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สารจากนายกสมาคมฯ

เรียนท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยา

	 ปี	พศ.	2560	ผ่านมาจนถึงเดือนธันวาคม	อย่างรวดเร็ว	กิจกรรมต่างๆ		ของสมาคมประสาท	ดำาเนินมา

ตามแผนงานที่กำาหนดไว้ได้ดีพอสมควร	 	 ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การ

สนบัสนนุและช้ีแนะติชมกบัทางสมาคมเสมอมา	ในป	ีพศ.	2561	ทีจ่ะมาถงึ	ทางสมาคมไดว้างแผนงานตา่งๆ		ไวห้ลาย

อยา่ง		ครอบคลมุทัง้ทางด้านวชิาการกย็งัคงเขม้ขน้เหมอืนเดมิ	การวจิยัมกีารเพิม่งบประมาณเพือ่สนบัสนนุเพิม่ขึน้	การ

ศกึษาจะมีการปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั	WFME	และกจิกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธข์องสมาชกิสมาคม	หวงั

ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกๆ	ท่าน

	 ผมและคณะกรรมการสมาคมขออนุญาติอวยพรให้สมาชิกสมาคมประสบความสำาเร็จตามที่ประสงค์

และมีสุขภาพดีพร้อมทั้งมีความสุขกับครอบครัวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยครับ

สวัสดีครับ

ไพโรจน์ บุญคงชื่น



บทบรรณาธิการ

เรียน สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

	 สวสัดีครบัทา่นสมาชกิสมาคมฯ	และผูส้นใจทุกทา่น	วารสารฉบบัที	่4	ของป	ี2560	ยงัคงดว้ยความเขม้ขน้

ของเนื้อหาตั้งแต่การ	update	ความรู้ในเรื่อง	Targeted	Temperature	Management	และ	Hashimoto’s	Encepha-

lopathy	และผลการศึกษาของแพทย์ประจำาบ้านประสาทวิทยา	ที่น่าสนใจอีก	2	เรื่อง	รวมถึงรายงานผู้ป่วยน่าสนใจ	3	

รายงาน

	 ผมและกองบรรณาธิการขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจส่งบทความมาเผยแพร่ในวารสารสมา

คมฯ	และหากมีข้อเสนอแนะความคิดเห็นใดๆ	 เพื่อการพัฒนาวารสารให้ดียิ่งขึ้น	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาผู้

ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

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	 พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

โปรแกรมทีใ่ช้	และช่ือไฟล์เอกสารของบทความใหล้ะเอียด

และชัดเจน

 4. เงื่อนไขในการพิมพ์

	 	 4.1	 เร่ืองท่ีส่งมาลงพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือ

กำาลงัรอตพีมิพใ์นวารสารอืน่	หากเคยนำาเสนอในทีป่ระชมุ

วิชาการใดให้ระบุเป็นเชิงอรรถ	(foot	note)	ไว้ในหน้าแรก

ของบทความ	ลิขสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ของบทความที่

ได้รับการตีพิมพ์เป็นของวารสาร

	 	 4.2	 ข้อความหรือข้อคดิเหน็ตา่ง	ๆ 	เปน็ของผูเ้ขยีน

บทความนั้น	 ๆ	 ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือ

ของวารสาร	และไมใ่ชค่วามเหน็ของสมาคมประสาทวิทยา

แห่งประเทศไทย

	 	 4.3	 สมาคมฯจะมอบวารสาร	5	เลม่	ใหก้บัผูเ้ขยีน

ที่รับผิดชอบในการติดต่อเป็นอภินันทนาการ

	 	 4.4	 สมาคมฯ	 จะมอบค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย

นพินธต์น้ฉบบักรณผีูร้บัผดิชอบบทความหรอืผูนิ้พนธห์ลัก

เป็นแพทย์ประจำาบ้านหรือแพทย์ต่อยอดประสาทวิทยา
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 	 Traumatic	 brain	 injury	 (TBI)	 ยังคงเป็นปัญหา

สขุภาพทีส่ำาคญัของทกุประเทศ	พยาธสิรรีวทิยาของ	TBI	

ได้รับการศึกษาเป็นอย่างมาก	ทฤษฎีใหม่จำานวนมากที่

เกีย่วข้องกบัพยาธสิรรีวทิยาของ	TBI	ได้รบัการเสนออย่าง

ต่อเนื่อง	targeted	temperature	management	(TTM)	

ที่เคยถูกรู้จักในชื่อของ	therapeutic	hypothermia	ที่ถูก

สร้างขึน้เพือ่ประโยชน์ในด้าน	neuroprotective	therapy	

และควบคมุความดันในกะโหลกศีรษะทีส่งูขึน้		ด้วยกลไก

ทีส่ามารถตอบกลบัอัตโนมติัแบบใหม่	ทำาให้การประยกุต์

ใช้	TTM	ในทางเวชปฏิบติัได้อย่างเหมาะสมและประหยดั	

ในการศึกษาจำานวนมาก	ระดับ	pre-clinical	ของ	TTM	

กับ	 TBI	แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในหลากหลายแง่มุม		

ความสำาเรจ็ในเรือ่งการทำา	TTM	ในผูป่้วยกบัการกลบัมา

ของการหมุนเวียนเลือดอย่างต่อเนื่อง	ภายหลังภาวะหัว

หยุดเต้นเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับการวิจัยที่นำาไปสู่การ

ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย	 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาหลายการ

ศึกษาทางคลินิกของ	TTM	ในผู้ป่วยกับ	TBI	ดำาเนินการ

ด้วยความหวังว่าจะพบความสำาเร็จในการศึกษาต่อไป	

 Keywords:	targeted	temperature	management,	

traumatic	brain	injury,	intracranial	pressure,	surface	
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บทนำา

	 Therapeutic	 hypothermia	 เป็นการรักษาท่ีออก

ฤทธิ์ปกป้องสมอง	(neuroprotective	effect)	โดยเฉพาะ

การปกป้องสมองจากภาวะ	 hypoxic	 ischemic	 

encephalopathy	 ในผู้ป่วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น1,2  

อย่างไรก็ตาม	 หลังจากการประชุมของสมาคมแพทย์ 

ผู้เช่ียวชาญ	 5	 สาขาหลักที่เกี่ยวข้อง	 ก็ได้บัญญัติชื่อ	 

targeted	temperature	management	(TTM)	มาแทนที่	

therapeutic	hypothermia3		TTM	เป็นรปูแบบการรกัษา

ชนิดหนึ่ง	 ซึ่งใช้หลักการลดอุณหภูมิแกนกลางของ

ร่างกายผู้ป่วยจนกระทั่งถึงเป้าหมายที่กำาหนด	 เพื่อการ 

กอบกู้	 หรือบรรเทาภยันตรายของสมอง4	 TTM	 ได้รับ

ยอมรบัให้เป็นการรกัษาหลกัในผูป่้วยหลงัหัวใจหยดุเต้น

ที่หัวใจถูกกู ้คืนกลับมาเต้นแล้ว5	 แนวทางการกู ้ชีพ

มาตรฐานในส่วนการดูแลหลังการกู้ชีพ	 ได้แนะนำาให้
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รักษาด้วย	TTM	 ในผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเต้น	ด้วยระดับ

