี

ร้อยละ	98.1	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ	กวี	 นพวิง		

ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด9	พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

มาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมาลำาดับที่	1

	 ระยะเวลาเฉล่ียตัง้แต่มาถงึโรงพยาบาลจนได้รบัยา

ละลายล่ิมเลือด	 60.5	 นาที	 ซ่ึงเกินมาตรฐาน	NINDS	

recommendation	กำาหนดไว้น้อยกว่า	60	นาที6	จากการ

ศึกษาพบว่าความล่าช้าที่การให้ยาละลายลิ่มเลือดท่ีหอ
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ผูป่้วยหนักอายกุรรม	ซึง่ต้องใช้เวลาในการเคลือ่นย้าย	จงึ

ได้มีการปรับให้มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่ห้องฉุกเฉิน	

และกำาหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอนซึ่งทำาให้ระยะเวลา

ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดสั้นลง

	 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการให้ยาละลายลิ่ม

เลือดจากอาการคลินิกของผู้ป่วยโดยใช้	 NIHSS	 score	

ขณะ	admit	และ	discharge	พบว่าคะแนนลดลงเฉลี่ย

จาก	 11.5	 เป็น	 5.2	mRS	คะแนนลดลงเฉลี่ยจาก	3.9	 

เป็น	 1.9	 ผู้ป่วยมี	 good	 outcome	 ร้อยละ	 66.7	 ซึ่ง 

ใกล้เคียงกับการศึกษาของจินต์	 	 โสธรวิทย์	 และคณะ10	

ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งพบ	 good	 outcome	 

ร้อยละ	65.4

	 จากการศึกษานี้ไม่พบว่ามีเลือดออกในสมองและ

เสียชีวิตซ่ึงต่างกับการศึกษาของ	NINDS6	 	ซึ่งพบเลือด

ออกในสมองหลังให ้ยาละลายลิ่มเลือดร ้อยละ	 6	

เนื่องจากการศึกษานี้ประชากรน้อยและมีการส่งต่อไป

รกัษาต่อในโรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพสงูกว่า	2	ราย	จงึไม่

สามารถบอกผลการเกิดเลือดออกในสมองได้ชัดเจน	ค่า

ใช้จ่ายต่อคนในการรักษา	53,832.4	บาทต่อคนซ่ึงแตก

ต่างจากการศึกษาของดวงพล	ศรีมณี11			ในโรงพยาบาล

นครปฐม	 96,949.0	 บาท	 เนื่องจากระยะเวลาในการ

นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย	 13	 วัน	 ซึ่งเปรียบเทียบกับการ

ศึกษานี้	6	วัน	ทำาให้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า	

สรุป

	 การให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองขาดเลอืดระยะเฉยีบพลนัในโรงพยาบาลมกุดาหาร

สามารถลดอัตราตายและความพิการ	 การรักษาได้ผล

เป็นที่น่าพอใจ	ไม่พบการเสียเสียชีวิตในการศึกษา
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Drug Reaction with 
Eosinophilia and Systemic 

Symptoms

สุพัตรา ฤกษ์วลีกุล

ผู้รับผิดชอบบทความ :

สุพัตรา ฤกษ์วลีกุล

เภสัชกรหน่วยแพ้ยา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

บทนำา 

	 Drug	reaction		with	eosinophilia	and	systemic	

symptoms	(DRESS)	คือ	กลุ่มอาการแพ้ยาชนิดรุนแรง

อย่างหนึ่ง	 อาการมักเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับยาที่เป็น

สาเหตุไปนาน	3-8	สัปดาห์1	บางการศึกษาพบว่านานได้

ตั้งแต่	3	สัปดาห์	-	3	เดือน	หรืออาจเกิดเร็วขึ้นในกรณีที่ 

ผู้ป่วยเคยได้รับยานั้นมาก่อนแล้ว	 โดยกลุ่มอาการดัง

กล่าวจะประกอบด้วย	มีไข้สูง	ต่อมนำ้าเหลืองโต	มีผื่นขึ้น

ตามร่างกายโดยมักมีปริมาณมากกว่าร้อยละ	50	 ของ

พืน้ท่ีผวิร่างกาย	มคีวามผดิปกติของระบบอวยัวะภายใน

ร่วมด้วย	เช่น	ตับอกัเสบ	ไตอักเสบ	กล้ามเนือ้หวัใจอกัเสบ	

เป็นต้น	รวมถึงมีระบบเลือดที่ผิดปกติไป	คือ	มีภาวะเม็ด

เลอืดขาวชนิดอีโอซโินฟิลสงู	700-1500	เซลล์ต่อลูกบาศก์

เมตร2	โดยยาที่มีรายงานการแพ้ลักษณะนี้ได้บ่อย	ได้แก่	

ยากันชักกลุ่ม	aromatic	anticonvulsants	(phenytoin,	

carbamazepine,	phenobarbital,	 lamotrigine),	กลุ่ม	

sulfonamides	 antibiotics	 (sulfamethoxazole/tri-

methoprim),	nevirapine,	allopurinol		เป็นต้น3	อาการ

แสดงต่างๆ	อาจคงอยู่นานหรือแย่ลงได้แม้ว่าจะหยุดยา

ทีเ่ป็นสาเหตุไปแล้วกต็าม2	ปัจจบุนัยงัไม่มกีารทดสอบใน

หลอดทดลองเพื่อยืนยันตัวยาที่เป็นสาเหตุของการเกิด

ภาวะ	 DRESS	 ได้อย่างชัดเจน	 ยกเว้นการทำา	 drug	

provocation	test	คือ	การให้ยาที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุแก่

ผู้ป่วยอีกครั้งและสังเกตอาการแพ้	แต่อย่างไรก็ตามไม่

แนะนำาให้ทำาการทดสอบดังกล่าว	 เน่ืองจากอาการดัง

กล่าวจัดเป็นการแพ้ยาชนิดรุนแรงอาจเกิดอันตรายต่อผู้

ป่วยได้4		นอกจากนีภ้าวะการแพ้ยาชนดิน้ีมอัีตราการตาย

สูงถึงร้อยละ	10-202	ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์จะ

ต้องตรวจวนิิจฉยัให้ได้อย่างรวดเรว็เพ่ือท่ีจะหยดุยาทีเ่ป็น

สาเหตุและให้การรักษาที่จำาเพาะแก่ผู้ป่วยได้ทันถ่วงที	

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการแพ้ยาชนิด	 DRESS	

ตัง้แต่กลไกการแพ้ยา	การวนิจิฉยัแยกโรค	การทดสอบที่

ใช้หายาทีเ่ป็นสาเหตุ	ยาทีเ่ป็นสาเหตุได้บ่อย	แนวทางการ

จัดการ	รวมไปถึงตัวอย่างกรณีศึกษา	เพื่อเป็นประโยชน์

สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการดูแล 

ผู้ป่วยต่อไป
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อุบัติการณ์ในการเกิด

	 อุบัติการณ์ในการเกิดภาวการณ์แพ้ยาชนิดนี้อยู่ที่

ประมาณ	1	ต่อ	1,000	หรือ	1	ต่อ	10,000	ในผู้ป่วยที่ได้

รบัการรกัษาด้วยยา	พบในผูใ้หญ่มากกว่าเด็ก	พบได้บ่อย

กว่าการเกิด	Steven	Johnson	syndrome	(SJS)	ทีม่อีบุตัิ

การณ์	1.2	–	6	รายต่อผูป่้วยหนึง่ล้านคนต่อปี2	และไม่พบ

ความแตกต่างของอุบติัการณ์การเกดิระหว่างเพศชายกบั

เพศหญิง1	แต่อย่างไรก็ตามอุบัติการณ์ที่พบอาจตำ่ากว่า

ความเป็นจริง	 เนื่องจากอาการที่เกิดก่อนในช่วงแรก	

ได้แก่	ผืน่	หากแพทย์สามารถตรวจวนิจิฉยัว่าเป็นสาเหตุ

จากยา	อาจทำาการหยุดยาก่อนที่จะเกิดภาวะดังกล่าว

กลไกการเกิด DRESS5 ดังแสดงตามรูปที่ 1

 1. Hepten/Prohapten hypothesis เกิดจากการ

ทีย่าหรอืเมทาบอไลต์ของยาจบักบัโปรตีนในร่างกายแบบ

พนัธะโควาเลนท์กลายเป็น	hapten	หรอื	prohapten	เกดิ

การนำาเสนอแอนติเจนแก่	 T-cell	 ผ่านทาง	 antigen 

presenting	 cell	 กระตุ้นให้เกิดการแพ้ขึ้น	 โดยต้องใช ้

เวลานานเป็นวันถึงสัปดาห์	ตัวอย่างเช่น	ยา	sulfameth-

oxazole	ที่มีหมู่	arylamine	อยู่ในโครงสร้าง	สามารถถูก	

metabolize	ในร่างกาย	แล้วได้สาร	nitroso	compound	

ไปจบักบัโปรตีนในร่างกายด้วยพันธะโควาเลนท์	นำาเสนอ

แอนติเจนแก่	 T-cell	 receptor	 ผ่านทาง	 antigen	 

presenting	cell	กระตุ้นให้เกิดการแพ้ขึ้น	

 2. P-I hypothesis หรือ pharmacological inter-

action with immune receptors	 เกิดจากการท่ีตัวยา

สามารถจับกับ	 T-cell	 receptor	 ได้โดยตรง	 สามารถ

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันก่อให้เกิดอาการแพ้ได้	 ได้แก่	 ยา	

sulfamethoxazole	 เป็นต้น	หรือกรณียา	 carbamaze-

pine	ทีส่ามารถจบักับ	human	leukocyte	antigen	(HLA)	

alleles	ที่ผิวของ	antigen	presenting	cell	แล้วเกิดการ 

กระตุ้น	T-cell	ได้โดยตรง	ไม่ต้องผ่านการสร้างพันธะโค

วาเลนท์กับโปรตีนในร่างกายก่อน	 ซึ่งจะใช้เวลาในการ 

กระตุ ้นภูมิคุ ้มกันสั้นกว่าแบบ	 hapten/prohapten	 

hypothesis

รูปที่ 1: แสดงแบบจำาลองของการกระตุ้น T-cell receptor 
ผ่านกลไกต่างๆ ได้แก่ hapten hypothesis, p-i TCR (T-cell 
receptor) และ p-i HLA (Human Leukocyte Antigen)5

การวินิจฉัยแยกโรค2-4

	 เนื่องจากอาการทางคลินิกของภาวะ	 DRESS	 มี

อาการหลายอย่างร่วมกนั	ได้แก่	ไข้	ผืน่	ต่อมนำา้เหลอืงโต	

ไปจนถึงความผิดปกติของอวัยวะภายในที่พบได้บ่อย	

ได้แก่	ภาวะตับอักเสบ	 (ร้อยละ	80)	 ไตอักเสบ	 (ร้อยละ	

40)	หรอืปอดอกัเสบ	(ร้อยละ	33)1	ร่วมกบัมีความผดิปกติ

ของระบบเลือด	ได้แก่	มีภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโน

ฟิลในเลือดสูง	 (eosinophilia)	 หรือตรวจพบ	 atypical	

lymphocyte	ในเลือด	หลายครั้งที่การวินิจฉัยทำาได้ยาก	

เนื่องจากบ่อยคร้ังที่กลุ่มอาการมีไม่ครบหรือไม่ชัดเจน	

และอาการแสดงอาจมีความใกล้เคียงกับผ่ืนแพ้ยาชนิด

อื่น	 เช่น	 Steven	 Johnson	 Syndrome	 (SJS),	 Toxic	

Epidermal	Necrolysis	 (TEN)	 โรคติดเชื้อหรือโรคชนิด

อื่นๆ	เช่น	Kawasaki	disease,	Still’s	disease,	hypere-

osinophilic	syndrome	ซึง่มคีวามจำาเป็นอย่างยิง่ทีแ่พทย์

จะต้องทำาการวินิจฉัยแยกโรคให้ได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อจะ

หยุดยาท่ีเป็นสาเหตุและให้การรักษาที่เหมาะสมได้ทัน	

ตามตารางที่	13
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ตารางที่ 1	 แสดงความแตกต่างของการวินิจฉัยแยกโรค	DRESS	และโรคอื่นๆ

DRESS SJS/TEN Hypereosino-

philic syndrome

Kawasaki disease Still’s disease

อาการแสดงทางผิวหนัง หน้าบวม,	ผื่น

แดง,	ผืน่ลอก,	

ผื่นตุ่มนำ้าพอง

ผื่นตุ่มพอง,	

ผื่ น เ ป ้ า ธ นู	

(atypical	 tar-

get	lesion)

ผ่ืนลมพิษ,	 บวม,	

ผื่นตุ่มนูนแดง

Conjunctival	 conges-

t ion;	 fissured	 l ips,	

strawberry	 tongue,	

palmer	erythema	peri-

ungual	desquamation;	

polymorphous	 exan-

thema

Salmon	rash

ความผดิปกตขิองระบบเลอืด

Eosinophilia	พบ	

Atypical	lymphocyte

+

+

-

-

-

-

+/-

-

อาการทางระบบอื่น

Adenopathies

Hepatitis

Other	organ	involvement

+

+

in ters t i t ia l	

n eph r i t i s ,	

pneumoni-

tis,	carditis

-

+

tubular	 ne-

phrit is,	 tra-

cheobronchi-

al	necrosis

+

+/-

cardiovascular	abnor-

mal i t ies, 	 diarrhea,	

vomiting	or	abdominal	

pain

+

+

pleuritis,

pericarditis

หมายเหตุ	:	+	คือ	พบได้บ่อย,	+/-	คือ	อาจจะพบได้,	-	คือ	แทบจะไม่พบหรือไม่พบเลย

	 หลกัเกณฑ์ในการวนิจิฉยัภาวะ	DRESS	ทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั	ได้แก่	RegiSCAR	ดงัแสดงในตาราง

ที่	2

ตารางที่ 2	 การวินิจฉัยภาวะ	DRESS	โดยใช้	RegiSCAR

การประเมินและคะแนน -1 0 1 2

Fever	≥	38.5	oC ไม่ใช่/ไม่ทราบ ใช่

ต่อมนำ้าเหลืองโต ไม่ใช่/ไม่ทราบ ใช่

Eosinophilia

Eosinophil	≥	0.7	x	109/L-1

≥	10%	ถ้า	leukocyte	<	4	x109/L-1		 ไม่ใช่

0.7-1.499

10%-19.9%

≥1.5

≥20%

Atypical	lymphocyte

ไม่/ไม่ทราบ ใช่

อาการทางผิวหนัง

ปริมาณผื่น	>	50%	ของพื้นที่ผิวร่างกาย

ผื่นคล้ายลักษณะ	DRESS ไม่ใช่

ไม่ใช่/ไม่ทราบ

ไม่ทราบ

>50%

ใช่
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การประเมินและคะแนน -1 0 1 2

Biopsy	suggesting	DRESS ไม่ใช่ ไม่ใช่/ไม่ทราบ

อาการทางระบบอื่น

ตับ

ไต

กล้ามเนื้อ/หัวใจ

ตับอ่อน

อวัยวะอื่นๆ

ไม่ใช่/ไม่ทราบไม่ใช่/ไม่ทราบ

ไม่ใช่/ไม่ทราบไม่ใช่/ไม่ทราบ

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

การหายของอาการหลังหยุดยา	≥	15	วัน ไม่ใช่/ไม่ทราบ ใช่

ประเมินสาเหตุอื่น

Antinuclear	antibody	(FAN)

Blood	culture

Serology	HAV/HBV/HCV

Chlamydia/Mycoplasma

ถ้าผลตรวจไม่	positive	เลย	หรอื	negative	

≥	3	อย่าง ใช่

	 การแปลผลการประเมิน	 Total	 score	min	=	 -4,	

max	=9	ถ้าคะแนน	<	2	เท่ากับ	no	case,	2-3	เท่ากับ	

possible	case,	4-5	เท่ากับ	probable	case	มากกว่า	5	

เท่ากับ	definite	case

อาการแสดงที่พบได้บ่อย

	 อาการที่นำามาก่อนได้แก่	อาการไข้สูงและผื่น	โดย

ไข้สูงตั้งแต่	38oC	–	40oC	เป็นอาการที่พบได้บ่อยร้อยละ	

90-100	 ในภาวะ	 DRESS	 และผื่นปริมาณมากตาม

ร่างกาย	โดยผืน่ทีพ่บจะเป็นผืน่ได้หลายรปูแบบตัง้แต่ผืน่

นูนสลับราบ	(maculopapular	rash)	อาการบวม	(angi-

oedema)	 เช่น	หน้าบวม	ตาบวม	ผี่นตุ่มนำ้า	 (vesicles)	

หรือผื่นตุ่มหนอง	 (pustules)	 และจะมีปริมาณค่อนข้าง

เยอะมากกว่าร้อยละ	50	ของพื้นที่ผิวร่างกาย	แต ่จะไม ่

พบการตายของเซลล์เหมือนกับผื่นแพ้ยาแบบ	 Toxic	

Epidermal	Necrolysis	(TEN)2 

		 ภาวะต่อมนำา้เหลอืงโตเป็นภาวะทีพ่บได้ร้อยละ	70	

–	75	 ในภาวะ	DRESS2	นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติ

ของอวัยวะภายในอื่นๆ	 หลายระบบ	 ได้แก่	 ภาวะตับ

อักเสบ	(ร้อยละ	80)1	ไตอักเสบ	(ร้อยละ	40)1	หรือปอด

อกัเสบ	(ร้อยละ	33)1	ภาวะกล้ามเน้ือหวัใจอกัเสบ	เป็นต้น	

โดยส่วนใหญ่มักจะพบหลังจากเกิดผ่ืนไปแล้วนาน	1-2	

สัปดาห์2 

	 ภาวะตับอักเสบที่พบได้บ่อย	มักจะมีการตรวจพบ

ค่าเอนไซม์	alanine	aminotransferase	(ALT)	เพิม่สงูขึน้	

เน่ืองจากเป็นค่าเอนไซม์ที่มีความจำาเพาะกับตับ4	 โดย

ส่วนใหญ่แล้วหลงัจากหยดุยาทีเ่ป็นสาเหตคุ่าเอนไซม์จะ

กลับมาเป็นปกติใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรืออาจจะ

นานเป็นเดือน2

	 ภาวะไตอักเสบเป็นอาการที่พบได้บ่อยรองจาก

ภาวะตับอักเสบ	โดยจะมีค่า	serum	creatinine	เพิ่มสูง

ขึน้	อาจพบภาวะโปรตนีรัว่ในปัสสาวะเฉยีบพลนัได้ด้วย4	

นอกจากนี้มีการศึกษาของ	Hiransuthikul	A	และคณะที่

พบว่ามกัเกดิภาวะไตอกัเสบในผูป่้วยทีเ่กิด	DRESS	จาก

ยา	 allopurinol	 เทียบกับยากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำาคัญ	

(ร้อยละ	62.5	และ	6.8	ตามลำาดับ,	P	value	=	0.01)6 

	 อาการทางหัวใจพบได้ไม่บ่อย	 แต่เป็นสาเหตุการ

ตายของผู้ป่วยได้มาก	ได้แก่	เจ็บแน่นหน้าอก	หัวใจวาย	
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หวัใจเต้นเรว็	ไปจนถงึความดันตก	ดังนัน้บุคลากรทางการ

แพทย์ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ด้วย2 

	 อาการผิดปกติทางระบบเลือด	 โดยเฉพาะการเพ่ิม

ขึน้ของปรมิาณเม็ดเลอืดขาวชนดิอโีอซโินฟิล	พบได้บ่อย

ประมาณร้อยละ	30	ในภาวะ	DRESS	โดยอาจมค่ีาสงูถงึ	

20,000	เซลล์ต่อลกูบาศก์เมตร	มกัพบหลงัจากเกดิไข้และ

ผื่นแล้ว	 1-2	 สัปดาห์	 หรืออาจตรวจพบหลังจากที่ค่า

เอนไซม์ตับกลับมาเป็นปกติแล้วได้2

	 นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการติดเช้ือ

ไวรัสบางชนิดกับการเกิด	DRESS	เช่น	Human	herpes-

virus	 6	 (HHV-6),	 Epstein-Barr	 virus	 (EBV)	 และ	 

Cytomegalovirus	 (CMV)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 human	

herpesvirus	 6	 (HHV-6)	 ที่มักจะตรวจพบ	 immuno-

globulin	 G	 (IgG)	 หลังจากเกิดผื่นไปแล้วนาน	 2-3	

สัปดาห์	เนื่องจากเวลาเกิดภาวะ	DRESS	ในช่วงแรกจะ

มีปรมิาณ	IgG,	IgA,	IgM	และ	lymphocytes	ลดลง	และ

จะมีการเพิม่ปรมิาณของ	memory	T-cell	เพ่ิมมากข้ึน	ดงั

นั้นไวรัส	HHV-6	 จึงถูก	 reactivate	 ได้	 และน่าจะเป็น

สาเหตุท่ีหากเราตรวจพบ	HHV-6	 ในผู้ป่วย	 DRESS	

อาการของผู้ป่วยมักจะยังไม่ดีขึ้นแย่ลง	 เนื่องจากมีการ

เพิม่ปรมิาณของ	T-cell	ทีไ่ปจำาเพาะกบัไวรสัแอนตเิจนที่

ยังมีอยู่2’7

ตัวอย่างยาที่พบได้บ่อย

	 ข้อมลูจาก	Pubmed/Medline	ตัง้แต่มกราคม	ค.ศ.	

1997	 –	 พฤษภาคม	 ค.ศ.	 2009	 ทั้งหมด	 172	 case 

reports	จากยาทั้งหมด	44	ตัว	 โดยยาที่เป็นสาเหตุของ

การเกิด	DRESS	5	อันดับแรก	ได้แก่	carbamazepine	

(47	 รายงาน)	 allopurinol	 (19	 รายงาน)	 lamotrigine	 

(10	 รายงาน)	 phenobarbital	 (10	 รายงาน)	 และ	 

sulfasalazine	 (10	รายงาน)	แต่หากพิจารณาจากกลุ่ม

ยา	พบรายงานได้บ่อยจากยา	7	กลุ่ม	ได้แก่	anticonvul-

sant,	antidepressants,	sulfonamides,	anti-inflamma-

tory	drugs,	anti-infectives,	angiotensin-converting	

enzyme	 inhibitors	 และ	Beta-blocker2	 แต่จากการ

ศกึษาของ	Hiransuthikul	A.	และคณะ6	โดยทำาการศกึษา

แบบ	retrospective	study	ระหว่างมกราคม	ค.ศ.	2004	

–	ธันวาคม	ค.ศ.	2014	ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	พบ

ว่ายาที่มีรายงานการเกิด	DRESS	หรือ	drug	hypersen-

sitivity	syndrome	(DHS)	5	อันดับแรก	ได้แก่	pheny-

toin,	 nevirapine,	 allopurinol,	 sulfamethoxazole/tri-

methoprim	และ	dapsone	

เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัย

 1. Patch test เป็นการทดสอบแบบ	 in	 vivo	

เป็นการดูผลจากการกระตุ้นของ	 drug-specific	 T-cell	

โดยการนำาสารละลายยามาแปะลงบนผวิหนงัของผูป่้วย	

โดยความเข้มข้นของยาที่ใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดพิษต่อ

ร่างกาย	แล้วอ่านผลที	่24-48	ชัว่โมงเทยีบกบัสารละลาย

ควบคุม	 แต่วิธีทดสอบนี้ความไวในการทดสอบมีการ

แปรผันค่อนข้างมาก	ตั้งแต่	ร้อยละ	50	หรือมากกว่าใน

การทดสอบยาบางชนิด	เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างมา

เกีย่วข้อง	เช่น	ชนดิของระบบภมูคิุม้กันทีเ่กีย่วข้อง	(B-cell	

หรือ	 T-cell)	 อัตราการดูดซึมของยาแต่ละชนิดเข้าสู ่

ผวิหนัง	ยาบางชนดิต้องผ่านการเปล่ียนแปลงในตบัก่อน	

จงึจะสามารถกระตุน้	T-cell	ได้	จงึทำาให้การทดสอบนีไ้ม่

นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนัก8-10

 2. Lymphocyte Transformation Test (LTT) 

เป็นการทดสอบที่เป็น	 in	 vitro	 เป็นการวัดปริมาณของ	

T-cell	 ที่เพิ่มขึ้น	 (proliferation	 of	 T-cell)	 หลังจากถูก

กระตุ้นด้วยแอนติเจนเทียบกับสารละลายที่เป็นกลุ่ม

ควบคมุ	โดยดจูากค่า	stimulation	index	(SI)	และจะต้อง

มีการหาความเข้มข้นของยาที่เหมาะสมแต่ละตัวในการ

ทำาทดสอบ	 โดยทั่วจะเริ่มที่ขนาด	 1	 ไมโครกรัม	 10	

ไมโครกรัม	และ	100	ไมโครกรัม	หรืออาจจะใช้ความเข้ม

ข้นทีต่ำา่กว่าหรอืสงูกว่านีไ้ด้ขึน้กบัยาแต่ละตวั8	โดยระยะ

เวลาที่จะทำาทดสอบมีความสำาคัญต่อการแปลผลการ

ทดสอบเป็นอย่างมาก	 หากอาการแพ้ยาเป็น	 DRESS	

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำาทดสอบ	คือ	5-8	สัปดาห์

หลังจากเกิดอาการแล้ว	(recovery	phase)	เนื่องจากใน	

acute	phase	ยาจับกับ	 specific	 T-cell	 ถูกกระตุ้นใน

ร่างกายปรมิาณมาก	ทำาให้เลอืดทีน่ำามาทดสอบมปีริมาณ	

specific	T-cell	 ไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นในหลอดทดลอง	

รวมถงึปริมาณ	regulatory	T-cell	ทีเ่พิม่ข้ึนในช่วง	acute	
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phase	จะไปกดการทำางานของ	T-cell	ทำาให้เกิดผลลบ

ลวงต่อการทดสอบได้	 ในขณะที่หากอาการเป็น	macu-

lopapular	rash	และ	SJS/TEN	ที่ควรทำาการทดสอบใน

ช่วง	1	สัปดาห์หลังจากเกิดอาการ11	ส่วนการได้รับ	sys-

temic	corticosteroid	ทีน้่อยกว่า	0.2	มลิลกิรมั/กิโลกรัม/

วันของ	prednisolone	equivalence	มกีารศึกษาทีย่นืยนั

ว่าไม่มีผลต่อการทดสอบแต่อย่างใด	นอกจากนี้ยังมีการ

ศึกษาของ	Karami	Z	และคณะ15	 เกี่ยวกับการทดสอบ

การแพ้ยากันชักด้านความไวของการทดสอบ	(sensitiv-

ity)	และความจำาเพาะของการทดสอบ	(specificity)	พบ

ว่ามีค่าเท่ากบัร้อยละ	58.4	และ	95.9	ตามลำาดับ	ในขณะ

ทีค่่าทำานายผลบวก	(positive	predictive	value)	และค่า

ทำานายผลลบ	(negative	predictive	value)	เท่ากับร้อย

ละ	93.3	และ	69.9	ตามลำาดบั	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าหากผล

การทดสอบเป็นบวก	 (positive)	แสดงว่าผู้ป่วยมีโอกาส

แพ้ยานั้นจริงสูง	 แต่หากผลการทดสอบเป็นลบ	 (nega-

tive)	อาจไม่ได้เป็นการยนืยนัว่าผูป่้วยไม่ได้แพ้ยานัน้	โดย

ประโยชน์ของการทำา	 LTT	ที่เหนือกว่าการทดสอบแบบ	

patch	 test	 ได้แก่	 มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย	 เนื่องจาก

เป็นการทดสอบในหลอดทดลองโดยเฉพาะกรณทีีอ่าการ

แพ้ยาเป็นอาการทีร่นุแรง	เช่น	DRESS,	Steven	Johnson	

Syndrome	 (SJS)	หรือ	 Toxic	Epidermal	Necrolysis	

(TEN)	และสามารถทดสอบยาที่สงสัยได้หลายตัวพร้อม

กัน	 แต่ก็มีข้อจำากัดด้านราคาที่ค่อนข้างสูง	 รวมถึงข้อ

จำากัดด้านเทคนิคและประสบการณ์ของผู้ทำาทดสอบ

ด้วย8-15

 3. Drug provocation test เป็นการให้ยาที่สงสัย

กลับเข้าไปใหม่	ซึ่งเป็นวิธีที่ถือเป็น	gold	standard	ของ

การวินิจฉัยการแพ้ยา	 แต่ในทางปฏิบัติไม่นิยมทำา	

เนื่องจากหากอาการแพ้เป็นอาการที่รุนแรงจะเกิด

อันตรายต่อผู้ป่วยได้8 

แนวทางการรักษา7,16-18

	 1.	 หยุดยาที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุให้เร็วที่สุด	

	 2.	 ถ้าอาการผืน่ไม่รนุแรง	แนะนำา	topical	steroid,	

emollients,	H1-antihistamine

	 3.	 ถ้ามีอาการรุนแรง	 เช่น	มีค่าเอนไซม์เพิ่มขึ้น	 5	

เท่าของค่าปกติ	 มีภาวะแทรกซ้อนที่ไต	 หัวใจ	 ปอด	

แนะนำาให้	prednisolone	ขนาด	1	มลิลกิรมั/กโิลกรมั/วนั	

และปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาประเมิน

	 4.	 ถ้ามีอาการที่อาจอันตรายถึงชีวิต	 เช่น	 ไตวาย	

ทางเดนิหายใจล้มเหลว	ระบบประสาทอกัเสบ	แนะนำาให้	

Intravenous	Immunoglobulin	G	ขนาด	2	กรัม/กโิลกรมั	

นาน	5	วนั	มกัให้ร่วมกบั	systemic	steroid	โดยให้แพทย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ประเมินผู้ป่วย

	 5.	 ถ้ามีอาการที่รุนแรงและได้รับการตรวจวินิจฉัย

ว่ามีการติดเชื้อไวรัสแทรกซ้อน	 เช่น	HHV-6	แนะนำาให้	

antiviral	drug	(Ganciclovir)	ร่วมกับ	systemic	steroid	

โดยจะให้	IVIG	ร่วมด้วยหรือไม่ขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละราย

	 6.	 นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้	 N-acetylcysteine	

(NAC)	มีประโยชน์ในผู้ป่วยบางราย

ตัวอย่างกรณีศึกษา

	 ผู ้ป ่วยหญิงไทยอายุ	 69	 ป ี 	 เคยมีประวัติแพ้	 

augmentin®	 (amoxicillin/clavulanic	 acid)	 อาการ	

maculopapular	rash	ได้รบัการวินจิฉยัว่าเป็น	nephrot-

ic	syndrome	รับการรักษาด้วย	prednisolone	40	mg/

day	 และ	 cyclophosphamide	 50	mg/day	 (วันคี่)	

และ100	mg/day	 (วันคู่)	 ร่วมกับยา	 spectrim®	SS	

(sulfamethoxazole/trimethoprim)	1	tab	OD	นาน	10	

สปัดาห์	แต่อาการไม่ดขีึน้	19	มกราคม	พ.ศ.	2560	แพทย์

จงึเปลีย่น	prednisolone	และ	cyclophosphamide	เป็น	

rituximab	 IV	 1	 dose	 หลังฉีดแพทย์ให้ผู้ป่วยสังเกต

อาการอยูท่ีโ่รงพยาบาล	ไม่มอีาการผดิปกติๆ 	1	วนัต่อมา

ผูป่้วยมอีาการหน้าบวม	ปากบวม	มผีืน่แดงบริเวณลำาตวั		

มาพบแพทย์แล้วแพทย์วินิจฉัย	angioedema	with	urti-

carial	 สงสัยจากยา	 rituximab	 ให้	 chlorpheniramine	

10	mg	IV	และ	dexamethasone	5	mg	IV	กลับบ้านไป	

แต่อาการไม่ดีขึ้น	เริ่มมีผื่นแดงลอกทั่วตัว	มีแผลในปาก	

มาพบแพทย์อีกครั้งวันที่	28	มกราคม	2560	แพทย์ตรวจ

ร่างกายพบ	generalized	erythematous	plaques	and	

patchs	with	desquamation	on	trunk	back	and	ex-

tremities		คิดถึง	exfoliative	dermatitis	จากยา	rituxi-

mab	29	มกราคม	2560	ส่งปรึกษาจักษุแพทย์ตรวจพบ	
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pseudomembrane	both	eye	คิดถึง	ocular	 involve-

ment	จากการแพ้ยา	ปรึกษาหน่วยตรวจผิวหนัง	แพทย์

คิดถึง	DRESS	จากยา	spectrim®	(sulfamethoxazole/

trimethoprim)	รองลงมาคือ	rituximab	ประเมิน	RigiS-

CAR	 ได้	 definite	 DRESS	 (คะแนนรวมเท่ากับ	 6)	

เนือ่งจากมีค่า	absolute	eosinophil	เท่ากบั	2,045	cells/

mm3	(2	คะแนน),	มีผื่นแดงลอกมากกว่าร้อยละ	50	ของ

พืน้ทีผ่วิร่างกาย	(2	คะแนน),	มค่ีาการทำางานของตบัทีผิ่ด

ปกติ	AST/ALT	เท่ากับ	85/132	U/L	สูงกว่า	3	เท่าของค่า

ปกติและค่าการทำางานของไตที่เพิ่มขึ้น	4.37	mg/dl	สูง

กว่าค่าเดิมของผู้ป่วยประมาณ	 1.5	 เท่า	 (2	 คะแนน)	

แพทย์ให้หยุดยาที่สงสัยได้แก่	 spectrim®	และ	 rituxi-

mab	 ในขณะที่ยาอ่ืนๆยังให้ต่อ	 และให้การรักษาด้วย	

0.1%	triamcinolone	milky	lotion	ทาผื่น,	dexametha-

sone	5	mg	IV	q	8	hr	นาน	1	สปัดาห์	และค่อยๆ	ลดขนาด

เป็น	5	mg	IV	OD	นาน	3	วัน	ต่อด้วย	prednisolone	tab	

15	mg/day	นาน	14	วัน	ต่อด้วย	prednisolone	tab	5	

mg/day	อาการของผูป่้วยค่อยๆดีขึน้เป็นลำาดับ	และมีการ

ส่งตรวจ	ELISpot	test	ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	แต่ไม่

สามารถสรุปได้ว่าแพ้ยาตัวใด	จึงขอเตือนประวัติไว้ทั้ง	2	

ตัว	เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

	 จากการทบทวนความรูเ้กีย่วกบั	DRESS	ทีก่ล่าวไป

แล้วนั้น	ทำาให้คิดถึงสาเหตุการเกิด	DRESS	ของผู้ป่วย

รายนี้	 ว่าน่าจะมีสาเหตุจากยา	 spectrim®	มากกว่า	

rituximab	 เนื่องจากระยะเวลาที่ได้รับยาดังกล่าว	

ประมาณ	10	สัปดาห์	 เข้าได้กับ	1st	 sensitization	ของ	

DRESS	ซึ่งเป็นลักษณะของ	delayed	type	hypersen-

sitivity	และยามีรายงายพบได้บ่อย	ในขณะที	่rituximab	

ระยะเวลาท่ีได้รบัและเกดิอาการห่างกนั	1	วนั	ดเูร็วไปใน

การกระตุ้นระบบภูมิคุ ้มกัน	 และยาดังกล่าวไม่เคยมี

รายงานการเกิด	DRESS	มาก่อน
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การวินิจฉัยกลุ่มโรคจากความ
ผิดปกติของการเคลื่อนไหว 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 Dystonia	 เป็นความผิดปกติท่ีมีการเคล่ือนไหว