คำาแนะนำาสูงสุด	คือ	Class	I6-10 

	 Traumatic	brain	injury	(TBI)	เป็นปัญหาใหญ่ด้าน

สุขภาพด้วยอัตราความพิการและตายสูง	ในทุกประเทศ

ทัว่โลก11		หนึง่ในลกัษณะทีส่ำาคัญทีส่ดุอย่างหนึง่ของ	TBI	

คือความหลากหลายทางคลินิก12	ทำาให้	 TBI	 มีลักษณะ

ทางทางคลนิกิที	่broad	spectrum	ผลลพัธ์ทีห่ลากหลาย	

และไม่ทำานายการพยากรณ์โรคได้ด ้วยความยาก

ลำาบาก13	 อีกทั้งยังนำาไปสู ่ความล้มเหลวในพิสูจน์

ประสทิธิภาพของการรกัษาในหลายการศึกษาทางคลินกิ	

นำาไปสู่ช่องว่างของหลักฐานการรักษาสำาหรับ	 TBI14  

ท่ามกลางข้อเสนอที่หลากหลายของการรักษาที่ยังเป็น

ไปได้	TBI	การรักษาด้วย	TTM	เป็นหนึ่งในการรักษาที่มี

ศักยภาพสูงที่จะประสบผลสำาเร็จในผู้ป่วย	TBI

พยาธิสรีรวิทยา ของ Traumatic Brain 
Injury (TBI)

	 พยาธิสภาพแบบปฐมภูมิ	 TBI	 ประกอบด้วย	 

2	กลไกสำาคัญ	ได้แก่	กลไกแรก	คือ	 เนื้อสมองได้รับผล 

กระทบทางกลศาสตร์โดยตรงจากการเกิดแรงกระแทก	 

นำาไปสู่ความชอกชำ้า	ฉีกขาด	หรือเลือดออก	ภายในเนื้อ

สมอง15-17	การบาดเจบ็โดยตรงน้ีนำาไปสู่ความผดิปกตขิอง

การควบคุมอัตโนมัติ	 (autoregulation)	 และจากนั้นจะ

เกิดการสูญเสีย	cerebral	blood	flow	(CBF)	ตามมา15  

กลไกนี้มีชื่อเรียกว่า	“neurometabolic	cascade”	ซึ่งจะ

คล้ายคลงึกบักลไกการเกดิสมองขาดเลอืด18		โดยเป็นผล

ให้เซลล์สมองเปลีย่นแหล่งพลงังานไปใช้กลไกแบบไม่ใช้

ออกซิเจน	หรือ	anaerobic	source	ทำาให้เกิดการสะสม

ของกรดแลกติก	(lactic	acid)	และ	เกิดการล้มเหลวใน

การทำางานของ	 sodium-potassium	pump19	 เซลล์จะ

เกิดภาวะ	 depolarized	 ภายหลังการการทำางานของ	

sodium-potassium	 pump	 ล้มเหลว	 ก่อนที่จะมีการ

ทะลักเข้ามาของ	 calcium20	 การสะสมของ	 calcium	

ภายในเซลล์	 นำาไปสู่การเสียการควบคุมของเซลล์	 และ	

การปลดปล่อยโปรตีนในกลุ่ม	excitotoxic21		mitochon-

dria	 สูญเสียหน้าท่ีการทำางาน	 เยื่อหุ้มเซลล์แตก	และ

สดุท้ายเซลล์ดำาเนนิสูก่ระบวนการเส่ือมสลายทีกู่ก้ลับคนื

ไม่ได้	 (apoptosis)	 โปรตีนในกลุ่ม	 excitotoxic	 และ

สารประกอบทางเคมทีีเ่ป็นพษิ	ประกอบด้วย	free	oxida-

tive	radicals,	reactive	oxygen	species,	endonucle-

ases	phospholipases	และ	ATPases	ถูกปลดปล่อย

เข้าสู่บริเวณโดยรอบของเซลล์ที่ตายแล้วเหล่านี้22		ซึ่งก่อ

ให้เกิดภยันตรายเพ่ิมเติมและต่อเนื่องต่อเซลล์อ่ืนๆรอบ

ข้าง	นอกจากนี้	 เม่ือเม็ดเลือดขาวเข้ามาเก็บกินเซลล์ที่

ตายแล้วเหล่านี	้พร้อมทัง้หล่ัง	cytokines	และ	mediators	

ต่างๆ23	 สร้างความเสียหายเพิ่มเติมต่อ	blood–brain-

barrier	 (BBB)	 ก่อนที่โปรตีนโมเลกุลใหญ่โดยเฉพาะ	

albumin	จะถูกปลดปล่อยออกมา	ก่อให้เกิดภาวะสมอง

บวม	เกิดความดันในโพรงกะโหลกศีรษะสูงขึ้น	เบียดกด

เนื้อสมองข้างเคียง24-26 

	 กลไกที่สองของพยาธิสภาพแบบปฐมภูมิคือ	การที่

เน้ือสมองได้รับแรงกระทำาจากอตัราเร่งและการลดลงของ

อัตราเร่งที่เกิดเม่ือศีรษะได้รับแรงกระแทก	 axon	ทั่วทั้ง

สมองจะได้รับผลกระทบเกิดเป็น	diffuse	axonal	injury	

นำาไปสู่ภาวะสมองบวม	 การแสดงออกทางคลินิกของ

พยาธิสภาพแบบปฐมภูมิจะมีให้เห็นทันทีตั้งแต่เริ่ม

กระบวนการของ	 TBI	พยาธิสภาพแบบทุติยภูมิเป็นผล 

กระทบที่ตามมาจากพยาธิสภาพแบบปฐมภูมิ	 การ

แสดงออกทางคลินิกของพยาธิสภาพแบบทุติยภูมิซึ่ง

ประกอบด้วยภาวะความดนัในโพรงกะโหลกศรีษะสูง	และ

ภาวะสมองขาดเลือดจะเกิดตามมา27	 เมื่อพยาธิสภาพ

แบบปฐมภูมิเกิดขึ้นแล้ว	 จะเป็นการยากที่จะกู้คืนเนื้อ

สมองส่วนทีเ่สยีหายไป	การรกัษาต่างๆกด็เูหมอืนจะไม่ได้

ประสิทธิผลนักในการบรรเทาพยาธิสภาพแบบปฐมภูมิ28 

	 Inducible	 nitric	 oxide	 syntase	 (iNOS)	 เป็น 

ตัวบ่งชี้ความรุนแรงของ	 TBI	 โดยการแสดงออกของ	

iNOS	จะข้ึนสูงสุด	ณ	 วันท่ี	 3	 ถึง	 วันท่ี	 7	หลังเร่ิมเกิด	 

TBI29	 ส่วน	 autophagy	 หรือท่ีก่อนหน้าน้ีรู ้จักในช่ือ	 

autophagocytosis	เป็นกลไกการเกบ็กวาดเศษซากเซลล์

ที่ตายไป30		autophagy	มีบทบาทสำาคัญในการกำาจัดสิ่ง

ปฏกิลูทีเ่กดิจากซากเซลล์31		เมือ่มคีวามผดิปกตใินกลไก	

autophagy	จะทำาให้ของเสยีไม่ถกูกำาจดั	นำาไปสูก่ารตาย

ของเซลล์ต่อเนื่อง	 autophagy	 จึงมีคุณสมบัติทางด้าน	

neuroprotection32 
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พยาธิสรีรวิทยาของความดันในกะโหลก
ศีรษะ (intracranial pressure, ICP)