มากกว่าปกติ	โดยมีลักษณะของอาการหมุนหรือบิดของ

กล้ามเนื้อ	 โดยอาจจะค้างอยู่เป็นเวลานานหรืออาจจะ

เป็นครั้งคราวก็ได้	 นำาไปสู่การเคลื่อนไหวซำ้าๆ	 และมี

ท่าทางหรือรูปลักษณะที่ผิดปกติได้1	 บ่อยครั้งพบว่า

อาการมกัจะแย่ลงเมือ่เคลือ่นไหวมากขึน้	และมกีระจาย

การเคลือ่นไหวทีผ่ดิปกตไิปยงักล้ามเนือ้บรเิวณใกล้เคยีง

ทำาให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติในรูปแบบอ่ืนแสดง

ปะปนออกมา	โดยพบว่าอาการทีส่มัพันธ์กบั	dystonia	ที่

พบบ่อย	ได้แก่	อาการสัน่	(dystonic	tremor)	บางคร้ังเกดิ

กับกิจกรรมที่จำาเพาะเจาะจง	 (task	specific	dystonia)	

พบการใช้การสัมผัสเพื่อบรรเทาอาการ	 (sensory	 trick)	

บางกรณีพบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบริเวณใกล้

เคียง	 (overflow)	 เช่นในโรค	writer’s	 cramp	 มักจะพบ

ว่าการหดของของศอกและกางแขนได้ขณะที่เขียน	

เป็นต้น	และอาจจะมกีารบดิของกล้ามเนือ้มดัเดยีวกันใน

ฝั่งตรงข้ามให้เห็นได้	(mirror	dystonia)

	 การจำาแนกชนิดของ	 dystonia	 ในปัจจุบันใช้การ

แบ่งออกเป็น	 axis	 เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะอาการของ	

dystonia	และสาเหตุของการเกิด	dystonia	อันจะนำาไป

สูก่ารวนิจิฉยัแยกโรคได้ง่ายยิง่ขึน้	โดย	axis	1	จะจำาแนก

ลักษณะอาการของ	dystonia	โดยเริ่มตั้งแต่

	 1.	 อายทุีเ่ริม่เป็น	dystonia	ว่าเร่ิมช่วงไหนของอาย	ุ

เช่น	 วัย	 infancy	 คือ	 ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ	 2	 ปี	 วัย	 

childhood	คือ	ช่วงอายุตั้งแต่	2-12	ปี	วัย	adolescence	

อายุ	12-20	ปี	วัย	early	adulthood	อายุ	20-40	ปี	และ

วัย	late	adulthood	คือ	ต้ังแต่อาย	ุ40	ปีเป็นต้นไป	ซึง่อายุ

ที่เริ่มมี	 dystonia	 จะสามารถจำาแนกโรคในกลุ่มของ	

dystonia	ได้ง่ายขึ้น	

	 2.	 การกระจายของ	dystonia	ว่าเป็น	ตำาแหน่งเดยีว	

(focal)	เป็นส่วนๆ	(segmental)	หลายตำาแหน่ง	(multifo-

cal)	 เป็นท่ัวตัว	 (generalized)	 หรือเป็นเพียงครึ่งซีก	

(hemidystonia	)

	 3.	 ลักษณะการดำาเนินของโรค	 เป็นลักษณะที่

อาการคงที่	 (static)	หรืออาการแย่ลงเรื่อยๆ	 (progres-

sive)	 นอกจากนี้	 การประเมินเรื่องเปลี่ยนแปลงของ

อาการเช่น	 เป็นตลอดเวลา	 (persistent)	 เป็นตอน
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เคลื่อนไหวที่จำาเพาะเจาะจง	 (action-specific)	 อาการ

เป็นๆ	หายๆ	 (paroxysmal)	 หรือมีการเปล่ียนแปลงใน

แต่ละวันตามช่วงเวลา	(diurnal)

	 4.	 อาการแสดงร่วมอื่นๆ	 เช่น	 มีเฉพาะอาการ	 

dystonia	 หรือ	 อาการ	 dystonia	 ร่วมกับการเคลื่อน 

ไหวอ่ืนๆ	เช่น	Parkinsonism	นอกจากนีอ้าการผดิปกติอืน่ๆ	

ของทางระบบประสาท	หรืออาการผิดปกติของระบบอื่นๆ	

	 สำาหรับ	 axis	 2	จะจำาแนกตามสาเหตุของการเกิด	

dystonia	เช่น	ความผดิปกติทีเ่กดิจากระบบประสาทเป็น

หลกั	ได้แก่	ความเสือ่มของระบบประสาท	(neurodegen-

erative)	 กลุ่มที่มีรอยโรคในระบบประสาท	 (structural	

lesion)	 และ	 กลุ่มที่ไม่มีหลักฐานว่ามีความเสื่อมของ

ระบบประสาทหรือรอยโรคในระบบประสาท	นอกจากนี้

การประเมินรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 (inher-

ited)	 เช่น	 มีการถ่ายทอดแบบยีนเด่น	 (autosomal	

dominant)	 การถ่ายทอดแบบยีนด้อย	 (autosomal	 re-

cessive)	 การถ่ายทอดตามโครโมโซมเพศชาย	 (X-link	

recessive)	หรือมีการกลายพันธ์ในไมโตคอนเดรีย	(mi-

tochondrial	mutation)	ประวัติที่อาจจะเป็นสาเหตุของ

อาการ	 (acquired)	 เช่น	สมองได้รับความเสียหายขณะ

แรกคลอด	(perinatal	brain	injury)	การตดิเชือ้		ยา	โลหะ

หนกั	สารพษิ		ความผดิปกตขิองหลอดเลอืด	ความผดิปก

ของเนื้อเยื่อที่รวมตัวเป็นก้อนเนื้องอก	อุบัติเหตุต่อสมอง	

(brain	 injury)	 อาการทางจิต	 (psychogenic)	 และ

สุดท้ายหากไม่พบสาเหตุ	 (idiopathic)	อาจจะเป็นแบบ

เกิดขึ้นเอง	 (sporadic)	 หรือเป็นแบบถ่ายทอดใน

ครอบครัว	(familial)

	 การแบ่งกลุม่ของอาการ	dystonia	อาจจะแบ่งด้วย

การใช้หลักการของ	axis	1	มาช่วยแบ่งได้	โดยแบ่งออก

เป็น	 1.	 กลุ่มท่ีมีเฉพาะอาการ	 dystonia	 หรืออาจะมี

อาการสั่นร่วมได้		(	primary	pure	dystonia	)	2.	กลุ่มที่

มีอาการ	dystonia	 ร่วมกับ	 parkinsonism	 (dystonia	

plus)	 3.	 กลุ่มที่มีอาการ	 dystonia	 แบบเป็นๆ	 หายๆ	

(paroxysmal	dystonia)	

	 กลุ่มที่มีเฉพาะอาการ	 dystonia	 (	 primary	 pure	

dystonia	)	โรคในกลุม่นีม้กัจะเป็นกลุม่ทีม่คีวามผิดปกติ

ของพันธุกรรม	 ดังนั้น	 ก่อนที่จะคิดถึงโรคในกลุ่มของ	

primary	 pure	 dystonia	 ควรจะต้องมองหาลักษณะ

อาการสำาคญั	ทีจ่ะช่วยบอกว่าผูป่้วยรายนี	้ไม่ใช่	primary	

pure	dystonia	ก่อน	และมีสาเหตุอื่นๆ	ที่ทำาให้เกิด	dys-

tonia	เช่น	ประวตักิารคลอดทีผ่ดิปกตหิรอืประวตัช่ิวงตอน

ฝากครรภ์	 ร่างกายมีความผิดปกติ	 (dysmorphia	 )	

พฒันาการช้าไม่เป็นไปตามวยั	(	delayed	developmen-

tal	milestone	)	อาการชัก		อาการบิดครึ่งซีก	(	hemidys-

tonia	 )	 อาการบิดเฉียบพลันและดำาเนินอย่างรวดเร็ว	

อาการเด่นเฉพาะปากและคอหอย	 (	 prominent	 oro-

bulbar	 dystonia	 )	มีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ	 ที่

ไม่ใช่อาการสั่น	มีความผิดปกติอื่นๆ	ของระบบประสาท		

หรือมีความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ	ในร่างกาย	เช่น	ตับ

ม้ามโต	เป็นต้น	ซึง่อาการดงักล่าวมกัจะสมัพนัธ์กบัสาเหตุ

ที่ทำาให้เกิด	dystonia	ดังนั้น	ประวัติหรืออาการดังกล่าว

จำาเป็นต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมเสมอ	 เนื่องจากไม่ใช่

ลักษณะที่พบทั่วไปใน	primary	pure	dystonia

	 สำาหรบัโรคในกลุม่	primary	pure	dystonia	แบ่งออก

เป็น	1.	กลุม่ทีเ่กดิตัง้แต่วยัเดก็	(	childhood	or	adolescent	

onset	dystonia)	ได้แก่	DYT-1	(Oppenheim’s	disease	

)	DYT-4(	dystonia	with	whispering	dystonia	)	DYT-6(	

early	onset	focal	dystonia	)	DYT-13	DYT-17	2.	กลุ่มที่

เกิดในวัยผู้ใหญ่	(	adult	onset	dystonia	)	ได้แก่	DYT-23(	

cervical	dystonia	)	DYT-24	(late	onset	dystonia	)	DYT-

25	(	Cervical	dystonia	with	local	spread	)

	 การวินิจฉัยช่วยแยกโรคในกลุ่ม	 pure	 primary	

dystonia	เริ่มจากประเมินว่ามีลักษณะของอาการ	dys-

tonia	บรเิวณต้นคอหรอืเป็นส่วนของระยางค์ส่วนบนหรอื

ไม่	ถ้าไม่พบ	dystonia	ในตำาแหน่งดังกล่าว	ให้ส่งตรวจ

ยนี	TOR1A	เพือ่ช่วยวนิจิฉยั	DYT-1	หากส่งตรวจ	TOR1A	

gene	แล้วเป็นลบ	ควรส่งตรวจ	THAP1	gene	เพื่อช่วย

วินิจฉัย	 DYT-6	 แต่หากพบว่ามีลักษณะของ	 cranio-

cervical	or	upper	 limb	dystonia	ให้พิจารณาต่อว่ามี

การเปลี่ยนไปเป็น	dystonia	แบบทั่วตัวเมื่อเวลาผ่านไป

หรือไม่	 ถ้าพบว่ามีการเปลี่ยนไปเป็น	dystonia	แบบทั้ง

ตัว	 ให้พิจารณาลักษณะการเดินว่ามีการเดินแบบม้า

กระโดดหรือไม่	 (	 hobby	horse	gait	 )	 ซึ่งถ้ามีการเดิน

แบบม้ากระโดด	แนะนำาส่งตรวจ	 TUBB4A	gene	 เพื่อ
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วนิจิฉยั	DYT-4	แต่หากไม่มลีกัษณะเดนิแบบม้ากระโดด	

แนะนำาให้ส่งตรวจ	 THAP1	 เพื่อช่วยวินิจฉัย	 DYT-6	

อย่างไรก็ตามหากอาการ	dystonia	บริเวณต้นคอหรือระ

ยางค์ส่วนบนแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ได้เปลี่ยนไปเป็น	

dystonia	แบบทั้งตัว	 อาจจะต้องพิจารณาต่อว่าอาการ	

dystonia	 เด่นที่บริเวณศีรษะหรือมีอาการมือส่ัน	 (hand	

tremor)	 หรือไม่	 ถ้าพบลักษณะดังกล่าวแนะนำาให้ส่ง

ตรวจ	ANO3	gene	เพื่อช่วยในการวินิจฉัย	DYT24	แต่

หากไม่พบลักษณะดังกล่าว	แนะนำาให้ส่งตรวจ	GNAL	

gene	หรือ	CIZ1	gene	 เพื่อช่วยวินิจฉัย	DYT-25	และ	

DYT-23	ตามลำาดับหากผลการทดสอบเป็นลบ	 อาจจะ

พจิารณาส่งตรวจ	THAP1	gene	เพ่ือวนิจิฉยั	DYT-62	ดงั

แผนภูมิภาพที่	1

Dystonia	only	(+/-	tremor)

Crainio-cervical of 
upper limb onset?

Generalisation over 
time?

Hobby horse gait?

Prominent head or
hand tremor?

TOR1A

THAP1
TUBB4A

ANO3

GNAL
CIZ1

แผนภูมิภาพท่ี 1 แสดงวิธีการส่งตรวจยีนเพ่ือช่วยในการ
วินิจฉัย Primary pure dystonia2

	 สำาหรบักลุม่ต่อไป	คอื	กลุม่ทีม่อีาการ	dystonia	ร่วม

กบัมี	parkinsonism	หรือ	myoclonus	ซึง่ต้องแยกโรคใน

กลุม่ทีเ่กดิจากความเสือ่มของระบบประสาทออกไปก่อน	

โรคในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น	 1.	 กลุ่มที่ตอบสนองได้ดีต่อ	

Levodopa	(	Dopa-responsive	dystonia	)	ได้แก่	DY-

T5a	(	autosomal	dominant	GTP-CH-I	deficiency	),	

DYT-5b	(	Tyrosine	hydroxylase	deficiency	),	Sepi-

apterin	 reductase	 deficiency	 และ	 Kufer-Rakeb	

syndrome	 2.กลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อยาในกลุ่ม	 Levo-

dopa	(	non-dopa	responsive	dystonia)	ซึ่งแบ่งย่อย

ตามอาการร่วมเช่น	หากมีอาการกระตุก	(	myoclonus	)	

เป็นอาการร่วม	 โรคในกลุ่มนี้คือ	DYT-11(	myoclonus	

dystonia	)	แต่หากมีอาการของพากินสัน	(	Parkinson-

ism	)	เป็นโรคร่วม	โรคในกลุ่มนี้คือ	DYT-3	(Sex-linked	

dystonia	parkinsonism	or	Lubag	),	DYT-12	(rapid-

onset	dystonia	parkinsonism	)

	 การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่ม	 dystonia	 plus	 syn-

drome	 โดยเร่ิมจากดูว่าตอบสนองต่อการให้ยา	 levo-

dopa	หรือไม่	ซึง่ในกลุ่มทีต่อบสนองต่อยา	levodopa	มกั

จะตอบสนองทีข่นาด	200	mg/day	ซึง่หากตอบสนองดีก็

จะเป็นโรคในกลุ่ม	dopa-responsive	dystonia3		ซึ่งให้

ดลูกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธกุรรม	หากถ่ายทอดแบบ	

autosomal	dominant	กจ็ะช่วยวนิจิฉยั	DYT-5a	แต่หาก

ไม่ได้ถ่ายทอดแบบ	autosomal	dominant	ก็อาจจะเป็น	

DYT-5b	หรือ	Sepiapterin	 reductase	deficiency	 ใน

ทางกลับกัน	หากไม่ตอบสนองต่อการให้ยา	 levodopa	

อาจจะต้องพจิารณาต่อว่ามลีกัษณะร่วมอย่างอืน่หรือไม่	

หากมีความผิดปกติร่วมของอาการที่เป็น	 non-motor	

มาก	อาจจะต้องมองหาโรคในกลุ่ม	heredodegerative	

dystonia	แต่หากพบว่าอาการร่วมเป็นอาการกระตุก	 (	

myoclonus	)	แนะนำาให้ส่งตรวจ	SGCE	gene	เพื่อช่วย

วนิจิฉยั	DYT-11	แต่หากเป็นลกัษณะของ	parkinsonism	

แล้วให้ดูว่าอาการเป็นรวดเร็วหรือไม่	 เพราะหากการ

ดำาเนินโรคเร็ว	 แนะนำาให้ส่งตรวจ	ATP1A3	 เพื่อช่วยใน

การวนิจิฉยั	DYT-12	แต่หากการดำาเนนิโรคไม่ได้เรว็ให้ดู

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมว่าเป็นการถ่ายทอดแบบ

โครโมโซม	 X	 หรือไม่	 ถ้าประวัติครอบครัวพบว่ามีการ
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Dystonia plus’ syndromes

L-D responsive?

Autosomal dominant
or sporadic?

What is the nature of 
associated signs?

Many/complex/non-
movement disorder

Heredodegenerative
dystonia. Gene test on 

basis of signs & 
inheritance pattern

Parkinsonism

Rapid onset?

X-linked?