	 ทฤษฎขีองความดนัในกะโหลกศรีษะ	(intracranial	

pressure,	 ICP)	 เรียกว่า	 ทฤษฎีของมอนโรและเคลล่ี	

(Monro-Kellie	doctrine)	ทฤษฎีน้ีเป็นของ	Alexander	

Monro	ในปี	ค.ศ.	1783	ก่อนที่	George	Kellie	จะได้เผย

แพร่บทความหนึ่งที่เป็นการสนับสนุนความคิดของ	

Monro	 ในปี	 ค.ศ.	 182433,34	 ทฤษฏีนี้กล่าวว่ากะโหลก

ศีรษะเป็นปริมาตรที่คงที่	และสมองถูกล้อมรอบด้วยเยื่อ

หุม้สมองอย่างรดักมุ	ดังนัน้	การเปลีย่นแปลงของปริมาตร

ในกะโหลกศีรษะจงึส่งผลต่อความดันในกะโหลกศรีษะ35  

ส่วนประกอบต่างๆภายในกะโหลกศีรษะ	รวมท้ังเลือด		นำา้

ไขสนัหลงั	(cerebrospinal	fluid,	CSF)	และเนือ้เยือ่สมอง		

ค่อนข้างจะคงที่	 การขยายตัวของส่วนประกอบใดส่วน

ประกอบหนึ่งหรือการท่ีมีก้อนเกิดขึ้นภายในกะโหลก

ศรีษะจะทำาให้ความดันในกะโหลกศีรษะสงูขึน้และทำาให้

ส่วนประกอบอืน่ถกูลดทอนลงไปเพ่ือเป็นการคุมปริมาตร

ในกะโหลกศีรษะให้คงที่	 เมื่อรอยโรคขยายใหญ่ขึ้นจะ

ทำาให้มีการเริ่มเคลื่อนย้ายนำ้าไขสันหลังและเลือดออก

จากกะโหลกโดยไม่ได้ทำาให้ความดันในกะโหลกศีรษะ

เปลีย่นแปลงไปมาก36	แต่อย่างไรกต็ามความสามารถใน

การชดเชยการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรนี้มีจำากัด37	 ถ้า

หากรอยโรคยังคงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	ก็จะทำาให้ความ

ดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้นและนำาไปสู่ภาวะสมองไหล		

(brain	herniation)38	ยิ่งไปกว่านั้นการเพิ่มขึ้นของความ

ดันในกะโหลกศีรษะยังเป็นภยันตรายต่อการไหลของ

เลือดที่ไปเลี้ยงสมอง	(cerebral	blood	flow,	CBF)	จาก

การไปลดความดันเลอืดทีไ่ปเลีย้งสมอง	(cerebral	perfu-

sion	pressure,	CPP)	 เพราะ	ความดันเลือดเลือดที่ไป

เลี้ยงสมอง	 คำานวณจาก	 ความดันเลือดแดงเฉลี่ยท่ัว

ร่างกาย	(mean	arterial	pressure,	MAP)	ลบด้วยความ

ดันในกะโหลกศีรษะ	CPP	=	MAP	–	ICP39 

	 Neurometabolic	cascade	จากการบาดเจบ็สมอง

ปฐมภมูนิำาไปสู่ภาวะสมองบวมและการเพ่ิมขึน้ของความ

ดนัในกะโหลกศรีษะดงัทีก่ล่าวข้างต้น		การบาดเจบ็ทตุยิ

ภูมิโดยการเพิ่มขึ้นของความดันในกะโหลกศีรษะซึ่งนำา

ไปสู่การลดลงของ	CPP	และ	CBF40	เมื่อ	CPP	หรือ	CPF	

ลดลง	เลอืดจะไม่เพยีงพอต่อการขนถ่ายสารอาหารไปยงั

เซลล์41	 การเพิ่มขึ้นของความดันในกะโหลกศีรษะโดย

เฉพาะเมื่อมากกว่า	20	เซนติเมตรนำ้า	ในผู้ป่วย	TBI	จะมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่ดี	 และอัตราการตายท่ีสูง

ขึ้น42,43	 ระดับของ	CPP	 ในผู้ป่วยซึ่งมี	 TBI	 ระดับรุนแรง	

ควรจะรักษาระดับเหนือ	60	มิลลิเมตรปรอทไว้	เพื่อให้ได้

ผลลัพธ์ที่ดี44 

กลไกการออกฤทธิ์ของ TTM ต่อ TBI 
(mechanisms of TTM actions on TBI)

	 คุณสมบัติการปกป้องสมองของ	TTM	จาก	neuro-

metabolic	cascade	ที่เกิดใน	TBI	ประกอบด้วยหลาย

กลไก45	กลไกการปกป้องสมองของ	TTM	ที่รู้จักกันดี	คือ	

การบรรเทาภาวะ	hypoxic	/	 ischemic	encephalopa-

thy46		กลไกการปกป้องสมองของ	TTM	ต่อ	TBI	คล้ายคลงึ

กับที่	 TTM	ปกป้องสมองจาก	 ischemic	 cascade	ยก

ตวัอย่างเช่น	การทำาให้	oxygen	free	radical	ลดลง	ยับยัง้

การปลดปล่อยของโปรตีนในกลุ่ม	 excitotoxic	 การ

ป้องกันการไหลเข้าเซลล์ของ	calcium	และลดการปลด

ปล่อย	cytokines	และ	mediators6,45,47	กลไกการปกป้อง

สมองในหลายระดับรวมถึงการลด	brain	metabolism	

การป้องกันการเกิด	 cortical	 spreading	 depolariza-

tions	การปกป้อง	mitochondrial	และการป้องกัน	cell	

membrane	ไม่ให้ถกูทำาลาย	ช่วยส่งเสริมประสิทธผิลการ

รักษาของ	TTM	ต่อ	TBI40,47	กลไกเหล่านี้สามารถชะลอ

เซลล์ประสาทและ	glails	นำาไปสู่การทำาลายและการตาย

ของเซลล์แบบถาวร	หรือ	apoptosis	ได้48	TTM	สามารถ

กดการแสดงออกของ	iNOS	นำาไปสู่ผลการพฒันาในสตัว์

ทดลองต้นแบบกับ	TBI	เพื่อใช้เป็น	biomarkers	สำาหรับ	

TBI	แบบรุนแรง49	กลไกการปกป้อง	blood-brain-barrier 

(BBB)	เป็นกลไกที่รู้จักเป็นอย่างดีอีกอย่างของ	TTM	ซึ่ง

ช่วยลดการบวมของสมองและลดความดนักะโหลกศรีษะ

อีกด้วย48,50	 ประสิทธิภาพของการลดความดันกะโหลก

ศีรษะด้วย	TTM	ในหลายรูปแบบของ	TBI	แสดงให้เห็น

ได้ในหลายการศึกษาท้ังทางคลินิก	 และ	pre-clinic51-53  
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อย่างไรก็ตาม	 ประโยชน์ที่แท้จริงทางคลินิกของการ

ควบคุมความดันในกะโหลกศีรษะด้วย	 TTM	ต่อผู้ป่วย	

TBI	จำาเป็นต้องได้รบัการพิสจูน์ด้วยการศกึษาทางคลนิกิ

แบบสุ่มขนาดใหญ่54

The course of TTM in clinical practice

	 หลักการรักษาด้วย	TTM	แบ่งเป็น	3	ช่วง45	 ได้แก	่

ช่วงที่	 1	คือ	ช่วงการชักนำาสู่อุณหภูมิเป้าหมาย	 เรียกว่า		

Induction	phase	ช่วงนี้เป็นการลดอุณหภูมิแกนกลาง

ของผูป่้วยลงสูอ่ณุหภูมเิป้าหมายอย่างรวดเรว็55,56	ต่อมา	

ช่วงท่ี	2	คอื	maintenance	หรอื	sustainment	phase	เป็น

ช่วงที่ต้องประคับประคองอุณหภูมิแกนกลางให้อยู่ที่

อุณหภูมิเป้าหมายให้น่ิงที่สุดในช่วงเวลาที่ต้องการ			

สุดท้าย	ช่วงที่	3	คือ	ช่วงที่ชักนำาอุณหภูมิแกนกลางกลับ

สูป่กต	ิ	เรยีกว่า		rewarming	phase		เป็นช่วงทีต้่องทำาให้

อุณหภูมิแกนกลางค่อยๆสูงข้ึนอย่างช้าๆ	 เพ่ือลดผล

แทรกซ้อนต่างๆ		ซึง่โดยทัว่ไปมกัจะปรบัอณุหภมูข้ึินทลีะ	

0.2-0.5	 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง55,56	 ผลแทรกซ้อนที่

สำาคัญท่ีสุด	 คือ	การติดเช้ือ	 ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนในช่วงท่ี	 3	