Myoclonus

ATP1A3

TAF1

SGCE

GCH1TH
SPR

PLA2G6/ATP13A2/PRKRA

แผนภูมิภาพที่ 2 แสดงวิธีการส่งตรวจยีนเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Primary dystonia plus syndrome2

	 สำาหรับกลุ่ม	 dystonia	ที่มีอาการเป็นช่วงๆ	 (pri-

mary	 paroxysmal	 dystonia)	 มักจะเป็นโรคที่ตรวจ

ร่างกายแล้วปกติ	แต่มกัจะได้ประวติั	dystonia	เป็นช่วงๆ	

แล้วหายเป็นปกติ	 โรคในกลุ่มนี้ได้แก่	 1.	 paroxysmal	

kinesigenic	 dyskinesia	 (PKD	 or	 DYT-10)	 ซึ่งเป็น	

dystonia	ทีส่มัพันธ์กบัการเคลือ่นไหวเรว็ๆ	หรอืถกูกระตุน้

ด้วยการเคลือ่นไหวเรว็ๆ	เช่น	เวลาลกุขึน้ยนืเรว็ๆ	มกัจะมี

อาการเฉียบพลันของการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ	

ลักษณะอาจจะเป็น	dystonia,	chorea,	athetosis	หรือ	

ballism	กไ็ด้	แต่ระยะเวลามกัจะสัน้น้อยกว่า	1	นาท	ีและ

สามารถเกิดได้วันละหลายครั้งอาจจะมากเป็น	100	ครั้ง

ต่อวนัได้	อาการมกัจะเด่นในระยางค์มากกว่าจะเป็นส่วน

คอ	หน้า	หรือลำาตวั	บางคนอาจจะมอีาการของ	aura-like	

sensation	ได้	และมักจะรู้สึกตัวดีเมื่อมีอาการ4	2.	par-

oxysmal	non-kinesigenic	dyskinesia	(PNKD	or	DYT-

8)	ไม่สัมพนัธ์กบัการเคล่ือนไหวเร็วๆ	มักจะถกูกระตุน้ด้วย

อารมณ์	 ความอ่อนล้า	 อากาศหนาว	แอลกอฮอล์	 หรือ

คาเฟอีน	 ระยะเวลาเป็นต้ังแต่นาทีจนเป็นช่ัวโมงได้	 แต่

ถ่ายทอดทางพันธกุรรมแบบ	X-linked	แนะนำาให้ส่งตรวจ	

TAF1	gene	เพือ่ช่วยในการวนิจิฉยั	DYT-3	แต่หากไม่พบ

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ	 X-linked	 อาจจะส่ง

ตรวจ	PLA2GC	gene,	ATP13A2	หรือ	PRKRA	gene	

เพื่อช่วยวินิจฉัย	ดังแผนภูมิภาพที่	2
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มักจะไม่เกนิ	4	ชัว่โมง	ความถีข่องอาการจะปานกลางอยู่

ที่ประมาณ	1-3	ครั้งต่อวันจนถึงเป็นเดือน	 และมีช่วงที่

ไม่มีอาการเลยได้	 (	attack-free	 intervals	 )	อาจจะพบ	

aura-like	sensation	 ได้	3.	paroxysmal	exercise-in-

duced	dyskinesia	(PED	or	DYT18)	มักจะถูกกระตุ้น

ด้วยการออกกำาลังกายเป็นระยะเวลานาน	ส่วนมากมัก

จะเกดิหลงัจากเดนิหรอืวิง่	20-45	นาท	ีมกัจะมอีาการอยู่

ในช่วง	5-30	นาท	ีความถีพ่บได้น้อย	อาจจะวนัละ	1	ครัง้

ไปจนถึงเดือนละ	1	ครั้งได้	ส่วนมากมักจะเป็นที่ระยางค์

ส่วนล่าง	และบ่อยครั้งมักจะเป็นขาทั้ง	2	ข้าง	และมักจะ

ไม่พบ	aura-like	sensation5

	 โดยสรุปการวินิจฉัยโรคในกลุ่ม	dystonia	มักจะใช้

กลุ่มอายุที่เริ่มมีอาการ	การกระจายตัวของตำาแหน่งที่มี

อาการ	และลกัษณะการดำาเนนิของโรคเป็นหลกั	ซึง่แม้ว่า

โรคในกลุ่ม	 primary	dystonia	 จะเป็นโรคที่มีความผิด

ปกติของพันธุกรรมหรือระดับยีนเป็นส่วนใหญ่	แต่ก็ยังมี	

dystonia	บางโรคที่มีการรักษาเฉพาะเจาะจงของแต่ละ

โรค	 เช่น	DYT-5,Sepiapterin	 reductase	deficiency	

และ	Kufer-Rakeb	syndrome	ซึ่งเป็นโรค	dystonia	ที่มี

อาการตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยการให้ยาในกลุ่ม	

levodopa	ดงันัน้การวินจิฉยัโรค	dystonia	ในกลุม่นีจ้งึมี

ความสำาคญัเพราะมีการรกัษาทีช่่วยให้คุณภาพชวีติดข้ึีน	

นอกจากน้ียงัม	ีdystonia	บางประเภททีต่อบสนองต่อการ

รกัษาด้วยการทำา	deep	brain	stimulation	ได้แก่	DYT-1,	

DYT-6	และ	DYT-11	ซึ่งโรคที่กล่าวมาข้างต้นหากได้รับ

การรักษาด้วยการทำา	deep	brain	stimulation	ก็จะช่วย

เพิม่คณุภาพชวีติของคนไข้	ดังนัน้	จงึมคีวามจำาเป็นทีต้่อง

วินิจฉัยแยกโรคในกลุ่ม	 primary	dystonia	 เพื่อให้การ

รักษาที่เหมาะสมต่อไป
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อภิสิทธิ์ ทองงาม
1
, นิศา วรสูต

1
, สมศักดิ์ เทียมเก่า

1,2

1
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้รับผิดชอบบทความ :

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่	อายุ	78	ปี	ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	

สิทธิการรักษาจ่ายตรง	ภูมิลำาเนา	จ.ชัยภูมิ

อาการสำาคัญ

	 ขาสองข้างอ่อนแรง	2	เดือน

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 2	เดือนก่อนมา	รพ.	มีอาการปวดบริเวณกลางหลัง	

บางครั้งมีปวดแปล๊บร้าวไปปลายขาทั้งสองข้าง	 ร่วมกับ

มีอาการชาตั้งแต่สะดือลงไป	ต่อมามีอาการขาสองข้าง

อ่อนแรง	ไม่ได้สงัเกตว่าอาการอ่อนแรงเริม่จากบรเิวณใด	

อาการอ่อนแรงเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ	จนไม่สามารถลุกเดิน

ได้	 จากนั้นมีอาการปัสสาวะลำาบาก	 กลั้นปัสสาวะ

อุจจาระไม่ได้	มีไข้ตำ่าๆ	ไม่ไอ	ไม่มีนำ้ามูก	ไม่มีผื่นขึ้นตาม

ร่างกาย	ไม่มีอาการปวดข้อหรือข้ออักเสบ	ไม่ปวดศีรษะ	

รู้สึกตัวดี

	 1	สปัดาห์ก่อนมา	รพ.	เริม่มอีาการปวดศีรษะ	ต่อมา

มีอาการสับสน	ซึมลง	ถามตอบช้า	อาการอ่อนแรงและ

ชาเป็นเท่าๆ	เดิม	มีไข้ตำ่าๆ	ญาติจึงนำาส่ง	รพ.ใกล้บ้าน	ได้

ทำา	CT	brain	ผลปกติ	ร่วมกบัตรวจพบโซเดียมในเลือดตำา่	

แพทย์ไม่ได้เจาะนำ้าไขสันหลัง	 ผู้ป่วยนอนรักษาตัวเป็น

เวลา	5	วนั	ผลตรวจเลอืดพบโซเดยีมกลบัเป็นปกต	ิแต่ยงั

มีอาการซึม	สับสน	ร่วมกับอ่อนแรงขาสองข้าง	จึงส่งตัว

มารักษาต่อ

ประวัติอดีต 

	 โรคประจำาตัวเป็นความดันโลหิตสูง	รับประทานยา	

amlodipine	(5	mg)	1	tab	po	od	pc

	 ปฏิเสธประวัติแพ้ยา	 ผ่าตัด	 และอุบัติเหตุบริเวณ

หลังหรือศีรษะ

	 ปฏเิสธดืม่สรุา	สบูบหุรี	่และรบัประทานยาสมนุไพร

	 มีประวัติการรับประทานอาหารดิบ	เช่นหอยดิบ

ประวัติครอบครัว

	 ปฏิเสธประวัติโรคประจำาตัวในครอบครัว
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การตรวจร่างกาย

General appearance:	A	Thai	woman,	drowsiness

Vital signs:	 BT	 39.3	 ºC,	 PR	 110	 /min	 regular 

RR	26/min,		BP	130/80	mmHg			

HEENT:	 pink	 conjunctivae,	 anicteric	 sclerae,	 no	

malar	rash,	no	discoid	rash,	no	oral	ulcer,	

no	 oral	 thrush,	 no	oral	 hairy	 leukoplakia,	

thyroid	gland	not	enlarged,	no	cervical	&	

supraclavicular	lymphadenopathy

Heart:	normal	S
1
S
2
,	no	murmur

Lungs:	clear

Abdomen:	soft,	not	tender,	no	mass,	no	ascites

	 	 no	hepatosplenomegaly

Extremities:	no	edema,	no	rash,	no	petechiae,	

	 	 no	arthritis

Genitalia:	no	ulcer,	no	vesicle			

Per rectal examination:	loose	sphincter	tone,	

	 	 decreased	perianal	sensation

Neurological examination:

Conscious:	drowsiness,	slow	response

CN:		VA	and	VF	can’t	be	evaluated,	RAPD	negative	

pupil	 3	mm	RTL	BE,	 full	 EOM,	no	ptosis 

normal	facial	sensation, normal	muscle	of	

mastication,	corneal	reflex	positive

	 	 no	facial	palsy

	 	 hearing	can’t	be	evaluated

	 	 gag	reflex	present	both,	uvula	in	midline	

	 	 tongue	in	midline,	no	fasciculation	

Motor:	normal	tone	upper	extremities	and	increase	

tone	with	 spasticity	 lower	 extremities,	 no	

fasciculation,	no	muscle	atrophy

Power Right Left

Deltoid V V

Elbow	F/E V V

Wrist	F/E V V

Hand	grip V V

Hip	F/E II II

Knee	F/E II II

Ankle	 dorsiflex/plantar-

flex

II II

EHL II II

  

DTR Right Left

Biceps 2+ 2+

Triceps 2+ 2+

Brachioradialis 2+ 2+

Knee 3+ 3+

Ankle 3+ 3+

Right Left

Babinski’s dorsiflexion dorsiflexion

Hoffman’s negative negative

Clonus negative negative

Cerebellar:	intact	finger	to	nose	and	dysdiadochoki-

nesia,	 heel	 to	 shin	 and	 tandem	can’t	 be	

evaluated

Sensory:	impair	pinprick	sensation	below	T10	level

	 	 impair	 joint	 proprioception	 and	 vibration	

sense	both	lower	extremities

Stiffness	of	neck:	negative

Investigations

Complete blood count:	Hb	16	g/dl,	Hct	48.9	%,	WBC	

10,200	/uL	(PMN	55.3	%,	L	32.2	%,	Mo	10.6	

%,	Eo	0.9	%,	Ba	1.0	%),	Plt	270,000	/uL,	

MCV	94.7	fL,	MCH	31	pg,	MCHC	32.7	g/

dL,	RDW	14.7	%



Vol.33 • NO.3 • 2017 47

Chemistry:	BUN	30	mg/dL,	Cr	0.8	mg/dL,	Na	142	

mEq/L,	K	4.8	mEq/L,	HCO
3
	19.4	mEq/L,	Cl	

106	mEq/L,	HbA1c	6.5%	

Thyroid	function	test:	normal

CSF exam:	open	pressure	15	cmH
2
O,	closed	pres-

sure	12	cmH
2
O,	protein	124	mg/dL,	sugar	

46	mg/dL	 (DTX	150	mg/dL),	RBC	8	cell/

mm3,	WBC 553 cell/mm3 (PMN	10	%,	L	36	

%,	Eo 50 %),	G/S:	no	organism,	C/S:	no	

growth,	AFB:	negative,	PCR	for	TB:	nega-

tive,	VDRL:	negative,	Indian	ink:	negative,	

Crypto	Ag:	negative

CT brain:	 old	 lacunar	 infarction	 at	 right	 corona	 

radiata

MRI brain:	 small	 vessel	 diseases,	 no	 mass,	 

no	hypersignal	lesion

MRI spine:	no	cord	compression,	small	hypersignal	

lesion	in	T2W	at	spinal	cord	level	T10-12

Serum for Angiostrongylus Ab: positive

วิจารณ์

	 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ	 78	 ปี	 มีโรคประจำาตัวเป็น

ความดนัโลหติสงู	มาด้วย	paraparesis	with	bowel	and	

bladder	dysfunction	จากการตรวจร่างกายพบ	hyper-

reflexia	at	lower	extremities	ร่วมกับมี	long	tract	sign	

positive	(ankle	dorsiflexion)	และ	sensory	loss	below	

T10	level	จึงเข้าได้กับ	spinal	cord	lesion	จากประวัติ

ผู้ป่วยมี	 back	pain	ลักษณะเข้าได้กับ	 radicular	pain	

นำามาก่อนอาการอ่อนแรง	 จึงคิดถึงภาวะ	 radiculomy-

elitis	มากที่สุด	ต่อมาผู้ป่วยมีอาการสับสน	ซึมลง	คิดถึง

ผู้ป่วยมีการดำาเนินโรคแย่ลงคือมีภาวะ	 radiculomye-

loencephalitis	ร่วมด้วย

	 สาเหตุของภาวะ	radiculomyeloencephalitis	ใน

ผู้ป่วยรายนี้	 พิจารณาจากลักษณะการดำาเนินโรคเป็น

แบบ	subacute	to	chronic	onset	ร่วมกับมี	low	grade	

fever	จึงคิดถึง	 infectious	cause	มากที่สุด	 โดยคิดถึง

กลุ่ม	 low	 virulence	 organism	 ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้เป็น	

immunocompetence	host	เชือ้ทีค่ดิถงึได้แก่	Tubercu-

losis	(TB),	virus	,	Syphilis	และ	parasitic	infestation	

จากผลตรวจนำา้ไขสนัหลงัพบ	pleocytosis	with	eosino-

philic	predominate,	high	protein,	low	sugar	ร่วมกับ

ผลการตรวจ	MRI	spine	พบ	small	hypersignal	lesion	

in	T2W	at	spinal	cord	level	T10-12,	no	cord	com-

pression	จึงคิดถึง	parasitic	infestation	มากที่สุด

	 สำาหรับ	 parasite	ที่อาจทำาให้เกิดภาวะ	 eosino-

philic	 radiculomyeloencephalitis	 ในเขตภาคอีสานที่

พบได้บ่อยได้แก่	Angiostrongylus cantonensis, Gna-

thostoma spinigerum	และ	Cysticercosis	การทีผู่ป่้วย

มีอาการ	meningoencephalitis	 ทำาให้คิดถึง	Angios-

trongylus cantonensis มากกว่า	 แต่การที่มีอาการผิด

ปกตทิางไขสนัหลงั	(myelitis)	ทำาให้คดิถงึ	Gnathostoma 

spinigerum	 ซึ่งสามารถยืนยันการวินิจฉัยได้โดยการ

ตรวจหา	 antibody	 ต่อเชื้อ	 ในผู ้ป่วยรายนี้ตรวจพบ 

Angiostrongylus	Ab:	 positive	 จึงให้การวินิจฉัยเป็น	

Angiostrongylus	radiculomyeloencephalitis	

	 ผู้ป่วยรายน้ีได้รับการรักษาตามอาการ	 ให้ยาแก้

ปวดลดอาการ	 radicular	pain	 ไม่ได้ให้	 antiparasitic	

drugs	หรอื	steroid	พบว่าผูป่้วยมอีาการดขีึน้ตามลำาดบั	

ตื่นรู้สึกตัวดี	 แต่ยังมีอาการอ่อนแรงขณะออกจากรพ.	

และจากการติดตามการรักษาพบอาการอ่อนแรงของ 

ผู้ป่วยค่อยๆ	ดีขึ้น

Angiostrongylus cantonensis

	 พยาธิ	Angiostrongylus cantonensis	หรือพยาธิ

ปอดหน	ูเป็นพยาธติวักลมทีต่วัแก่อาศยัอยูใ่นหลอดเลอืด

แดงของปอดหนู รูปร่างของพยาธิตัวเต็มวัยมีลักษณะ

เรียว	ยาวประมาณ	2-3	ซม.	ตัวเมียจะมีลายเป็นเกลียว

ขาวสลับดำา	 ส่วนตัวผู ้จะมีขนาดเล็กกว่า	 และจะมี 

แผ่นบางๆ	เล็กๆ	แผ่ออกมาที่หาง
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รปู 1  A. cantonensis ตวัเมยีขนาด 21-25*0.33 มม. ปลาย
หางของพยาธิ ทู่ มีลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัดคือสีแดงสลับสี
ขาวพันเป็น เกลียวคล้ายเคร่ืองหมาย ของร้านตดัผม สาเหตุ
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากลำาไส้ (ปกหน้า)

วงจรชีวิตของพยาธิ 

	 พยาธิตัวเต็มวัยทั้งสองเพศจะอาศัยอยู่ในหลอด

เลือดแดงของปอดหนู	 พยาธิตัวเมียจะออกไข่ในหลอด

เลือดแดงและฟักตัวเป็นตัวอ่อนระยะที่	1	ปนออกมากับ

มลูหน	ูตวัอ่อนระยะนีไ้ชเข้าหอยทากหรอืหอยนำา้จดื	เช่น	

หอยโข่ง	 (หอยปัง)	หอยขม	หอยเชอรี่	 แล้วเจริญเป็นตัว

อ่อนระยะติดต่อ	เมื่อหนูกินหอยพยาธิจากหอยจะเข้าไป

ในสมองหนู	 เจริญต่อไปเป็นพยาธิตัวแก่ในหลอดเลือด

แดงของปอดหน	ูและออกไข่ซึง่จะพัฒนาต่อไปตามวงจร

ชีวิต	 หากคนรับประทานหอยดิบๆสุกๆซึ่งมีพยาธิระยะ

ตดิต่อ	พยาธจิะเข้าสูร่ะบบประสาท	เช่น	สมอง	ไขสนัหลงั	

หรือตาได้1

อาการและอาการแสดง 

	 สามารถพบได้บ่อยในช่วงอายุ	20-40	ป	ีพบในเพศ

ชายมากกว่าหญิง2

	 1.	 ปวดศีรษะ	ลักษณะปวดรุนแรงแบบไม่เคยเป็น

มาก่อน	ปวดตื้อๆหรือตุ๊บๆ	ตำาแหน่งมักปวดทั่วๆ	 ศีรษะ	

และบริเวณท้ายทอย

	 2.	 Stiffness	of	neck	พบได้ประมาณร้อยละ	70

	 3.	 ความผิดปกติของระบบประสาทเฉพาะที่	 เช่น	

cranial	nerve	palsyโดยเฉพาะ	CN	6	และ	CN	7	มกัเป็น

ข้างเดียวกันหรือเป็นสองข้าง	อาจมี	optic	atrophy	ทำาผู้

ป่วยมาด้วยอาการตามวัได้		หรอือาจมาด้วย	hemipare-

sis	พบน้อย	มักพบในรายที่มีอาการรุนแรง

	 4.	 คลื่นไส้	อาเจียน	พบได้ประมาณร้อยละ	50

	 5.	 อาการชาเป็นหย่อมๆ	 จากตัวพยาธิไชไปตาม

ผิวหนัง

	 6.	 ความรู้สึกตวัลดลงพบได้น้อย	แต่มักพบในระยะ	

subacute	meningoencephalitis

	 7.	 อาการอื่นๆที่พบได้น้อย	เช่น	ไข้	ชัก	และอาการ

จากพยาธิสภาพของไขสันหลัง	 เช่น	อ่อนแรงขาสองข้าง	

ปัสสาวะไม่ออก

รูป 2 วงจรชีวิตของพยาธิปอดหนู

การวินิจฉัย 

	 การวนิจิฉยัขึน้กบัอาการและอาการแสดงเป็นหลกั	

การเจาะนำา้ไขสันหลังจะพบ		WBC	ไม่เกิน	500	cell/mm3 

ได้ร้อยละ	30-50		พบ	WBC	500-2000	cell/mm3	ได้ร้อย

ละ	10-20		และพบ	WBC	2000-10000	cell/mm3	ได้น้อย

กว่าร้อยละ	 1	 โดยพบ	 eosinophil	 ในนำ้าไขสันหลัง

มากกว่าร้อยละ	10	ได้ถึงร้อยละ	90	ของผู้ป่วย	และในผู้

ป่วยบางรายอาจพบสงูถงึร้อยละ	80-90	ส่วนใน	periph-

eral	blood	อาจพบหรือไม่พบ	eosinophilia	ก็ได้
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รูป 2 MRI of the brain (A) and the spine (B) showing 
meningitis and myelitis  A) Axial T1 post contrast se-
quences showing diffuse leptomeningeal enhancement 
(arrows). B) Sagittal T1 postcontrast sequences show-
ing intramedullary enhancement in the thoracic and 
lumbar spinal cord T8–L5 with diffuse leptomeningeal 
enhancement (arrows) (ปกหน้า)