ของการรักษา	 เมื่อปรับอุณหภูมิแกนกลางขึ้นอย่าง

รวดเร็วและออกนอกอตัราการควบคมุ4		กราฟทีแ่สดงการ

ปรบัอณุหภมูใินช่วงต่างๆ	ของการรกัษาด้วย	TTM		แสดง

ในรูปที่	1

รูปที่ 1 ช่วงต่างๆของการรักษาด้วย TTM 

Methods of TTM

	 การรักษาด้วย	TTM		นั้นมีวิธีในการให้การรักษาได้

หลายวิธี			บางวิธีไม่สามารถนำาไปใช้ในทางคลินิกได้อีก

ต ่อไป	 เ น่ืองจากเป ็นวิธีที่ เป ็นไปไม ่ ได ้ห รือไม ่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ57		วธิกีารทีใ่ช้ร่วมกบัยาลดไข้เพยีง

อย่างเดียวน้ัน	 ไม่เพียงเพียงพอที่จะทำาให้การรักษาด้วย	

TTM	ประสบความสำาเร็จได้	 ในกรณีที่ยังไม่มีเคร่ืองมือ		

สามารถฉีด	 cold	 crystalloid	 solution	 เข้าทางหลอด

เลอืดดำาได้เพือ่เป็นการช่วยเริม่ต้นการรกัษาด้วย	TTM	ใน

ช่วงส่งตัวก่อนถึงโรงพยาบาล58,59	 อย่างไรก็ตาม	 การ

รักษาด้วย	TTM	ไม่สามารถประสบความสำาเร็จได้หากฉดี	

cool	 fluid	 เข้าทางหลอดเลือดดำาเพียงอย่างเดียว	

เนือ่งจากต้องใช้ปรมิาตรของสารนำา้ในปรมิาณท่ีร่างกาย

ไม่อาจรบัได้	การใช้	cooling	helmets	อาจมปีระสทิธภิาพ

เพยีงพอทีจ่ะทำาให้การรกัษาด้วย	TTM		กบัสมองของเดก็

ทารกเท่านั้น	 แต่สำาหรับการรักษาในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่

นัน้	การรกัษาด้วย	cooling	helmets	ยงัไม่มปีระสทิธภิาพ

เพยีงพอ6,60	2	วธิกีารรักษาทีไ่ด้รับการยอมรับมากทีส่ดุใน

การใช้ทางคลินิก	คือ		วิธี	non-invasive	surface		และ	

วิธี	invasive	endovascular
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 Invasive endovascular methods

 วิธี	 invasive	endovascular เป็นวิธีที่ใส่สายสวน

เข้าทางหลอดเลอืดดำาส่วนกลางร่วมกบั	extracorporeal	

cooling	machine4	การใส่สายสวนเข้าทางหลอดเลือด

ดำาส่วนกลางสามารถแทงผ่านทาง	femoral	vein,	jugular	

vein	หรือ	subclavian	vein	ได้			และแน่นอนว่าใส่ระบบ

ควบคุมอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติเข้าไปด้วย	 สำาหรับ

เครื่องมือที่จะนำามาใช้นั้นในตลาดสากลมีอยู่	 2	 ยี่ห้อ	ที่

สามารถนำามาใช้	 คือ	 CoolGard3000	และ	Celcius	

Control	System		ข้อดีของระบบ	endovascular	คอืระบบ

นีม้ปีระสทิธภิาพสงู	ทีจ่ะทำาให้อุณหภูมแิกนกลางร่างกาย

ลดลงสู่อุณหภูมิเป้าหมายอย่างรวดเร็ว	ประคับประคอง

ให้อุณหภูมินิ่งที่ เป้าหมายได้ดี	 และสามารถทำาให้

อุณหภูมิแกนกลางกลับสู ่ปกติได้อย่างช้าๆในอัตรา

ควบคุมที่ต้องการ61,62	 ข้อได้เปรียบอีกอย่างของระบบ	

endovascular	 คือ	 สามารถลดการใช้ยารักษาภาวะ

หนาวสั่น	 (shivering)	ที่มีฤทธิ์ง่วงทั้งหลายระหว่างการ

รักษาด้วย	 TTM	ด้วยการใช้	 skin	 counter-warming63  

เนื่องจากผิวหนังของผู้ป่วยยังมีที่ว่างมากมาย	การให้ยา

รักษา	 shivering	 อาจทำาให้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ	

เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีระดับการรู้ตัวลดลงจากยา64	ด้วย

เหตุนี้จึงทำาให้การรักษาด้วย	TTM	 โดยใช้วิธี	 endovas-

cular	method	 เป็นวิธีที่ถูกแนะนำาให้ใช้ในผู้ป่วยท่ีเกิด

ภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน	 เนื่องจากต้องการหลีก

เลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยกลุ่มนี้65-67	 อย่างไร

ก็ตาม	การใส่สายสวนก็ยังคงมีภาวะแทรกซ้อนและการ

ใส่สายสวนเข้าทางหลอดเลือดดำาส่วนกลางมีข้อจำากัดที่

ทำาให้เกิดผลเสียสำาหรับวิธี	endovascular	method68,69 

 Non-invasive surface methods

	 การประคบนำา้แข็งบรเิวณคอ	รกัแร้	และหน้าขา	เป็น

วธิทีีง่่ายทีส่ดุในการลดอณุหภมูพ้ืินผวิ	จากงานวจิยัแบบ	

RCT	ทีส่ำาคัญสองการศึกษา	เกีย่วกบัการรกัษาด้วย	TTM	

ในผู้ป่วยภาวะหลังหัวใจหยุดเต้น	(post-cardiac	arrest	

syndrome,	PCAS)	แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของการ

ประคบนำ้าแข็ง1,2	 อย่างไรก็ตามการประคบนำ้าแข็งมีข้อ

เสียหลายอย่าง	 เช่น	ต้องในแรงงานและความพยายาม

สูง,	ควบคุมอุณหภูมิเป้าหมายได้ยาก,	มีโอกาสเกิดโรค

แทรกซ้อนสูง70		ดังนั้นการใช้	auto-feedback	tempera-

ture	 regulated	machine	จึงเป็นที่นิยมมากกว่าเพราะ

สามารถควบคมุอณุหภมูเิป้าหมายได้ดกีว่า	ทำาให้มคีวาม

น่าเช่ือถือมากกว่า57	 มีอุปกรณ์หลายยี่ห้อที่มี	 auto-

feedback	 temperature	 regulated	machine	 ร่วมกับ	

circulatory	 cold	water	blankets/pads/cold	 air-flow	

blankets	ได้แก่	Arcticsun,	Criticool	และ	Blanketrol	

โดยเครื่องนี้สามารถลดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว	 แล้ว

ทำาให้บรเิวณนัน้อุน่ขึน้เข้าสูอ่ณุหภมูปิกตอิยา่งช้าๆ	หลกั

การของเคร่ือง	คือ	 การตรวจวัดอุณหภูมิแกนกลางของ

ร่างกายโดยตรง	 อุณหภูมิของนำ้าในแผ่นประคบ	จะถูก

ปรับโดยอตัโนมัตเิพือ่ให้อณุหภมิูแกนกลางไปสู่เป้าหมาย

ที่กำาหนดไว้71 

	 แผ่น	EMCOOL	ประกอบไปด้วยแกรไฟต์	ทีส่ามารถ

นำาความร้อนได้ดี	ก่อนใช้งานต้องนำาแผ่น	EMCOOL	ไป

แช่เย็น	ที่	9	องศาเซลเซียสให้แผ่นเก็บความเย็นไว้	EM-

COOL	 ใช้งานง่าย	 ด้วยการประคบลงไปบนผิวหนัง

โดยตรงโดยไม่ต้องต่อกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ72		จงึสะดวก