	 การตรวจทางรังสี	MRI	brain	อาจพบ	high	signal	

intensity	at	globus	pallidus	and	cerebral	peduncle	

in	T2	หรือพบ		leptomeningeal	enhancing,	ventricu-

lomegaly	หรอืpenetrate	areas	of	abnormal	enhance-

ment	in	T2	and	T1	with	Gad	ซึ่งหากพบก็ช่วยในการ

วินิจฉัย		ส่วนการส่ง	ELISA	testing	for	A. Cantonensis 

ช่วยยืนยันการวินิจฉัย	แต่ไม่สามารถตรวจได้ทั่วไป

การรักษา 

	 ปัจจุบันยังไม่มี	 specific	 treatment	 ส่วนมาก

เป็นการรักษาแบบประคับประคอง	โดยให้	analgesics,	

corticosteroid	 and	 remove	CSF	 เป็นครั้งคราวถ้าม	ี

increase	ICP	ได้มกีารศึกษาว่าการให้	prednisolone	60	

mg	daily	เป็นเวลา	2	สัปดาห์	ช่วยลดอาการปวดศีรษะ

ได้ดี	และไม่แตกต่างจากการให้	prednisolone	ร่วมกับ	

albendazole3
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2560
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	 เหงื่อออกมากผิดปกติที่ฝ่ามือ	มา	10	ปี

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 10	ปีก่อนมาโรงพยาบาล	สงัเกตว่ามเีหง่ือออกมาก

ที่บริเวณฝ่ามือ	ทั้ง	2	ข้าง	ร่วมกับมีเหงื่อออกบริเวณอื่นๆ	

ตามร่างกาย	เช่น	รักแร้	ฝ่าเท้า	ปัญหาของเหงื่อที่บริเวณ

ฝ่ามือออกมากจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน	

ได้แก่	การหยิบจบัอปุกรณ์เพ่ือทำากจิกรรมต่างๆ	เช่น	การ

ใช้อุปกรณ์การเขยีน	การเล่นกฬีา	ทำาให้ต้องใช้ผ้าซับเหงือ่

อยู่ตลอดเวลาจนมีความวิตกกังวลเน่ืองจากเหง่ือท่ีออก

มาก	 ไม่มีอาการใจสั่นหรือรู้สึกหัวใจเต้นเร็ว	 ไม่มีอาการ

วูบ	 ไม่มีไข้	 ไม่ปวดศีรษะ	 ไม่มีอาการเบื่ออาหารหรือนำ้า

หนักลด	ไม่มอีาการเคลือ่นไหวผดิปกตติามร่างกาย	ไม่มี

ผื่นผิวหนังหรือผมร่วง		การขับถ่ายปกติ

ประวัติอดีต

	 •	 ปฏิเสธโรคประจำาตัว	ปฏิเสธแพ้ยา		ปฏิเสธการ

ใช้ยาต้ม/ยาหม้อ/ยาลูกกลอน

	 •	 ปฏิเสธการผ่าตัด

	 •	 ปฏิเสธการได้รับอุบัติเหตุบริเวณสมองหรือ

ไขสันหลัง

ประวัติครอบครัว

	 •	 ปฏิเสธโรคประจำาตัวของญาติพ่ีน้องและไม่มี

ใครมีอาการแบบเดียวกับผู้ป่วย	

ประวัติทบทวนอาการตามระบบอื่นๆ  

	 •	 ปกติ
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ผลการตรวจร่างกายแรกรับ

General appearance:	 A	 young	 Thai	 man	 with	 

asthenic	body	build,	BMI	21.7	kg/m2

Vital signs:	BT	37.0	C,	PR	85	bpm	regular,	

	 	 RR	18	bpm,	BP	(supine)	126/89	mmHg,	

	 	 BP	(sitting)	120/85	mmHg

HEENT:	 no	 exophthalmos,	 pink	 conjunctivae,	 

anicteric	 sclerae,	 normal	 pharynx	 and	 

tonsils,	 normal	 size	 of	 thyroid	gland,	 no	

thyroid	bruit

Heart:	no	active	precordium,	HR	82	bpm,	regular	

rhythm,	normal	S
1
S
2
,	no	murmur

Lungs:	normal	breath	sound,	no	adventitious	sound

Abdomen:	 normal	 contour,	 soft,	 not	 tender,	 

no	hepatosplenomegaly

Extremities:	excessive	fluid	on	both	hands	(รูปที่	1),	

minimal	 fluid	 on	 both	 axillary	 regions,	 

no	pitting	edema,	no	rash

Lymph nodes:	no	lymphadenopathy

Neurological examination: good	 conscious	 and	

well-cooperative

Cranial nerves: 

	 •	 CN I: normal	smell

	 •	 CN II: pupils	2	mm	reactive	 to	 light	both	

eyes,	no	papilledema

	 •	 CN III, IV, VI: full	movement	of	extraocular	

muscles		

	 •	 CN V: normal	muscle	of	mastication,	normal	

facial	sensation,	normal	jaw	jerk

	 •	 CN VII: no	facial	weakness

	 •	 CN VIII: normal

	 •	 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	and	propioceptive	

	 	 sensation

DTR:	2+	all

Cerebellar signs:	no	nystagmus,	 intact	FTNF	and	

HTK	test,	no	dysdiadochokinesia

Babinski sign:	plantar	response	both	sides

Clonus:	negative	both	sides

รูปที่ 1 แสดง excessive fluid on both hands (ปกหลังด้าน
นอก)

ประเด็นปัญหา 

	 Excessive	 abnormal	 sweating	 both	 hands	

without	focal	neurological	deficit

อภิปราย

 ผู้ป่วยชายไทย	อายุ	20	ปี	มาด้วยอาการเหงื่อออก

ที่บริเวณมือทั้ง	2	ข้างมากผิดปกติ	มา	10	ปี	เหงื่อที่ออก

มากเป็นที่บริเวณฝ่ามือ	 ส่วนที่บริเวณรักแร้มีบ้างแต่ไม่

มากเท่าฝ่ามือ	 โดยไม่มีอาการหรืออาการแสดงของการ

ทำางานของต่อมไทรอยด์มากผิดปกต	ิ(hyperthyroidism)	

ไม่มีประวัติครอบครัวที่มีอาการแบบเดียวกับผู้ป่วย	 ไม่

เคยประสบอุบัติเหตุทางสมองและไขสันหลังมาก่อน	

ปฏิเสธประวัติการใช้ยาใดเป็นประจำา	 ผลการตรวจ
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ร่างกาย	พบเหงื่อที่บริเวณฝ่ามือทั้ง	2	ข้าง	และที่บริเวณ

รกัแร้เลก็น้อย	โดยไม่พบความปกติของอวยัวะระบบต่อม

ไร้ท่อ	 	 การตรวจร่างกายทางระบบประสาทพบว่าการ

ทำางานของระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย	รวม

ถึงระบบประสาทอัตโนมัติและการเคลื่อนไหวอยู ่ใน

เกณฑ์ปกต	ิการดำาเนนิโรคพบว่าลกัษณะของเหงือ่ท่ีออก

เป็นมาเรื่อยๆ	 ไม่เพิ่มมากขึ้น	 (non-progressive)	แต่มี

ผลกระทบต่อการใช้ชวีติประจำาวนั	(activity	daily	living)	

ของผู้ป่วย

	 จากประวัติและการตรวจร่างกายคิดถึงรอยโรค

เฉพาะที่บริเวณฝ่ามือ	 ซึ่งเกิดจากการขับเหงื่อมากผิด

ปกติ	(focal	hyperhidrosis)	เนื่องจากไม่มีสาเหตุที่เป็น

ปัจจัยกระตุ้น	 (precipitating	 factors)	ที่ชัดเจนแต่อาจ

จะต้องทำาการส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิารพืน้ฐานรวมถงึ

การทำางานของต่อมไทรอยด์ร่วมด้วย	ทัง้นีผู้ป่้วยไม่ได้รับ

การตรวจวินิจฉัยทางรังสีเนื่องจากไม่มีข้อบ่งชี้						

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Complete	blood	count,	thyroid	function	tests,	BUN/

Cr,	LFT:	normal	

EKG:	normal

การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย:  Primary hyperhidrosis

วิจารณ์
Hyperhidrosis

	 Hyperhidrosis	(HH)	คอื	ความผดิปกตทิางผวิหนงั

หรือความผิดปกติของระบบประสาทของการขับเหงื่อที่

ออกมากผดิปกติ	(excessive	sweating)	ซึง่โดยปกตกิาร

ขบัเหงือ่จะผลติโดยต่อมชนดิ	eccrine		ซึง่มกีารทำางานที่

มากเกินกว่ากลไกการขับเหงื่อในภาวะปกติในการปรับ

สมดุลอุณหภูมิของร่างกาย	(physiologically	 required	

for	thermoregulation)	ภาวะ	HH	นีแ้บ่งได้เป็น	ชนดิปฐม

ภูมิ	 (primary	 หรือ	 essential)	 ซ่ึงไม่ทราบสาเหตุของ

ความผิดปกติและชนิดทุติยภูมิ	 (secondary)	 ซ่ึงทราบ

สาเหตุ	นอกจากนี้ยังอาจแบ่งตามการกระจายของเหงื่อ

ที่ออก	ได้แก่	เหงื่อออกเฉพาะที่	(localized	hyperhidro-

sis)	และเหงื่อออกทั่วทั้งตัว	(generalized	hyperhidro-

sis)	ทั้งน้ีภาวะนี้อาจเกิดจากสภาวะทางอารมณ์เป็นตัว

กระตุ้น	 (emotionally	 induced	 hyperhidrosis)	 เช่น	

ความเครียด	ความวิตกกังวล	เป็นต้น1-4

	 เคยมีการศึกษาด้วย	 echo-doppler	 study	 พบ

ความสมัพนัธ์กบัความผดิปกตขิอง	left	ventricular	filling	

ในผูป่้วย	essential	hyperhidrosis	ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบั	

cardiac	 autonomic	 dysfunction	 เน่ืองจาก	 sympa-

thetic	 fibers	 ที่ไปควบคุมการทำางานของ	 eccrine	

glands	บริเวณฝ่ามือมาจาก	stellate	และ	upper	tho-

racic	ganglia	ซึง่		innervate	จากหวัใจ	(รปูที	่2)	บ่งบอก

ว่าภาวะ	hyperactivity	ของระบบประสาทอัตโนมัติส่วน	

sympathetic	ในผู้ป่วยที่มีภาวะ	hyperhidrosis	อาจจะ

เกดิจากการเปลีย่นแปลงของ	cardiac	function	มาระยะ

เวลาหนึง่	จากการรายงานผูป่้วยกลุม่นีพ้บว่า	1	ใน	3	เกดิ

จากความผิดปกติหรือโรคทางระบบประสาท	 เช่น	 pe-

ripheral	 nerve	 injury,	 Parkinson	 disease,	 reflex	

sympathetic	dystrophy,	 spinal	 injury	และ	Arnold-

Chiari	malformation	เป็นต้น	

	 โดยเฉพาะหากพบว่ามีลักษณะ	 asymmetric	 hy-

perhidrosis	และ	localized	hyperhidrosis	อาจจะเกิด

จากการ	disruption	และตามด้วย	abnormal	regenera-

tion	ของ	 sympathetic	 nerves	หรือความผิดปกติของ

จำานวนและการกระจายของต่อมเหง่ือชนิด	 eccrine	

glands
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รูปที่ 2 แสดง Neural control and mechanisms of eccrine sweating during heat stress and exercise1

	 Primary	 focal	 hyperhidrosis	 หมายถึง	 ภาวะ	

excessive	sweating	ที่ไม่เกิดจากโรคทางกายระบบอื่น

หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา	ตำาแหน่งที่เหงื่อออกมาก

มกัเป็นเฉพาะที	่(specific	areas)	โดยมกัเป็นทัง้สองข้าง

ของร่างกาย	 (symmetry)	 ที่มีเหงื่อออกเหมือนๆ	 กัน	

ตำาแหน่งที่พบบ่อย	 ได้แก่	 มือ	 เท้า	 รักแร้	 ใบหน้า	 หนัง

ศีรษะ	 เป็นต้น	ผู้ป่วยส่วนมากมักมีเหงื่อออกมากกว่า	 1	

บรเิวณของร่างกาย	อายทุีเ่ริม่พบส่วนใหญ่	เริม่ในวยัเดก็

โตที่เข้าสู่วัยรุ่น	(childhood	to	adolescence)	พบอุบัติ

การณ์ประมาณร้อยละ	0.6-1	โดยพบว่าชาวญี่ปุ่นมีอุบัติ

การณ์ประมาณ	20	เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อชาติอื่นๆ		

เหง่ือทีอ่อกมากเป็นมากกว่าสปัดาห์ละครัง้	มกัไม่พบเมือ่

ตอนนอนหลับ	 อาจมีประวัติเหงื่อออกมากของคนใน

ครอบครัว	(autosomal	dominant	inheritance)		

	 เกณฑ์การวนิจิฉยัตาม	International	Hyperhidro-

sis	Society5	มีดังนี้

	 •	 มีเหง่ือออกมากผิดปกติบริเวณเฉพาะตำาแหน่ง

ของร่างกายมากกว่า	6	เดอืน	ร่วมกบัมลีกัษณะอย่างน้อย	

2	ข้อต่อไปนี้	ได้แก่

	 	 -	 bilateral	and	relatively	symmetrical

	 	 -	 excess	sweat	impairs	your	daily	activities

	 	 -	 experience	at	least	one	episode	a	week

	 	 -	 the	onset	is	earlier	than	age	25

	 	 -	 positive	family	history	

	 	 -	 stop	sweating	when	you’re	sleeping

	 Secondary	generalized	hyperhidrosis	หมายถงึ	

ภาวะ	excessive	sweating	ทีเ่กดิจากสาเหตอุืน่ๆ	(ตาราง

ที่	1)	หรือจากผลข้างเคียงของยา	(ตารางที่	2)	สิ่งที่แตก

ต่างจาก	primary	focal	hyperhidrosis	พบว่ามักมีเหงื่อ

ออกแบบกระจายทัว่ทัง้ตวั	อาจมอีาการเหงือ่ออกมากแม้

ในขณะหลับ	วัยที่เร่ิมมีอาการมักเป็นวัยผู้ใหญ่	 (adult-

hood)	 การรักษาภาวะดังกล่าวจะรักษาต้นเหตุที่ทำาให้

เกิดอาการ
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ตารางที่ 1	 แสดง	Secondary	hyperhidrosis	(ดดัแปลงจาก		Hurley	HJ.	Diseases	of	the	Eccrine	Sweat	Glands.	

In:	Bolognia	JL,	Jorizzo	JL,	Rapini	RP	et	al.	Dermatology,	Spain:	Mosby,	2001;	Chapter	41)

Common diseases/Conditions Nervous system mediated conditions

•	 Acute	febrile	illness		

•	 Alcoholism

•	 Acromegaly

•	 Diabetes	mellitus

•	 Gout

•	 Heart	failure

•	 Hyperthyroidism

•	 Lymphoma

•	 Menopause

•	 Obesity

•	 Pregnancy

•	 Pheochromocytoma

•	 Rheumatoid	arthritis

•	 Substances	of	abuse

•	 Tuberculosis	

•	 		Cortical	condition	(mediated	by	the	cerebral	cortex)

เช่น	congenital	autonomic	dysfunction	with	universal	pain	loss,	con-

genital	ichthyosiform	erythroderma,	familial	dysautonomia,	palmo-

plantar	keratodermas,	pressure	and	postural	hyperhidrosis

•	 Hypothalamic	conditions	(mediated	by	the	hypothalamus)

เช่น	acute	infection,	alcoholism,	carcinoid	syndrome,	hyperpituita-

rism,	hyperthyroidism,	hypoglycemia,	hypothalamic	mass,	cerebro-

vascular	disease

•	 Medullary/spinal	conditions	(mediated	by	the	medulla	oblongata	

or	spinal	nerves)	เช่น	post-traumatic	(spinal	cord	transaction	or	tho-

racic	sympathetic	chain	injury),	syringomyelia,	Tabes	dorsalis

•	 Peripheral-reflexive	conditions

•	 Spontaneous	periodic	hypothermia	and	hyperhidrosis

(a	rare	cerebral	neurotransmitter	disorder)

ตารางที่ 2	 แสดง	Drug	induced	hyperhidrosis	ที่พบบ่อย		

	 (ดัดแปลงจาก	International	Hyperhidrosis	Society,	2009)

Common medications

Acyclovir Ciprofloxacin Glipizide

Amphetamine Citalopram Indomethacin

Amlodipine Desipramine Insulin	regular

Atorvastatin Digoxin Lisinopril

Bacitracin Esomeprazole Naproxen

Buproprion Fentanyl Zinc	supplements

การรักษา6-9 

	 1.	 Antiperspirants:	 เพื่อลดการขับเหง่ือเฉพาะที่

ของท่อเหงื่อ	 (sweat	ducts)	สารที่ใช้ได้แก่	 10%-20%	

aluminum	chloride	hexahydrate	ผลข้างเคียงทีอ่าจพบ	

ได้แก่	skin	irritation,	damage	clothing	(ซึ่งสัมพันธ์กับ

ปริมาณความเข้มข้นที่สูงขึ้น)

	 2.	 ยาในกลุ่ม	anticholinergics	แต่ไม่แนะนำาให้ใช้

ในระยะยาวเน่ืองจากอาจมีผลข้างเคียงต่างๆ	 เช่น	การ

เรียนรู ้ถดถอย	 ปัสสาวะไม่ออก	 ตาพร่ามัว	 ปากแห้ง	

คอแห้ง	เป็นต้น

	 3.	 Iontophoresis	เป็นการใช้กระแสไฟลงสูบ่ริเวณ

ผิวหนังเพื่อหยุดการทำางานของต่อมเหงื่อชั่วคราว	มักใช้

รักษาภาวะเหงื่อออกผิดปกติที่บริเวณฝ่ามือ
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	 4.	 Botulinum	 toxin	 type	A	 	 เพื่อไป	block	 เส้น

ประสาททีก่ระตุน้การขบัเหง่ือ	มกัใช้รกัษาทีบ่รเิวณรกัแร้	

ฝ่ามือ	แต่อาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อย	เช่น		injection-site	

pain,	flu-like	symptoms,	temporary	weakness

	 5.	 Endoscopic	thoracic	sympathectomy	(ETS)	

ใช้ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาในข้างต้น	โดยการ

ผ่าตัดเป็น	minimally-invasive	surgical	procedure	ที่

เรียกว่า	sympathectomy11	โดยมีจุดประสงค์เพื่อ	turn-

ing	off	ของ	signal	ที่กระตุ้นการสร้างเหงื่อที่มากเกินไป

ตามตำาแหน่งต่างๆ	ที่ควบคุมการขับเหงื่อ	เช่น	ตำาแหน่ง	

T1	 ของ	 	 thoracic	 ganglia	 ซึ่งเป็นสาเหตุของ	 facial	

hyperhidrosis,	ตำาแหน่ง	T2	และ	T3	ซึ่งเป็นสาเหตุของ	

palmar	hyperhidrosis	และ	T4	ซึ่งเป็นสาเหตุของ	axil-

lary	hyperhidrosis	

	 6.	 การรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ	 เพื่อ	 remove	ต่อม

เหง่ือ12	 เช่น	 laser,	 curettage	 (scraping),	 excision	

(cutting),	liposuction	เป็นต้น

	 สำาหรับผู้ป่วยกรณีศึกษารายนี้เข้าได้กับเกณฑ์การ

วินจิฉยั	primary	hyperhidrosis	ตามข้อวินจิฉยัหลกัและ

ย่อย	 (5	 ใน	 6	 ข้อ)	 โดยไม่พบประวัติคนในครอบครัวมี

อาการแบบเดียวกับผู้ป่วยและไม่พบสาเหตุอื่นที่เป็นตัว

กระตุ้นให้เกิดความผิดปกติดังกล่าว	 โดยท่ียังไม่พบมี

ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น10    

	 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการฉีด	Botulinum	toxin	

A	ทีบ่รเิวณฝ่ามอื	ภายหลงัรับทราบข้อมลูเรือ่งวธิกีารและ

ผลการรักษารวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น13

 ผลการรักษาพบว่า	2	วัน	หลังฉีด	Botulinum	toxin	

A	ไม่มีอาการผดิปกตใินบริเวณตำาแหน่งทีฉ่ดียาและ	2-3	

สัปดาห์ต่อมาสังเกตว่าเหง่ือที่บริเวณฝ่ามือลดลง	 (รูปที่	

3)	จนสามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้ตามปกติ

รปูที ่3 แสดงฝ่ามอื ภายหลังการฉดี Botulinum toxin A เป็น
เวลา 2 สัปดาห์ (ปกหลังด้านนอก)

สรุป

 ภาวะ	 hyperhidrosis	 แม้จะพบได้ไม่บ่อยในเวช

ปฏิบัติ	 แต่เม่ือประสาทแพทย์ได้รับปรึกษาในกรณีดัง

กล่าวควรจะต้องกลับไปซักประวัติและตรวจร่างกาย

ทั่วไปรวมถึงการตรวจทางระบบประสาทอย่างละเอียด

เพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง	 และถึงแม้ว่าจะไม่มีการ

รายงานถงึอตัราการเสียชีวติจากภาวะนีก้ต็าม	แต่กท็ำาให้

เกิดปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้ป่วยอยู่ไม่น้อย	

ซึง่รปูแบบของการรกัษากข็ึน้อยู่กบัเงือ่นไขของผูป่้วยเป็น

รายๆ	ไป

ประเด็นท่ีนักศึกษาแพทย์ได้เรยีนรูจ้ากกรณี
ศึกษาร่วมกับอาจารย์

	 ได้กลับไปทบทวนเน้ือหา	 basic	 sciences	 ของ

ระบบประสาทท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเหง่ือที่เกิดขึ้นใน

สภาวะปกติและกลไกการเกิดพยาธิสภาพและนำามา

เชือ่มโยงกบักรณศีกึษา	นอกจากนีท้ำาให้ทราบมมุมองใน

การดูแลผู้ป่วยท่ีเป็นโรค	 hyperhidrosis	 ชนิด	primary	

เนื่องด้วยตัวโรคเองนั้นเราไม่ทราบสาเหตุของการเกิด	

ทำาให้เราต้องเน้นรักษาที่ตัวอาการของผู้ป่วย	 (sympto-

matic)	 ซึ่งวิธีที่ใช้ในการรักษานั้นมีความแตกต่างและ

หลากหลาย	บทบาทของแพทย์จงึมหีน้าทีใ่นการนำาเสนอ
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ทางเลอืกและให้คำาแนะนำา	แล้วจงึให้คนไข้เป็นคนตัดสิน

ใจเลอืกวิธีการรกัษา		และถงึแม้ตวัโรคจะไม่ทราบสาเหตุ

ก่อโรคทีแ่น่ชดั	แต่เรากจ็ะต้องไม่ละเลยทีจ่ะคำานงึอาการ

ป่วยที่น่าจะเกี่ยวข้องกับอาการของผู้ป่วยร่วมด้วย

หมายเหตุ
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บทนำา

	 Catechol	O-methyltransferase	(COMT)	inhibi-

tors	 เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่สลาย	 levodopa	

และ	dopamine	ทำาให้	levodopa	อยู่ในร่างกายนานขึ้น	

ลดการเกิด	motor	fluctuations	ในผู้ป่วยพาร์กินสัน		ใน

ปัจจุบันยากลุ่ม	COMT	inhibitors	ที่รู้จักกันมีสองขนาน	

คือ	 tolcaponeและ	 entacapone	 แต่	 tolcapone	 มี

รายงานว่ามีผลต่อการทำางานของตับ	 (hepatotoxicity)	

จึงถูกยกเลิกการสั่งใช้ยาขนานนี้	ส่วน	entacapone	เป็น

ยาที่มีฤทธิ์ระยะสั้น	และสามารถเพิ่ม	on-time	เพียง	0.6	

ช่ัวโมงเท่านั้น	 การศึกษานี้จึงมีเป้าหมายเพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของ	opicapone	ซึ่งเป็น

ยากลุ่ม	COMT	inhibitors	ที่ออกฤทธิ์ได้ยาวขึ้น

กลุ่มประชากรและระเบียบวิจัย

	 รูปแบบการศึกษาเป็น	phase	3	multicenter	ran-

domized	clinical	double-blind	placebo	controlled	

trial	เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้	opicapone	เสริมยา	

levodopa	กับกลุ่มที่ใช้ยาหลอก	(placebo)	

	 กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษา	คือ	ผู้ป่วยที่ได้รับการ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันมาแล้วอย่างน้อย	3	ปี	และ	

Hoehn-Yahr	 stage	1-3	ที่ตอบสนองต่อยา	 levodopa	

หรอื	Dopa	decarboxylase	inhibitor	(DDCI)	มาแล้วไม่

น้อยกว่า	 1	ปี	 โดยมี	 inclusion	 criteria	 คือ	 1)	 ได้รับ

ปริมาณยา	 levodopa	 หรือ	 DDCI	 คงที่อย่างน้อย	 4	

สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมโครงการ	2)	ผู้ป่วยมี	 end-of	dose	

deterioration	และ	 off-time	 ในช่วงตื่นอย่างน้อย	 1.5	

ชั่วโมง	(ไม่รวม	morning	akinesia)	3)	ผู้ป่วยสามารถทำา

บันทึกอาการ	 (self-rating	 diary	 charts)	 เองได้อย่าง

สมำ่าเสมอ	 	และมี	 exclusion	 criteria	คือ	 1)	ประเมิน	

UPDRS	แล้ว	มี	dyskinesia	disability	score	มากกว่า	

3	2)	 ไม่สามารถคาดการณ์	off-time	ได้	หรือมีอาการที่

รุนแรงมาก	 3)	 มีประวัติได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

สมอง	หรือ	deep	brain	stimulation	สำาหรับโรคพาร์กิน

สนั	4)	มปีระวตัเิกดิ	neuroleptic	malignant	syndrome,	

non	traumatic	rhabdomyolysis	หรอืปัญหาอืน่ๆ	ทีอ่าจ

Opicapone as Adjunct
 to Levodopa Therapy in 
Patients with Parkinson

Disease and Motor 
Fluctuations: 

a Randomized Clinical Trial
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randomized	clinical	trial.	JAMA	Neurol	2017;74:197-

206.
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มีผลต่อการศึกษา	5)	ผู้ป่วยที่มีปัญหาค่าการทำางานของ

ตับผิดปกติมากกว่า	2	เท่าของค่าปกติสูงสุด	

	 แบ่งผู ้ป ่วยออกเป็น	 3	 กลุ ่ม	 คือ	 1)	 ได้รับยา	 

opicapone	25	มิลลิกรัมต่อวัน	2)	ได้รับยา	opicapone	

50	มลิลกิรมัต่อวัน	และ	3)	ได้รบัยาหลอก		ทำาการตดิตาม

ผูป่้วย	2	ช่วง	คอืช่วง	double-blind	phase	ทำาการศกึษา	

14-15	สัปดาห์แรก	และช่วง	open-label	phase	จนครบ

การศึกษาทั้งสิ้น	52	สัปดาห์	ระหว่างการศึกษาผู้ป่วยจะ

ต้องทำาการบนัทกึอาการของตนเองตลอด	24	ชัว่โมง	เมือ่

มีอาการ	off-time,	on	with	 troublesome	dyskinesia,	

on	with	 non-troublesome	dyskinesia,	 on	without	

dyskinesia	หรือหลับ	โดยบันทึกทุกๆ	30	นาทีเป็นเวลา	

3	 วันติดต่อกันก่อนมาพบแพทย์ในแต่ละครั้ง	 นอกจาก

นั้นในการศึกษาน้ีผู้ป่วยจะได้รับการประเมินอ่ืนๆ	ได้แก	่

UPDRS	(part	II	-activities	of	daily	living),	Parkinson’s	

Disease	Questionnaire	(PDSS),	the	39-item	Parkin-

son’s	Disease	Questionnaire	 (PDQ-39),the	Non-

Motor	Symptoms	Scale	(NMSS)	และ	the	Clinician’s	

and	Patient’s	Clinical	Global	Impression	of	Change	

(CGI-C	and	PGI-C)	ด้วยทุกราย

การวิเคราะห์ทางสถิติ

	 วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของตัวแปรเทียบกบัก่อน

ให้การรักษา	โดยใช้	analysis	of	covariance

ผลการศึกษา

 จากจำานวนผู้ป่วยทั้งหมด	485	คน	ถูกคัดออก	58	

คน	เหลือผู้ป่วยที่เข้าร่วมทั้งสิ้น	427	คน	และแบ่งผู้ป่วย

เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ได้รับยา	opicapone	25	มิลลิกรัม

ต่อวัน	 จำานวน	 129	 คน	 2)	 ได้รับยา	 opicapone	 50	

มิลลิกรัมต่อวัน	จำานวน	154	คนและ	3)	ได้รับยาหลอก		

จำานวน	144	คน	มีผู้ป่วยจำานวน	376	คนที่เข้าร่วมศีกษา

จนครบช่วง	double-blind	phase		แบ่งผูป่้วยเป็น	3	กลุม่	

ได้แก่	1)	ได้รบัยา	opicapone	25	มลิลกิรมัต่อวัน	จำานวน	

118	คน	 2)	 ได้รับยา	 opicapone	 50	มิลลิกรัมต่อวัน	

จำานวน	128	คนและ	3)	ได้รบัยาหลอก	(placebo)	จำานวน	

130	 คน	 และ	 ผู้ป่วยติดตามจนสิ้นสุดการศึกษาช่วง	

open-label	phase	จำานวน	286	คน	เหตุผลหลักที่ผู้ป่วย

ถอนตัวจากการศึกษา	 คือ	 ผลข้างเคียงของยา	 ได้แก	่

dyskinesia	คอแห้ง	ท้องผูก	ทั้งนี้	ผู้ป่วย	51	ราย	(ร้อยละ	

11.9)	ถอนตวัออกจากการศกึาช่วง	double-blind	phase

	 ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติ	พบว่า

	 1.	 ลักษณะพ้ืนฐานที่มีความสำาคัญต่อการศึกษา	

ได้แก่	ค่าเฉลี่ยของการดำาเนินโรคของผู้ป่วย	อยู่ระหว่าง	

7.7-8.5	ปี	ค่าเฉลี่ยของการได้รับยา	levodopa	6.8-7.2	

ปี	ค่าเฉลี่ยขนาดของ	levodopa	ต่อวันเท่ากับ	700-806	

มิลลิกรัม	และค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่มีอาการ	wearing	off	

เฉลี่ย	3-3.2	ปี	

	 2.	 ผลการศึกษาช่วง	double-blind	phaseพบว่า	

ค่าเฉลี่ยของ	off-time	ที่ลดลง	ในกลุ่ม	placebo,	กลุ่มที่

ได้รับ	 opicapone	 25	มิลลิกรัมต่อวันและกลุ่มที่ได้รับ	

opicapone	 50	 มิลลิกรัมต่อวัน	 คือ-64.5	นาที,-101.7	

นาที	และ-118.8	นาที	ตามลำาดับ	โดยพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำาคัญเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ	 opicapone	 50	

มิลลิกรัมต่อวันเทียบกับกลุ่ม	placebo	 -54.3	นาที	 (P	

=.008)	 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญของ	

UPDRS	 (Part	 II	 -activities	 of	 daily	 living),	 PDSS,	

PDQ-39,NMSS	และ	CGI-C	and	PGI-C

	 3.	 ผลการศึกษาช่วง	 open-label	 phase	พบว่า	

opicapone	ยังมีผลต่อเนื่องจาก	double-blind	phase	

ที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ	68	และให้	 on-time	 รวมเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ	61

	 4.	 เมือ่จบ	double-blind	phase	ผู้ป่วยกลุ่มทีไ่ด้รบั	

placebo,	กลุ่มที่ได้รับ	 opicapone	25	มิลลิกรัมต่อวัน	

และกลุม่ท่ีได้รับ	opicapone	50	มลิลกิรัมต่อวนัสามารถ

ลดปริมาณยา	 levodopa	 ได้	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 levodopa	

dose	คือ	713,	762		และ	674	ตามลำาดับ	โดยที่ส่งผลไป

จนจบการศึกษาช่วง	open-label	phase	

	 5.	 ผูป่้วยมากกว่าร้อยละ	50	ได้รบัผลข้างเคยีงจาก

ยาอย่างน้อย	1	อย่าง	โดยส่วนมากผลข้างเคียงที่พบ	คือ	

อาการยุกยิก	 (dyskinesia)	และปากแห้ง	 (dry	mouth)	

ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ	dyskinesia	พบว่า	

baseline	เดมิของผูป่้วยมอีาการ	dyskinesia	อยูก่่อนเริม่

การศึกษาแล้ว	



Vol.33 • NO.3 • 2017 59

สรุปและการนำาไปใช้ทางคลินิก 

	 1.	 Opicapone	สามารถลด	 off	 time	 ได้มากขึ้น	

เหมาะสำาหรบัผูป่้วยโรคพาร์กนิสนัทีม่	ีend	of	dose	mo-

tor	fluctuation	มาก

	 2.	 ยา	opicapone	ทีใ่ช้ในการศึกษาเป็นยาในกลุม่	

COMT	inhibitors	จากการศึกษาผลข้างเคียงของยาพบ

ว่าไม่รุนแรงเท่ากับ	 COMT	 inhibitors	 อื่นๆ	 เช่น	 

tolcapone	หรอื	entacapone	จงึอาจจะนำามาใช้ในผู้ป่วย

พาร์กินสันโดยเฉพาะรายที่มีการทำางานของตับบกพร่อง	

ปัจจุบันยังไม่มีการจำาหน่ายในประเทศไทย		

วิจารณ์

	 Opicapone	เป็น	COMT	inhibitor	ในการศึกษานี้

ออกฤทธิ์ยาวกว่า	COMT	 inhibitor	ตัวอื่นทำาให้มีข้อได้

เปรียบในเรื่องการบริหารยาท่ีสะดวกและเพิ่มอัตราการ

ตดิตามใช้ยาต่อเนือ่งของผูป่้วย	(compliance)	ขอเน้นว่า

ผลการศกึษาทีแ่สดงประสทิธผิลของการรกัษาด้วยยาตวั

นี้เกิดกับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มี	end	of	dose	off-time	(ไม่