นำาไปใช้งานในรถฉุกเฉินหรือ	ณ	 ที่เกิดเหตุนอกโรง

พยาบาล	เพื่อเริ่มการรักษาด้วย	TTM	ได้ตั้งแต่ภายนอก

โรงพยาบาล73 

 The novel cooling method

	 RhinoChill	 Intra-nasal	Cooling	 System	 เป็น

เคร่ืองให้ความเย็นสมอง	 (selective	 brain	 cooling)	

เคล่ือนที่ได้	 มีท่อใส่จมูกเพื่อกระจายละอองสารนำ้าให้

ความเย็นเข้าสู่โพรงจมูก74	 สารให้ความเย็นนี้ไม่ต้อง

เเช่เเข็ง	 เเต่ใช้งานเเบตเตอรี่75	ระบบนี้ทำาให้เริ่มทำาตั้งเเต่

ก่อนถึงโรงพยาบาล76,77	 ใน	 observational	 study	 ได้

รวบรวมผู้ป่วย	 17	คน	ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรง

พยาบาล	ที่แสดงให้เห็นว่าการใช้		intra-nasal	cooling	

device	มคีวามปลอดภยัและสามารถใช้ได้ตัง้แต่ก่อนถงึ

โรงพยาบาล		มีผลข้างเคียง	2	อย่างที่ไม่อันตรายถึงชีวิต	

คือเลือดกำาเดาออก	 	white	 nose78	 ความดันที่เพ่ิมข้ึน

ระหว่างการรักษาโดยวิธีนี้	 ในผู ้ป่วยสมองขาดเลือด

เฉียบพลันเป็นที่พึงระวังใน	observational	study	อื่นๆ79  

ยิง่ไปกว่านัน้	มรีายงานกรณผีลข้างเคยีงร้ายแรงคอืภาวะ

มีลมภายในกะโหลกศรีษะ	ผู้เขียนตัง้สมมตฐิานว่าอากาศ
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จากท่อจมูกแทรกผ่าน	 cribiform	plate	 of	 ethmoidal	

sinus	นำาลมเข้าสู่โพรงศีรษะ80	 ผลข้างเคียงที่ร้ายเเรงนี้	

ทำาให้เกดิความกงัวลต่อการใส่อปุกรณ์เข้าช่องจมกู	ในผู้

ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บทางศีรษะ

	 อปุกรณ์ให้ความเย็นทางหลอดอาหาร	ช่วยเหนีย่วนำา

ให้อณุหภมูลิดลงได้เรว็ในผูป่้วยภาวะหลงัหวัใจหยุดเต้น81 

ตามคุณสมบัติที่ไม่รุกรานของอุปกรณ์นี้	 ทำาให้สามารถ

ควบคุมไข้ได้ในหน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก82	 อุปกรณ์นี้ได้รับ

การรับรองจาก	 The	United	 States	 Food	 and	Drug	

Administration	(USFDA)	เพือ่ใช้ในการศกึษาทางคลนิกิ83 

อาการส่ันและผลตอบสนองทางสรีรวิทยา
โดยทั่วไป

	 เม่ืออุณหภูมิเริ่มลดตำ่าลง	 จะเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางสรรีวทิยาในช่วงแรกข้ึน	เช่น	ภาวะหลอดเลอืดหดตวั

ตามร่างกาย84.	ร่างกายกจ็ะมกีารปรับตวัข้ึนเป็นลำาดบัต่อ

มา		เมือ่อณุหภูมิลดตำา่ลงจดถงึจุดทีเ่ป็นค่าจำากดัเทรชโฮ

ลด์	 ภาวะการสันจะเกิดขึ้นในที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่

ได้4,85.	 การสั่นเป็นกระบวนการกลไกการป้องกันสุดท้าย

เมือร่างกายเจอกับภาวะอุณหภูมิลดตำ่าลง	 เมื่อการปรับ

ตัวของร่างกายในการทำาให้เส้นเลือดตามร่างกายหดตัว

ไม่เพยีงพอทีจ่ะชดเชยได้85.		กระบวนการสร้างความร้อน

จะเพิม่สงูข้ึน	2-5	เท่าจากภาวะการสัน่ของร่างกาย86	การ

มีส่ันเกิดข้ึนเป็นตัวบอกว่าร่างกายคนไข้ยังไม่สูญเสีย

ภาวะการปรับตวัทางสรีรวทิยาและการทีม่สีัน่จะสมัพนัธ์

ว่ามผีลลพัธ์ทางระบบประสาททีด่ไีด้87	การจดัการกบัการ

สั่นเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการทำา	TTM	และควรรวมไว้กับ	

protocol	 ในการทำา	 TTM63,88	Bedside	Shivering	As-

sessment	Score	 (BSAS)	จะเข้ามามีประโยชน์ในการ

ช่วยประเมินระดับการสั่นของร่างกายได้89 

ตารางที่ 1.	การให้คะแนนการประเมินของ	Bedside	Shivering	Assessment	Score	(BSAS)89

0 ไม่มีการสั่น

1 เล็กน้อย	:จำากัดที่ระดับของ	และ/หรือ	ช่วงอกเท่านั้น

2 ปานกลาง	:	กระจายการสั่นไปที่ช่วงแขนทั้งสองข้าง

3 รุนแรง:	การสั่นกระจายไปทั่วร่างกาย	ทั้งลำาตัว	แขนขาทั้งสองข้าง

	 การเพิ่มขึ้นของความต้านทานในหลอดเลือดแดง

ตามร่างกายระหว่างการเริ่มต้นกระบวนการ	TTM	หรือ	

induction	 stage	ของ	TTM  ถือเป็นปกติ	 แต่มักจะเกิด

ช่ัวคราวและไม่ทำาอนัตรายของระบบความดนัโลหติส่วน

รวม51	หวัใจทีเ่ต้นช้าลงกพ็บได้ระหว่างช่วงระยะ	sustainment 

stage	อัตราการเต้นหัวใจมักจะตำ่ากว่า	 50	คร้ังต่อนาที

โดยปราศจากผลกระทบทางการไหลเวยีนเลอืดส่วนรวม	

ดงัน้ันจงึไม่ต้องใช้ยาใดๆเพ่ิมเติม	อย่างไรกต็ามภาวะการ

เต้นหัวใจที่ช้าลงบ่งบอกถึงภาวะออโตโนมิคที่ยังปกติดี

อยูแ่ละเป็นตัวบอกผลลพัธ์ทีดี่90	ในการศึกษาวจิยัในสตัว์

ทดลองกับการลดอุณหภูมิกายลง	 พบกระบวนการ	 

coagulation	 ที่ยาวนานขึ้น	 และมีการลดลงของการ

ทำางานในเกล็ดเลือด	 ซึ่งเป็นภาวะทั่วไปที่เจอได้	 91 

อย่างไรก็ตาม	 ในเวชปฏิบัติจริงๆ	 โดยทั่วไป	ภาวะเลือด

ออกหลงัทำาการลดอุณหภมูกิายเป็นสิง่ทีพ่บไม่บ่อยนกั92 

ระหว่างระยะ	sustainment	stage	ไตจะมกีารขบันำา้ออก

มากข้ึน	 ซ่ึงนำามาสู่ภาวะขาดนำ้าในร่างกายได้93	ปริมาณ

โพแทสเซียมในเลือดจะลดตำ่าลงอย่างมีนัยสำาคัญ	 ใน

ระยะ	 sustainment	 stage94	 กลไกของการเกิดภาวะ

โพแทสเซียมตำ่าในเลือดที่ถูกตั้งสมมติฐานไว้คือ	 การที่

ทำาให้อุณหภูมิร่างกายตำ่าลงจะนำาไปสู่การเคลื่อนท่ีของ

โพแทสเซียมภายในเซลล์และสูญเสียออกไปทางไต95  

อย่างไรก็ตาม	ระดับโพแทสเซียมในเลือดก็จะกลับมาสูง

ขึ้นปกติ	 เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น	 โดยมากกว่า	 	 3.0	

มิลลิอิควิวาเลนท์ต่อลิตรระหว่าง	 sustainment	 stage	

เพือ่หลกีเลีย่งภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะซึง่นำาไปสูก่ารเสยี

ชีวิตได้	 ระหว่าง	 sustainment	 stage	 และภาวะ

โพแทสเซียมสูงในเลือดระหว่าง	 rewarming	 stage94,96 
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การเพิ่มขึ้นของระดับอะไมเลสในเลือดเป็นสิ่งที่เกิดได้

ทั่วไประหว่างระยะ	 sustainment	 stage	อย่างไรก็ตาม	

การเพิม่ขึน้นีก้ไ็ม่สมัพันธ์กบัการเกดิภาวะตับอ่อนอกัเสบ

เฉยีบพลนัแต่อย่างใด97	ภาวะนำา้ตาลในเลอืดสงูต่อเนือ่ง		

(ระดับนำ้าตาลในซีรัม	>	8	mmol/L	อย่างน้อย	4	ชั่วโมง	)	

เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยสำาหรับ	 TTM	และอาจสัมพันธ์กับ

ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนัก98	 กลไกหลายอย่างของการทำาให้

ร่างกายอณุหภูมลิดตำา่ลงจนเกิดภาวะนำา้ตาลในเลอืดสงู	

อาจอธิบายได้จากการลดการใช้นำ้าตาลลง	การลดภาวะ

การสร้างอินซูลินในร่างกาย	หรือ	 เพิ่มการต้านทานการ

ให้อินซูลินจากภายนอกเพ่ิมเติม99	 อย่างไรก็ตามการให้

อินซูลินเพิ่มเ ติมในคนไข ้อาจส ่งผลให ้ เ กิดภาวะ

โพแทสเซยีมในเลอืดตำา่ลงไปอีก	จากภาวะท่ีโพแทสเซียม

เคลือ่นย้ายเข้าสูภ่ายในเซลล์	นอกจากนีภ้าวะการตดิเชือ้	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อในปอดและติดเช้ือใน

กระแสเลือด	 เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในการทำา		

อย่างไรกต็ามมเีพียงแค่การติดเชือ้ทีค่วบคุมไม่ได้เท่านัน้

ที่จะนำาไปสู่ผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์57,100

การประยุกต์ใช้ TTM ในผู้ป่วย Traumatic 
Brain Injury (TBI)

 TTM ในสัตว์ทดลองกลุ่ม TBI

	 ข้อดขีอง	TTM	ในกลุม่สตัว์ทดลองทีม่ภีาวะ	TBI	นัน้

พบในหลายการศึกษาวิจัย	ผลจากการป้องกันของ	TTM	

เพื่อหยุดภาวะ	neurometabolic	cascade	ของ	TBI	ได้

รับการยอมรับในการทดลองในสัตว์ทดลองหลายการ

ศึกษา	ผลการป้องกันสามารถเห็นได้จากพยาธิทางจุล

กายวภิาคศาสตร์ทีแ่สดงในหนูทีม่ภีาวะ	TBI	จำานวนของ

เซลล์ประสาทที่ตายโดยรวมต้ัง	 เนื้อเยื่อชั้น	 CA3	และ		

CA4	 ของ	 ฮิปโปแคมปัส	และ	ทาลามัส	นั้นลดลงเมื่อ

อุณหภูมิลดลง101	 การท่ีร่างกายเย็นลง	 สามารถหยุด

กระบวนการปล่อยกลูตาเมท	และ	ไฮดรอกซิล	ที่จะเพิ่ม

ขึน้ในสตัว์ทดลอง	ซึง่จะกระตุ้นให้เกดิภาวะ	TBI	ได้102		ดัง

ที่กล่าวแล้วข้างต้น	 การรบกวน	BBB	 เป็นหน่ึงในก้าว

สำาคัญของการทำาให้เกิด	neurometabolic	cascade	ซึ่ง

นำาไปสู่การทำาให้สมองบวมได้	 การรั่วไหลของโปรตีนใน

หลอดเลือดจาก	BBB	ทีเ่สยีไปจะลดลงเมื่ออุณหภมูกิาย

ลดลงในหนูทดลอง	กับการตอบสนองโดยการเพิ่มความ

ดนัโลหติสงูฉบัพลนัหลงัจาก	TBI103	ในสมองทีก่ำาลงัเจรญิ

เติบโต,	TBI	อาจทำาให้เกิดการชัก	และนำาไปสู่โรคลมชัก

เนือ่งจากภาวะ	hyperexcitability	เซลล์และระบบการนำา

ไฟฟ้าของเส้นประสาท	 เป็นผลให้เสียการทำางานของ

สมองในระยะยาวได้	 อุณหภูมิที่ตำ่าลงช่วยฟื้นฟูร่างกาย

ให้ดีขึ้นหลังจากภาวะ	TBI	ในสมองหนูทดลองในวัยช่วง

แรกคลอด104	 ดังที่กล่าวไปแล้ว	 autophagy	 มีบทบาท

สำาคัญใน	 การกำาจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดหลังจากภาวะ	 TBI	

และมีผลในการป้องกันทางระบบประสาท	 การลด

อุณหภูมิร่างกายช่วยเพ่ิมการ	autophagy	 ซ่ึงทำาให้เกิด

ผลลัพธ์ที่ดีขึนในภาวะ	TBI

	 การศกึษาในสตัว์ทดลองชีไ้ปทางผลลพัธ์ท่ีดใีนการ

ป้องกันการเกิด	 catastrophic	 cascade	 ในกลุ่ม	 TBI	

อย่างไรก็ตามการยืนยันข้อดีในการทดลองทางคลีนิกก็

จำาเป็นที่จะต้องทำาต่อไปก่อนท่ีจะนำามาใช้จริงในทางคลี

นิกต่อไป	

 การศึกษาวิจัยทางคลินิกของ TTM ในคนไข้

กลุ่ม TBI

	 ต่อเนื่องจากการศึกษาในระดับ	pre-clinical	ที่ได้

ผลลพัธ์ทีน่่าพอใจ	มกีารศกึษาวจิยัในคนหลายอย่างเพือ่

ยนืยนัประโยชน์ของการรกัษาด้วย	TTM	ในผูป่้วย	TBI	แต่

การศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้	 มีจำานวนผู้ป่วยเข้าร่วมการ

ศึกษาในปริมาณน้อย	 มีการศึกษาแบบ	 single	 center	

แสดงถึงประโยชน์ของการทำา	 TTM	 ในคนไข้	 TBI	 ในป	ี

ค.ศ.	1997	Marion	et	al	รายงานถงึการทำา	TTM	ในคนไข้

ทีม่าด้วย	TBI	ระดบัรุนแรง		การศกึษาในคร้ังนัน้มจีำานวน

คนไข้	82	คนที่มีคะแนน	Glasgow	Coma	Score	ตั้งแต่	

5	ถงึ	7	ซึง่ถอืเป็นจำานวนประชากรทีน้่อย		ผลลพัธ์ทีน่่าพงึ

พอใจหลังทำาภายใน	3-6	เดือนหลังการทำา	TTM	แต่พบ

ว่าไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเม่ือติดตามผลการรักษาไป

จนครบ	 12	 เดือน105	 มีผลการศึกษาที่ให้ผลดีจากการ

ศึกษาที่คล้ายกันอีกคร้ังในเวลาต่อมา	 แต่ก็ยังเป็นการ

ศกึษาวจิยัแบบ	single	center	จาก	2	แห่งในประเทศจนี	

ศึกษาในคนไข้ที่มีภาวะ	TBI	 ระดับรุนแรง	ซึ่งได้ผลดีใน

การควบคุมความดันในกะโหลกศีรษะ	หลังติดตามผล
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การรักษาใน	6-12	 เดือนต่อมา106,107	 อย่างไรก็ตาม	 the	