รวมกลุ่ม	 morning	 akinesia)	 เนื่องจากเป็นไปตาม

เงือ่นไขท่ีรวบรวมคนไข้เข้าสูก่ารศกึษา	อย่างไรกต็าม	ผล

การรักษาที่ได้เป็นการรวบรวมจากสมุดบันทึกอาการ

ประจำาวัน	 (diary)	 ของผู้ป่วยซึ่งเท่ากับเป็นข้อมูล	 self	

report	อย่างหนึง่	สิง่ท่ีต้องตระหนกัคือความเทีย่งตรงของ

ข้อมูลที่ผู้ป่วยบันทึกมาให้	 จึงต้องอาศัยการตรวจสอบ

จากผู้วิจัยอย่างสมำ่าเสมอเป็นระยะๆ	 ตลอดการวิจัย

ประการหนึ่ง	ประการที่สองช่วงเวลาของ	double-blind	

placebo	control	มีเพียง	14-15	สัปดาห์	แม้จะมี	open	

–label	 ต่อจนครบ	 1	 ปี	 ก็ยังทำาให้คุณค่าของการเป็น	

clinical	trial	ทีรั่ดกมุมเีฉพาะช่วง	double-blind	placebo	

control	เท่านั้น		ประการสุดท้าย	ความปลอดภัยของยา

ในเบื้องต้นแม้ว่าจากการศึกษาระยะ	 3	 ฉบับนี้	 ถือว่า

ปลอดภัย	 ที่สำาคัญกว่านั้นคือการติดตามเมื่อมีการใช้

อย่างกว้างขวางในเวชปฏิบัติ	(post	marketing	surveil-

lance)	ยังจำาเป็นอย่างยิ่ง
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	 ผูป่้วยชายไทย	อาย	ุ52	ปี	มโีรคประจำาตวัคอื	หมอน

รองกระดูกที่เอวเสื่อม	 ไปพบแพทย์แนะนำาให้รักษาประ

คับประคองไปก่อน	แต่อาการไม่ดีขึ้น	แพทย์วางแผนจะ

ผ่าตดั	ได้ส่งตรวจเลอืดเพ่ิมเตมิพบ	AST	80	และ	ALT	90	

ตรวจไม่พบไวรสัตับอักเสบ	ได้สง่ทำาอัลตร้าซาวด์ตับ	พบ

ไขมันเกาะตับเล็กน้อย	ผู้ป่วยไม่มีอาการอ่อนแรง	ญาติ

คนอืน่ๆ	ในครอบครวั	อาการปกติ	ไม่มโีรคหวัใจ	หรอือ่อน

แรง	 แพทย์ได้ส่งตรวจเลือดเพิ่มเติม	 พบมีระดับซีร่ัม	 

creatine	kinase	 (CK)	600	U/L	ได้ส่งปรึกษาประสาท

แพทย์เพื่อหาสาเหตุ

	 ระดบัซรีัม่	CK	ทีส่งูโดยทีผู่ป่้วยไม่มอีาการอ่อนแรง	

พบได้บ้างประปรายในเวชปฏิบัติ	บางครั้งอาจจะสูงเล็ก

น้อยจากค่าปกติ	 จนถึงระดับสูงกว่าค่าปกติ	 5-10	 เท่า	

แพทย์หลายท่านคงมีคำาถามอยู่ในใจหลายประการ	เมื่อ

พบผู้ป่วยดังกล่าว

คำาถาม: ระดับซีรั่ม CK สูงประมาณเท่าไหร่
จึงจะมีความสำาคัญ ?

ค�าตอบ : Creatine	kinase	(CK)	หรือ	creatine	phos-

phokinase	 (CPK)	 เป็นเอ็นไซม์	 ที่มีบทบาทสำาคัญ

เกี่ยวข้องกับกระบวนการบัฟเฟอร์	 สารพลังงานสูง	

adenosine	 triphosphate	 (ATP)	และadenosine	di-

phosphate	 (ADP)	ซึ่งสำาคัญในกระบวนการหดตัวของ

กล้ามเนื้อ	(excitation-contraction	coupling)		พบมาก

ในเซลกล้ามเนื้อลาย	 (skeletal	muscle)	และส่วนน้อย

พบในกล้ามเนื้อหัวใจ	 ระดับของซีรั่ม	CK	ยังข้ึนกับเพศ	

อาย	ุเช้ือชาต	ิและระดับของการออกกำาลงักาย	โดยทัว่ไป

ค่า	upper	reference	limit	จะอยู่ที่	97.5th	เปอร์เซ็นต์ไท	

ทีอุ่ณหภมิู	37	องศาเซลเซยีส	(ตารางที	่1)	จากการศกึษา

ในประเทศแถบยุโรป	พบว่าระดับ	CK	ในคนปกติ	มีแนว

โน้มเอียงไปทางค่า	CK	ที่สูง	ไม่ได้กระจายตัวแบบปกติ	

(normal	distribution)	ดังนั้นระดับซีรั่ม	CK	สูง	ตามคำา

จำากดัความคอื	≥	1.5	เท่าของค่าอ้างองิระดบับน	(upper	

reference	 limit)1	 เราเรียกภาวะนี้ว่า	 “HyperCKemia”	

ซึ่งบ่งชี้ถึงการทำาลายของเซลกล้ามเนื้อ	แต่ไม่ได้บอกถึง

สาเหตุจากโรคกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียว	

HyperCKemia

ธเนศ  เติมกลิ่นจันทน์

ผู้รับผิดชอบบทความ :

นพ.ธเนศ  เติมกลิ่นจันทน์

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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คำาถาม: ระดับซีรั่ม CK สูง เกิดจากสาเหตุ
อะไรได้บ้าง บ่งถึงโรคกล้ามเนื้อ ใช่หรือไม่ ?

ค�าตอบ : ระดับซรีัม่	CK	ทีส่งู	ขึน้กบัขนาดของมวลกล้าม

เนื้อ	เชื้อชาติ	เพศ	และอาชีพนักกีฬา	การออกกำาลังกาย

หนัก	 ๆ	 โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อน	 อาจจะทำาให้

ระดับ	CK	สูงได้หลายเท่าภายใน	24	ช.ม.	แรก	หลังจาก

นัน้ระดบั	CK	จะค่อยๆ	ลดลงช้า	ๆ 	ภายใน	7	วนั2		ถ้าระดบั	

CK	สูงมากบ่งถงึปริมาณกล้ามเนือ้ทีต่าย	(myonecrosis)	

มาก	ภาวะ	hyperCKemia	นอกจากจะพบในโรคกล้าม

เนื้อแล้ว	 neuropathy	หรือ	motor	 neuron	 diseases	 

ก็พบภาวะ	hyperCKemia	ได้	เช่น	โรค	Kennedy’s	dis-

ease	หรือ	spinal	muscular	atrophy	type	3	ก็พบระดับ	

CK	สูงได้เช่นกัน3		สาเหตุที่ทำาให้ระดับ	CK	สูง	ดังแสดง

ในตาราง	ที่	2

ตารางที่ 1:	ค่าอ้างอิงบนของระดับ	CK	(upper	reference	limit)9 

เพศ Conventional unit (U/L)

ชาย 408

หญิง 211

ตารางที่ 2:	สาเหตุที่ทำาให้เกิดภาวะ	HyperCKemia10

สาเหตุ ตัวอย่างโรค

Normal ค่าอ้างอิงห้องปฏิบัติการณ์,	 เพศ,	 เชื้อชาติ,	อายุ,	มวลกล้ามเนื้อ	และระดับของการ
ออกกำาลังกาย

Transient physiologic Exercise,	trauma,	seizure,	acute	psychosis,	severe	dyskinesia

Symptomatic
Cardiac
Neurogenic

Myopathic

Myocardial	infarction,	arrhythmia,	myocarditis
Radiculopathy,	motor	neuron	diseases,	multifocal	motor	neuropathy,
mononeuritis	multiplex
Acquired
•	Myotoxic	drugs	(eg,	statins,	alcohol,	chloroquine,	cocaine)
•	Endocrine	 (eg,	hypothyroidism	or	hyperthyroidism,	hypoparathyroidism,	
hypophosphatemia)

•	 Immune/inflammatory	(eg,	polymyositis,	inclusion	body	myositis,	immune-
mediated

necrotizing	myopathies)
•	Macro	CK:	an	enzyme	complex	and	reduced	clearance
Inherited
•	Muscular	dystrophies	(eg,	dystrophinopathies,	facioscapulohumeral	mus-
cular	dystrophy,	limb-girdle	muscular	dystrophy)

•	Myotonic	dystrophies
•	Metabolic	myopathies	(eg,	myophosphorylase	deficiency,	carnitine	palmi-
toyltransferase	type	II	deficiency,	mitochondrial	cytopathies)

•	Congenital	myopathies

Idiopathic Sporadic	or	familial	(eg,	caveolin/limb-girdle	muscular	dystrophy	type	1C)
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คำาถาม: ค่า AST และ ALT สูง เกิดจากระดับ 
CK ทีสู่งได้หรือไม่ และจะแยกจากภาวะท่ีมตีบั
ผิดปกติร่วมด้วยได้อย่างไร ?

ค�าตอบ : AST	และALT	พบในเซลกล้ามเนื้อลาย	ดังนั้น

ถ้ามกีารบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้	ระดบั	AST	และ	ALT	จะสงู

ได้	ถ้าต้องการจะแยกว่าผูป่้วยมอีาการทีตั่บร่วมด้วยหรือ

ไม่	 แนะนำาส่ง	Gamma-glutamyl	 transferase	 (GGT)	

เพราะเป็นเอน็ไซม์ทีพ่บในเซลล์เมมเบรนของตบั	ไต	และ

ตบัอ่อน	ไม่พบในเซลกล้ามเนือ้ลาย	ดังนัน้แม้มกีล้ามเนือ้

ลายบาดเจ็บระดับ	GGT	ก็ไม่สูงขึ้น	

คำาถาม: ระดับ CK ที่สูง มีอันตรายหรือไม่ 
สูงเท่าใดถึงจะอันตราย ?

ค�าตอบ : ภาวะอันตรายที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะ	hyper-

CKemia	อาจจะแบ่งเป็นได้	2	กลุ่มคือ

	 1.	 เกีย่วเน่ืองจากระดับ	CK	ทีส่งูมาก	(rhabdomy-

olysis)	อาจจะทำาให้เกดิการบาดเจบ็ทีไ่ต	(acute	kidney	

injury)	 เนื่องจาก	 intrarenal	 vasoconstriction,	direct	

ischemic	tubule	injury	และ	tubular	obstruction4	แต่

ไม่มีระดบั	CK	ทีชั่ดเจนว่า	เท่าใดถงึจะเริม่มผีลเสียกบักับ

ไต			โดยทัว่ไป	ถ้า	CK	<	15,000-20,000	U/L	โอกาสเกดิ

การบาดเจ็บท่ีไตมน้ีอย	แต่ถ้าผูป่้วยอยูใ่นภาวะบางอย่าง	

เช่น	sepsis,	dehydration	หรือ	acidosis	แม้	ซีรั่ม	CK	

5,000	U/L	ก็อาจจะทำาให้เกิดการบาดเจ็บที่ไตได้	

	 2.	 อนัตรายจากโรคทีเ่ป็นสาเหตุของ	ภาวะ	asymp-

tomatic	hyperCKemia	เช่น	

	 	 •	 Hyperthyroidism	หรือ	hypothyroidism

	 	 •	 Inflammatory	myopathy	เช่น	dermatomy-

ositis	หรือ	anti-ARS	syndrome	เช่น	anti-Jo1

	 	 •	 Metabolic	myopathy	เช่น	McArdle’s	dis-

ease,	lipid	storage	myopathy

	 	 •	 Muscular	dystrophy	เช่น	dystrophinopa-

thy,	myotonic	dystrophy	

	 	 •	 Motor	neuron	diseases	เช่น	ALS

	 	 •	 Malignant	hyperthermia	ที่มักจะพบในโรค	

central	core	disease	ซึง่อาจจะมาด้วยภาวะ	hyperCK-

emia	 เม่ือมีส่ิงกระตุ้น	 เช่น	อากาศร้อน	 ระหว่างการดม

ยาสลบ

	 การพยายามหาสาเหตุโรคที่เป็นต้นเหตุของภาวะ	

hyperCKemia	โดยเฉพาะกลุม่โรคทีม่กีารรกัษาจำาเพาะ

เพื่อเปลี่ยนธรรมชาติโรค	เช่น	inflammatory	myopathy,	

endocrine	myopathy	หรือช่วยพยากรณ์	และเฝ้าระวัง

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต	 (surveil-

lance)		เช่น	ใน	muscular	dystrophy	เป็นต้น

คำาถาม: เม่ือใดเรียกภาวะกล้ามเน้ือสลาย 
(rhabdomyolysis) ?

ค�าตอบ : Rhabdomyolysis	คือภาวะที่เกิดจากมีการ

แตกสลายของผนังเซลกล้ามเนื้อ	 ทำาให้ของที่อยู่ในเซล

กล้ามเน้ือไหลเข้าสู่กระแสโลหิตเป็นปริมาณมาก	 เช่น	

electrolyte,	myoglobin,	 creatine	 kinase,	 aldolase	

เป็นต้น	การวินิจฉัย	 rhabdomyolysis	 ไม่ได้มีคำาจำากัด

ความที่ชัดเจน	แต่โดยทั่วไปคือ	มีอาการกล้ามเนื้อ	 ร่วม

กับมี	CK	สูง	โดยทั่วไป	>	11	เท่าของค่าอ้างอิงบน	cre-

atinine	 สูงข้ึน	และมักพบร่วมกับ	ปัสสาวะสีเข้ม	 (tea-

colored)	เนือ่งจากซรีัม่	myoglobinuria	มรีะดบัมากกว่า	

100	mg/dl5		การรักษาเน้น	การให้สารนำ้าเพื่อป้องกันไต

บาดเจ็บ	 การทำาปัสสาวะให้เป็นด่าง	 การให้	 osmotic	

diuretic	เช่น	mannitol	รักษาภาวะสมดลุเกลือแร่ผดิปกต	ิ

และการหาสาเหตุของโรค	เช่น	แอลกอฮอล์	ยา	หรือสาร

พิษอื่นๆ	metabolic	myopathy	เป็นต้น4

คำาถาม: มีแนวทางปฏบัิตอิย่างไรบ้างเมือ่พบ
ภาวะ asymptomatic hyperCKemia ?

ค�าตอบ :

A. Confirm true hyperCKemia, CK > 1.5 เท่าของ

ค่าอ้างอิงบน  แนะนำาตรวจซีรั่ม	CK	ซำ้า	หลังจากนั้น	7	

วนั	และตรวจดอูกีคร้ัง	1	เดอืน	โดยให้ผูป่้วยหยดุการออก

กำาลังไปก่อน	หรือหยุดยา/สมุนไพรที่สงสัย

B.	 Rule out non-neuromusuclar condition: 

	 1)	 Strenuous	muscle	 exercise	 (especially	

eccentric)
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	 2)	 Trauma	(electromyogram	studies,	IM	injec-

tions)

	 3)	 Toxins	(alcohol,	heroin,	cocaine)

	 4)	 Metabolic:	hypokalemia,	hyponatremia

	 5)	 Viral	illness

	 6)	 Medications:	statins	(HMG-CoA	reductase	

inhibitors),	fibrates,	colchicine,	anti-psychotic	drugs	

(including	Neuroleptic	malignant	syndrome),	zido-

vudine,	certain	beta	blockers,	isoretinoin

	 7)	 Chronic	cardiac	disease	(CK-MB)

	 8)	 Obstructive	sleep	apnea

	 9)	 Macro-CK

	 10)	Malignant	hyperthermia	syndrome

	 11)	Neuroacanthocytosis	syndromes

C.	 A systematic approach to the history and 

physical examination

 1. ประวัติที่ต้องซักเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ 

	 ประวัติคลอด	 การพัฒนาการ	 เช่น	 อายุที่เร่ิมเดิน	

ประวัติใช้นิ้วเท้าเดิน	 	 (toe	walking)	 วิ่งช้ากว่าเพื่อนใน

ชั้นเรียน	ออกกำาลังกายแล้วปวดกล้ามเนื้อ	หรืออ่อนแรง	

(exercise	intolerance)		ประวตัอิาการอ่อนแรง	หรือโรค

หวัใจในครอบครวั	(เช่น	cardiomyopathy	หรอืหวัใจเต้น

ผิดจังหวะ)	แต่งงานในเครือญาติ	 อาชีพ	ประวัติการใช้

สมุนไพร	หรือยาอื่น	ๆ	สารเสพติด	หรือสุรา	

 2. การตรวจร่างกาย 

	 	 เพือ่หาอาการแสดงของโรคเส้นประสาท	กล้าม

เนื้อที่ซ่อนเร้น	ได้แก่	

	 	 •	Ptosis,	myopathic	facies	(long	face),	in-

ternal	 rotation	 of	 the	 shoulders	 (thumbs	 to	 hips	

rather	than	forward),	scapular	winging,	an	exagger-

ated	 lumbar	 lordosis,	scoliosis,	posture	and	gait,	

Trendelenburg	or	steppage	gait,	horizontal	clavi-

cles,	and	contractures	(e.g.	neck,	elbow,	fingers,	

knees,	or	ankles)

	 	 •	Muscle	atrophy,	hypertrophy,	fascicula-

tions,	myotonia

	 	 •	Functional	testing	เช่น	ลุกจากพืน้	หรือเก้าอี	้

ยกแขนเหนือศีรษะ	เดินด้วยส้นเท้า	เขย่งเท้า	ยืนขาเดียว	

ลกุ-นัง่โดยใช้มอืกอดอก	(sit-up)	ท่าลกุจากเตยีง	แรงบบี

มอื	หรืออาจจะให้จับเวลาทีใ่ช้เดนิ	10	เมตร	หรือข้ึนบนัได	

4	ขั้น

	 ถ้าการซักประวัติ	 และตรวจร่างกายไม่มีอะไรผิด

ปกติ	 โอกาสท่ีจะส่งตรวจเพ่ิมเติมอื่นๆ	 เช่น	 electro-

physiology	หรือ	muscle	 biopsy	 โอกาสที่จะได้การ

วินิจฉัยสุดท้ายตำ่ามาก

 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์

Blood test:	Thyroid	 function	 test,	CK	 (may	be	 in-

clude	1st	degree	relation),	myositis	profiles	

(e.g.	 anti-Jo1,	 anti-SRP,	 anti-HMGCR),	

serum	lactate,	calcium,	magnesium,	potas-

sium,	phosphate,	

Non-ischemic forearm test:	 สำาหรับผู้ป่วยที่สงสัย	

metabolic	myopathy

Nerve conduction study/electromyography	including	

thoracic	paraspinal	examination

Muscle biopsy 

Genetic:	MLPA	for	dystrophinopathy,	dried	blood	

spot	test	for	Pompe’s	disease,	FSHD,	Dys-

ferlin	gene

คำาถาม:  บทบาทของการส่งตรวจทางพยาธิ
กล้ามเน้ือ (muscle biopsy) ในผู้ป่วยที่มี
ภาวะ CK สูง ?