National	 Acute	 Brain	 Injury	 Study	Hypothermia	

(NABISH),	ซึง่เป็นการศึกษาแบบ	multi-center	ทีส่ำาคญั	

มีรายงานว่านอกจากจะไม่มีประโยชน์ในการรักษาด้วย	

TTM	แล้ว	ยงัอาจเป็นอนัตรายก่อให้เกดิผลข้างเคยีงในผู้

ป่วย	TBI	อีกต่างหาก108	ยิ่งไปกว่านั้นผลจากการศึกษา

อย่างเป็นระบบท้ังในแง่ของ	 systematic	 review	และ	

meta-analysis		ซึง่ได้รวมการศึกษาวจิยัก่อนปี	ค.ศ.	2003	

ค้นพบว่า	 ไม่มี ประโยชน์ในการทำา	 TTM	สำาหรับผู้ป่วย	

TBI109-111	 แต่ ก็มีรายงานการศึกษาจากบางสถาบันใน

กลุม่	NABISH		ซึง่รายงานผลลพัธ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป112  

ซึ่งนำาไปสู่	the	National	Acute	Brain	Injury	Study	Hy-

pothermia	II	(NABISH	II)	ในอีกหลายๆปีต่อมา		โชคไม่

ดีเท่าไหร่ที่	 t he	NABISH	 II	 ไม่พบประโยชน์ในการทำา	

TTM	สำาหรับคนไข้ ภาวะ	 TBI113	 ผลท่ีออกมาเป็นลบทั้ง		

NABISH	 I	 และ	 II 	 ได้รับการยืนยันจากการศึกษาของ

ประเทศญี่ปุ่น	จากการศึกษาของ	the	Brain-Hypother-

mia	 (B-HYPO)	St udy	 โดยการศึกษา	The	B-HYPO	

รายงานว่า	การทำา	TTM	ที่เป้าหมายการลดอุณหภูมิอยู่

ระหว่าง		32	และ	34	องศาเซลเซยีส	ไม่พบประโยชน์ใดๆ	

เมื่อเทียบกับการควบคุมภาวะไข้ในผู้ป่วย	TBI114

	 ดังที่กล่าวมาแล้ ว	 การเพิ่มขึ้นของความดันใน

กะโหลกศีรษะเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในผู้ป่วย	TBI	และมัก

จะนำาไปสูผ่ลลพัธ์ทีไ่ม่ดตีามมา115,116	การศกึษาวจิยัส่วน

ใหญ่ก่อนหน้านี้ในการทำา	TTM	ในผู้ป่วย	TBI	ที่เริ่มเพิ่ม

อุณหภูมิร่างกาย	 ( rewarming)	 เมื่อถึงระดับที่ความดัน

ในกะโหลกศีรษะมีค่าสูงสุดที่ราวๆ	48	ชั่วโมงหลังสมอง

บาดเจ็บจากอบุติัเหต	ุนำาไปสูก่ารเพ่ิมขึน้ของความดนัใน

กะโหลกศีรษะขึ้นไปอีก	 ปรากฏการณ์นี้ถือเป็นเหตุผล

หนึง่ทีส่ำาคญัทีบ่่งชีว่้าเป็นผลเสยีในการทำา	TTM	ในคนไข้

กลุม่นี้54	ตามท่ีกล่าวไว้	การลดความดันในกะโหลกศรีษะ

เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของการทำา	 TTM	ซึ่งควรจะมีส่วน

ช่วยคนไข้ที่มีการเพิ่มความดันในกะโหลกศีรษะในกลุ่ม

เฉพาะทีม่าด้วย	TBI	ทีพ่บว่ามคีวามดนัในกะโหลกศรีษะ

ที่สูงขึ้นได้52	 กา ร ศึกษาวิจัยในเรื่องการใช้	 TTM	 เฉพาะ

กลุ่มที่มีระดับความดันกะโหลกศีรษะสูงได้รับการกล่าว

ถึงมากขึ้น117	 จึงเ กิดการศึกษาไปข้างหน้า	 จากสถาบัน

แห่งเดียว	 ในปริมาณผู้ป่วยท่ีมีไม่มากนัก	พบว่า	 TTM	

ทำาให้อัตราการรอดชี วิตสูงข้ึน	 และผลลัพธ์ของระบบ

ประสาทที่ดีขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่ได้ทำา	 TTM	ซึ่งคนไข้เหล่า

นั้นมีภาวะ	refractory	intracranial	hypertension	รวม

อยู่ด้วย118	แต่โชคไม่ดีเท่าไหร่	เมื่อการศึกษาวิจัยที่ทำาใน

หลายสถาบัน	 ที่ได้ปริ มาณผู้ป่วยมากข้ึนในเงื่อนไข

เดยีวกนั	โดยใช้เกณฑ์คดัเลอืกเฉพาะผู้ป่วยทีค่วามดนัใน

กะโหลกศีรษะที่สูงกว่ า	20	มิลลิเมตรปรอท	 (การศึกษา

ของ	Eurotherm3235)	รายงานว่าไม่มีประโยชน์ใดๆอีก

ครั้ง119	 ในขณะที่กา รศึกษาที่ใหญ่ขึ้นในหลายสถาบัน

สำาหรับการใช้	TTM	เป็นแนวทางการรกัษาตวัเลอืกท่ีสอง

สำาหรับคนไข้ที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงใน

คนไข้	TBI	ยังคงอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่ขณะนี้120

	 การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบและ	การศกึษา

แบบ	meta-analysis	ของ	TTM	เทยีบกบั	normothermia	

ในกรณผู้ีป่วยผูใ้หญ่ทีม่าด้วย	TBI	พบว่านอกจากจะไม่มี

ประโยชน์จากการทำา	TTM	แล้ว	ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะ

ทำาให้เกิดการติดเช้ือทางปอดและภาวะแทรกซ้อนทาง

กลุ่มโรคหัวใจอีกด้วย121	ณ	ขณะนี้	การนำา	TTM	มาใช้ใน

เวชปฏิบัติจริงในกรณี	TBI	ทุกกรณี	โดยไม่ได้อยู่ภายใต้

ศึกษาวิจัย	จึงยังไม่แนะนำา122

	 ทำานองเดียวกับการทำา	 TTM 	 ในเด็ก	ก็พบว่าไม่มี

ประโยชน์เช่นเดียวกับในผู้ ใ หญ่	 จากผลการศึกษาวิจัย

กลุ่มคนไข้เด็กที่มาด้วย	TBI	ระดับรุนแรงโดย	Hutchin-

son	et	al	ไม่มีประโยชน์ทั้ งในระยะสั้นๆ	และระยะยาว	

และยงัก่อให้เกดิภาวะแทรกซ้อนจากการทำา	TTM	อกีด้วย	

โดยเฉพาะความดันโลหิตตำ่าลงมากจนเป็นอันตรายต่อ

ร่างกาย123	แต่ทั้งนี้ก็พบว่ามีปัจจัยรบกวนหลายอย่างใน

การศึกษาของ	Hutchinson	 ไม่ ว่ าจะเป็นการเริ่มทำาที่

ล่าช้า	การรักษาที่สั้นเกิน ไปและการเพิ่มอุณหภูมิอย่าง

รวดเร็วตามรายงานทีแ่สดง	อย่างไรกต็าม	หากปราศจาก

ปัจจัยกวนเหล่านี้ไป	ก็ยังมีรายงานอย่างการศึกษา	 the	

Cool	Kid	Trial	ที่บ่งชี้ว่ า ไม่มีประโยชน์ในเด็กที่มาด้วย

ภาวะ	TBI	 ระดับรุนแรงจากการทำา 	 TTM124	นอกจากนี้

รายงานการศกึษาข้ันต้นจากการเร่ิมทำา	TTM	ในเดก็ทีม่า

ด้วยภาวะ	TBI	ระดบัรุนแรงพบว่ามีจำานวนคนไข้ให้ศกึษา

ไม่มากพอที่จะสรุปผลลัพธ์ได้ 1 2 5	 การทบทวนเอกสาร
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อย่างเป็นระบบและการศึกษาแบบ 	meta-analysis	

หลายชิ้นจึงยังยืนยันว่าการทำา	TTM	ไม่มีประโยชน์ในทั้ง

กลุ่มคนไข้เด็กและผู้ใหญ่ที่มาด้วย	TBI126

สรุป

	 Neurometabolic	cascade	เป็นตวัการหลกัในการ

ทำาให้เกดิพยาธสิภาพของ	Traumatic	Brain	Injury	(TBI).	