ค�าตอบ : The	European	Federation	of	Neurological	

Societies	แนะนำาทำา	muscle	 biopsy	 ในผู้ป่วยที่เป็น	

asymptomatic	hyperCKemia	ในกรณีดังต่อไปนี้

	 •	 Abnormal	(myopathic	findings	on	electro-

myography)

	 •	 ซีรั่ม	CK	มากกว่า	3	เท่าของค่าอ้างอิงบน	(the	

upper	limit	of	normal)

	 •	 เริ่มมีอาการตอนอายุน้อยกว่า	25	ปี

	 •	 Exercise	intolerance1
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	 ในกรณีที่ผู้ป่วยมาด้วย	hyperCKemia	เพียงอย่าง

เดยีว	ไม่มีประวติัครอบครวั	ไม่มอีาการ	และอาการแสดง

ของโรคเส้นประสาท	 และกล้ามเนื้อ	 การตรวจ	 nerve	

conduction	study	และ	EMG	ปกติ	โอกาสที่จะได้การ

วินิจฉัยโรคสุดท้าย	 (definite	 diagnosis)	 ตำ่ามาก	 โดย

ทั่วไปพบว่า	แม้จะส่งตรวจเพิ่มเติม	รวมทั้งการตรวจทาง

พยาธิวิทยากล้ามเนื้อ	ตรวจทางพันธุกรรม	พบว่าได้การ

วินิจฉัยสุดท้าย	เพียงแค่ร้อยละ	25-286		ซึ่งสาเหตุที่พบ

ได้บ่อยคือ	metabolic	myopathies	 ร้อยละ	 42	 และ	

subclinical	muscular	dystrophies	ร้อยละ	211 

	 ปัจจัยสำาคญัทีส่ดุ	ทีช่่วยให้การส่งตรวจเพิม่เตมิมกั

จะได้การวินจิฉยัสดุท้าย	(definite	diagnosis)	คอื	ระดบั	

CK	สูงมากกว่า10	เท่า	หรือ	CK	สูงมากกว่า	5	เท่าร่วม

กบัผูป่้วยอายนุ้อยกว่า	24	ปี	หรอืผลของ	EMG	ทีผ่ดิปกต	ิ

(membrane	irritable,	myopathic	pattern)	ซึ่งมี	posi-

tive	predictive	value	51%	และม	ีnegative	predictive	

value	74%7 

คำาถาม: พยากรณ์โรคของผู้ป่วย
idiopathic hyperCKemia ?

ค�าตอบ : Rowland	 และคณะเป็นผู้แนะนำาให้ใช้คำา	

“idiopathic	 hyperCKemia”	 ในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจแล้ว	

ไม่พบสาเหต	ุหรอืหาสาเหตไุม่เจอ	พยากรณ์โรคค่อนข้าง

ดี	มีการศึกษาหนึ่งที่ติดตามไปผู้ป่วยจำานวน	55	คน	เป็น

ระยะเวลา	6	ปี	พบว่าร้อยละ	78	ยังคงมี	hyperCKemia	

แต่ไม่มีอาการ		ร้อยละ	22	ระดับ	CK	ลงสู่ค่าปกติ	และ1	

ใน	55	คน	พบเป็นพาหะของ	dystrophinopathy	โดยภาพ

รวมของผู้ป่วยกลุ่มนี้พยากรณ์โรคค่อนข้างดี	 มักจะไม่

พัฒนาไปเป็นโรคกล้ามเนื้อที่มีความพิการในอนาคต7

คำาถาม: ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด malignant  
hyperthermia (MHT) ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ?

ค�าตอบ : โรคที่เสี่ยงต่อการเกิดคือ	 central	 core	dis-

ease	 การศึกษาหนึ่งพบว่า	 24/49	คน	ที่มี	 asympto-

matic	hyperCKemia	พบมี	contraction	test	positive8 

ดงันัน้ในผูป่้วยกลุม่นี	้ควรจะระมดัระวงัภาวะ	malignant	

hyperthermia	ในขณะที่ต้องวางยาสลบ

คำาถาม: ผู้ป่วยตัวอย่างด้านบน สาเหตุ  
hyperCKemia เกิดจากอะไร ?

ค�าตอบ : จากการซักประวิติเพิ่มเติม	พบว่าผู้ป่วยมี

อาการปวดน่องข้างขวามากว่าข้างซ้าย	เป็นๆ	หายๆ	บาง

ครัง้ร้าวมาต้นขาขวาด้านหลงั	เป็นมา	6	เดอืน	อาการปวด

มากเม่ือวิ่ง	แต่ผู้ป่วยไม่มีอาการอ่อนแรง	ตรวจร่างกาย

ทางระบบประสาท	มน่ีองข้างขวาโตกว่าข้างซ้าย	ม	ีreflex	

ลดลงที่	ankle	ขวา	ตรวจ	nerve	conduction	study	พบ

แค่	CMAP	amplitude	ลดลงที่เส้นประสาท	 tibial	 ข้าง

ขวา	sensory	nerve	study	ปกต	ิneedle	EMG	เข้าได้กบั	

active	and	chronic	right	S1	radiculopathy	MRI	LS	

spine	พบมหีมอนรองกระดกูเสือ่มไปกดรากประสาท	L5	

และS1	ดงันัน้	ระดบั	CK	ทีส่งูไม่มาก	(น้อยกว่า	5-10เท่า)	

สามารถเกิดจากรอยโรคที่รากประสาท	หรือ	 anterior	

horn	cell	ได้	
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เป็นจริงนั้นมีเพียงบางพ้ืนที่เท่านั้นที่มีความพร้อมของ

แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ	ส่งผลให้การเข้าถงึระบบการรกัษาทีด่ี

นั้นเป็นไปได้ยากมาก	ผู้ป่วยมีการรอคิวในการตรวจกับ

แพทย์และการตรวจเพ่ิมเตมิเป็นระยะเวลานาน	แพทย์ผู้

เช่ียวชาญก็มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายไม่มาก	

อาจทำาให้การวินิจฉัยและการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร	ดังนั้น

จงึมคีวามจำาเป็นในการพัฒนาระบบการบรกิารการรกัษา

โรคระบบประสาทให้มคีวามพร้อมและเหมาะสมมากยิง่

ขึ้น	ดังนี้

	 1.	 การสร้างเครือข่ายแพทย์ผู้ให้การรักษา

	 2.	 การพัฒนาระบบการส่งต่อ

	 3.	 การพัฒนาระบบการกระจายยา

	 4.	 การพัฒนาระบบการให้คำาปรึกษาต่อผู้ป่วย

	 5.	 การสร้างความรู้โรคระบบประสาทต่อสังคม

 การสร้างเครือข่ายแพทย์ผู้ให้การรักษา การ

ขาดแคลนแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญในแต่ละจังหวัด	 แต่ละ

อำาเภอเป็นปัญหาที่สำาคัญ	 เน่ืองจากจำานวนแพทย์ผู ้

เช่ียวชาญมีไม่พอ	และการกระจายตัวกไ็ม่ดีด้วยส่งผลให้

เกดิการขาดแคลนแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญอย่างมาก	การแก้ไข

อาจทำาได้โดยการเพิ่มตำาแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ผู ้

เชี่ยวชาญ	เพื่อให้มีจำานวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น	แต่

ก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขการ 

กระจายตัวของแพทย์	 หรือความคงอยู ่ของแพทย์ผู ้

เช่ียวชาญในพ้ืนทีน่ัน้ๆ	ได้นานหรอืไม่	การสร้างเครอืข่าย

การให้บริการของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นทางออก

หนึง่ของการแก้ไขปัญหา	โดยการจดัทำาฐานข้อมลูแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญในทุกพ้ืนที่ทั่วทั้งภาคอีสาน	และทุกภูมิภาค	

ตารางการออกตรวจของแพทย์	 ความเชี่ยวชาญเฉพาะ	

แม้กระทั่งการเปิดคลินิกส่วนตัว	 เพื่อเป็นการอำานวย

ความสะดวกให้กับสถานพยาบาล	และผู้ป่วยในการถูก

ส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้คือการพัฒนา

ความรู้ของแพทย์ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	อายุรแพทย์ให้มีความ

รู้	ความสามารถเบื้องต้นในการคัดกรอง	ประเมินอาการ
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ทางระบบประสาทได้ดีขึ้น	 ให้การรักษาได้ในระดับหนึ่ง	

และมีระบบการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างดี	

ผมว่าการทำาแบบนีก้ส็ามารถช่วยให้การดูแลรกัษาผู้ป่วย

โรคระบบประสาทก็ได้รับความสะดวกและได้ผลดีขึ้น

 การพัฒนาระบบส่งต่อ ปัจจบุนัระบบการส่งต่อที่

เป็นทางการของแต่ละโรงพยาบาล	แต่ละจงัหวดัและเขต

สขุภาพนัน้มีอยูแ่ล้ว	แต่อาจมปีระสทิธภิาพไม่ดนีกั	ยงัไม่

สามารถทำาให้ผูป่้วยได้รบัการรกัษาท่ีมปีระสทิธภิาพได้ดี	

เช่น	 การส่งต่อผู ้ป่วยมาแต่ข้อมูลทางการแพทย์ไม่

สมบูรณ์	ผูป่้วยไม่ได้พบแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญโดยตรงเมือ่มา

ถึง	อาจเป็นเพราะระบบภายในของแต่ละโรงพยาบาลที่

ไม่ได้มีความสมัพันธ์กนัอย่างดี	หรอือาจเกดิจากการขาด

การประสานงานระหว่างโรงพยาบาลต้นทางกับปลาย

ทาง	เป็นต้น	

	 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศักยภาพของแต่ละโรง

พยาบาลทั้งบุคลากร	 เครื่องมือทางการแพทย์	 ความ

พร้อมของหอผู้ป่วยที่จะรับผู้ป่วย	ตารางการออกตรวจ

ของแพทย์	ตารางการทำาหตัถการ	วธิกีารส่งตรวจหรอืนดั

ตรวจ	 ผมยกตัวอย่างการส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	 ใน

ปัจจบุนัแพทย์กจ็ะส่งผูป่้วยมาพบแพทย์เฉพาะทางในโรง

พยาบาลศูนย์	 เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลศูนย์เพื่อพบ

แพทย์ผู ้เชี่ยวชาญ	 แต่วันท่ีมาก็อาจไม่พบแพทย์ผู ้

เชีย่วชาญด้วยหลากหลายเหตุผล	หรอืได้พบ	กไ็ม่ได้ตรวจ

คลื่นไฟฟ้าสมองในวันที่มาพบ	 เพราะอาจคิวเต็ม	 เลย

เวลา	หรอืถึงแม้จะได้ตรวจกย็งัไม่ทราบผลการตรวจอยูด่	ี

ถ้าลองมาปรบัเป็นแบบนีด้คูรบัว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่

ไหน	 เช่น	มีแบบประเมินให้แพทย์ในแต่ละโรงพยาบาล

คัดกรองมาก่อนว่าผู้ป่วยมีความจำาเป็นต้องได้รับการ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	ก็ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานมายัง

เจ้าหน้าทีต่รวจคลืน่ไฟฟ้าสมองโดยตรง	แล้วนดัวันตรวจ

ให้เรยีบร้อย	ผูป่้วยกม็าตรวจในวนัท่ีนดัไว้	เมือ่ตรวจเสรจ็

ก็ให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้	ส่วนผลการตรวจก็จะส่งให้ผู้ป่วย	

หรอืเจ้าหน้าที	่หรอืแพทย์ทีส่่งตรวจภายใน	1	สปัดาห์หลงั

การตรวจ	จะเห็นว่าผู้ป่วยก็มาเพียงครั้งเดียว	 ได้รับการ

ตรวจและผลการตรวจครบถ้วน	เพราะด้วยการสือ่สารใน

ปัจจุบันมีให้เลือกใช้ได้มากมาย	ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่

ขึ้นด้วย	 เช่น	การใช้	 line	group	 เป็นต้น	จะเห็นว่าการ

พฒันาระบบการส่งต่อทีใ่ห้ผูป่้วยเป็นศนูย์กลางนัน้น่าจะ

ดี	 และทำาได้ไม่ยาก	 เพียงแค่การปรับวิธีการให้บริการ

เท่านัน้	เช่นเดยีวกบัการส่งผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์เฉพาะ

ทาง	ผมเชือ่ว่าในบางกรณผีูป่้วยกไ็ม่จำาเป็นต้องมาตรวจ

ที่โรงพยาบาลศูนย์กับแพทย์เฉพาะทาง	เพียงแต่มีระบบ

การปรึกษากับแพทย์เฉพาะทาง	โดยการส่ง	clip	อาการ

ผิดปกติที่พบ	พูดคุยปรึกษากันระหว่างแพทย์ก็สามารถ

ให้การวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว	แทนการส่งต่อ

 การพฒันาระบบการกระจายยา ความพร้อมด้าน

ระบบยาของโรงพยาบาลต่างๆ	เป็นปัญหาหลกัอกีปัญหา

หนึง่ของระบบสาธารณสขุไทย	ถงึแม้เราจะพฒันาระบบ

เครอืข่ายแพทย์	ระบบการปรกึษา	หรอืส่งต่อให้ดอีย่างไร	

แต่ถ้าระบบยาไม่ได้มีการเตรียมพร้อมก็เกิดปัญหาด้าน

การรักษา	 เพราะไม่มียาให้ใช้รักษาอยู่ดี	 เนื่องด้วยใน

ปัจจุบันบัญชีรายการยาของแต่ละโรงพยาบาลนั้นไม่ได้

มีการจัดให้มีมาตรฐานเดียวกัน	 เช่น	 โรงพยาบาลขนาด	

F2,	F1,	M2,	M1	หรือระดับ	A,	S	ควรมีรายการยาแบบ

ไหน	ต้องมีรายการยาอะไรบ้าง	เมื่อเป็นแบบนี้การส่งต่อ

ให้ผู ้ป ่วยกลับไปรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน	 ก็เกิด

อุปสรรคที่อาจไม่มียาท่ีต้องใช้	 และที่สำาคัญก็ยังไม่มี

ระบบการส่งยาจากโรงพยาบาลจงัหวดัไปยงัโรงพยาบาล

ชุมชนอย่างเป็นระบบ	ปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่จำาเป็น

ต้องใช้ยากต้็องมารับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

โดยไม่จำาเป็น	

	 ดังนั้นถ้ามีการพัฒนาระบบการกระจายเพื่อให้ผู้

ป่วยทีม่คีวามจำาเป็นต้องได้รบัยา	กส็ามารถรบัการรกัษา

ได้ทีโ่รงพยาบาลใกล้บ้าน	กจ็ะเป็นการลดภาระของผูป่้วย

และภาระของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ด้วย	ทีส่ำาคญัคอื

ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีโยไม่ต้องเดินทางไกล	 มีความ

คุ้มค่า

 การพฒันาระบบการให้ค�าปรกึษาต่อผู้ป่วย การ

เข้าถึงแพทย์เฉพาะทางไม่สามารถทำาได้ง่ายนัก	ถ้าเรามี

ระบบการให้คำาปรึกษาต่อผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทาง

ระบบประสาท	ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี	เพราะจะทำาให้ผู้ป่วยมี

ความสบายใจและอุ่นใจว่าสามารถติดต่อขอคำาปรึกษา

ได้	 มีอาการผิดปกติที่ไม่สบายใจก็สามารถสอบถาม

อาการได้	 รักษาไปแล้วรู ้สึกว่ามีอาการไม่ค่อยดี	 ก็
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สามารถสอบถามได้	ผมว่าความรู้สึกนี้จะดีมากๆ	ทำาให้

ผูป่้วยเกดิความมัน่ใจในการรกัษา	ความสมัพนัธ์ระหว่าง

แพทย์กับผู้ป่วยก็จะดีขึ้นด้วย	 ยำ้าว่าเป็นระบบการให้คำา

ปรึกษาไม่ได้ให้ผู้ป่วยคุยกับแพทย์โดยตรง

 การสร้างความรู้โรคระบบประสาทต่อสังคม 

ปัจจุบันการให้ความรู ้หรือการสร้างความตะหนักใน

โรคระบบประสาทนั้นน่าจะทำาได้ไม่ยาก	 เพราะตอนนี้

สังคมมีความตะหนักต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างดี	ดัง

นั้นเราก็น่าจะใช้วิธีเดียวกับที่สร้างความตะหนักต่อโรค

หลอดเลือดสมอง	 ในการสร้างความตะหนักในโรคอื่นๆ	

ทางระบบประสาท	

	 ผม เ ชื่ อ ว ่ า ก า ร ส ร ้ า ง เ ค รื อ ข ่ า ย ก า ร รั กษ า

โรคระบบประสาทน่าจะเป็นไปได้	เรามาร่วมมอืกนัดคูรบั
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