การเพิม่ขึน้ของความดันในกระโหลกศรีษะเป็นความเสยี

หายที่จะเกิดขึ้นลำาดับต่อมา	 ซึ่งเป็นผลลัพธ์อันไม่พึง

ประสงค์ในคนไข้กลุ่มนี้	สำาหรับ	TTM	ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จัก

กนัในชือ่	therapeutic	hypothermia	สามารถช่วยป้องกนั

กระบวนการ	cascade	in	ผูป่้วยกลุม่	TBIได้	TTM	ยงัเป็น

ทางเลือกที่ดีในการลดความดันกระโหลกศีรษะได้ด้วย	

อย่างไรกต็าม	วธิกีารเคลือ่นย้ายคนไข้เพ่ือมาทำา	TTM	ยงั

เป็นสิ่งที่โต้แย้งกันอยู่		แต่โดยวิธีการแล้วถือว่าประยุกต์

ใช้ได้ในคนไข้กลุ่มนี้	 เนื่องจากสามารถใช้เครื่องควบคุม

อุณหภูมิที่ใช้งานได้ง่าย		สำาหรับในส่วนภาวะแทรกซ้อน

จากการทำา	TTM		กส็ามารถควบคุมและรกัษาได้	อย่างไร

กต็ามการทำา	TTM	ในคนไข้	TBI	ทีไ่ม่อยูใ่นการศกึษาวจิยั

ทุกรายยังคงไม่แนะนำาในขณะนี้
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 Abstract:

 Background:	 Intravenous	 immunoglobulin	

(IVIg)	has	potential	for	treatment	of	neuromuscular	

disorders	by	neutralization,	immunomodulation	and	

stimulated	remyelination	synthesis	with	few	adverse	

effects.	Nowadays,	 IVIg	 becomes	 the	 standard	

treatment	 for	Guillain-Barre	syndrome	 (GBS)	and	

myasthenia	gravis	(MG)	crisis.	Demographic	data,	

factors	associated	with	the	IVIg	treatment	in	patients	

with	GBS	and	MG	in	Thailand	were	scarce.

 Methods:	This	is	a	retrospective	study	with	the	

aims	 to	collect	basic	 information	of	GBS	patients	

and	MG	patients	with	 crisis	 and	 to	 evaluate	 the	 

efficacy	of	IVIg	treatments.	Patients	over	18	years	

old	who	were	diagnosed	with	GBS	and	MG	crisis	

and	 treated	by	 IVIg	 from	2003	 to	 2013	at	 Siriraj	

Hospital	 were	 enrolled.	 	 Efficacy	 of	 IVIg	 was	 

determined	by	motor	power	improvement. 

 Results:	Ninety-one	GBS	patients	and	54	MG	

patients	with	 crisis	were	 enrolled.	 Improvement	

after	IVIg	treatment	was	found	in	74	(81.32%)	GBS	

patients	and	in	49	(90.74%)	MG	patients	with	crisis.	

Seventeen	(18.68%)	GBS	patients	and	5	(9.26%)	

MG	patients	with	crisis	did	not	improve.	The	mean	

age	were	equal,	48.17	and	47.56	years	old	in	the	

GBS	and	MG	groups,	respectively.	The	interval	from	

onset	to	presentation	in	GBS	and	MG	groups	were	

7	and	5	days,	respectively.	Urinary	tract	infection,	

hospital-acquired	pneumonia,	 hyponatremia,	 hy-

pokalemia	and	anemia	were	found	more	than	10%	

while	hyponatremia	and	hypokalemia	were	greater	

than	30%.	Two	patients	with	GBS	and	1	patient	with	

MG	crisis	died	during	admission.

 Conclusion:	Most	patients	improved	after	IVIg	

treatment	 as	 shown	 by	 improvement	 in	motor	

power.	The	rate	of	complications	is	relatively	low.	
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 However,	standard	measurement	using	functional	

grading	 score,	maximum	mouth	 inspiratory	 and	

expiratory	pressure	 (PI	max	and	PE	max)	or	any	

validated	 indicators	 were	 not	 available	 due	 to	 

retrospective	design	of	the	study.		

 Keywords:	Intravenous	immunoglobulin,	IVIg,	

Guillain-Barre	syndrome,	myasthenia	gravis

Background

	 Neuromuscular	 disorders	 as	Guillain-Barre	

syndrome	 (GBS)	and	myasthenia	gravis	 (MG)	can	

lead	to	disability	and	consume	national	budget.	Ap-

proximately	80%	of	GBS	patients	can	walk	indepen-

dently	at	6	months,	and	about	60%	of	patients	attain	

full	recovery	of	motor	strength	by	1	year.	In	approxi-

mately	5-10%	of	patients,	recovery	is	prolonged,	in-

complete	and	required	several	months	of	ventilatory	

support1.	Furthermore,	morbidity	results	from	intermit-

tent	impairment	of	muscle	strength,	which	may	cause	

aspiration,	increased	incidence	of	pneumonia,	falls,	

and	even	respiratory	failure	if	left	untreated2.

	 The	 annual	 incidence	 of	GBS	 in	 the	United	

States	is	1.2-3	per	100,000	inhabitants,	making	GBS	

the	most	common	cause	of	acute	flaccid	paralysis.3-6	

In	 addition, when	 compared	 among	different	 age	

groups,	 the	mean	 annual	 rate	 of	 hospitalizations	

related	to	GBS	increases	with	age,	being	1.5	cases	

per	100,000	population	in	persons	under	15	years	

old	and	highest	at	8.6	cases	per	100,000	population	

in	persons	aged	70-79	years.7	On	the	contrary,	MG	

is	 uncommon	 in	 the	US	with	 an	estimated	annual	

incidence	 of	 2	 per	 1,000,000	 population	 and	 a	

prevalence	 ranges	 from	 0.5	 to	 14.2	 cases	 per	

100,000	people.	This	figure	has	risen	over	the	past	

2	decades,	primarily	because	the	lifespan	of	patients	

with	MG	increased	from	early	diagnosis.8 About	15-

20%	of	 patients	 experience	 a	myasthenic	 crisis,	

three-fourths	occur	within	2	years	of	diagnosis.9

	 Intravenous	 immunoglobulin	 (IVIg)	 enhances	

immune	homeostasis	by	modulating	the	expression	

and	function	of	Fc	receptors,	interfering	with	activation	

of	complement	and	the	production	of	cytokines,	pro-

viding	 anti-idiotypic	 antibodies,	 and	 affecting	 the	

activation	 and	effector	 functions	 of	 T	 and	B	 cells.	

These	mechanisms	may	explain	the	effectiveness	of	

IVIg	 in	 autoimmune	neuromuscular	 disorders.10	As	

IVIg	is	advocated	a	safe	treatment	for	immune-medi-

ated	neurologic	diseases11	with	minor	and	transient	

adverse	reactions.	 Its	use	 is	 increasing	with	an	ex-

panding	range	of	indications.12	Furthermore,	poten-

tially	serious	systemic	reactions	of	various	types	occur	

less	than	2%	of	patients13.	These	include	thrombotic,	

renal,	hematologic,	and	neurologic	complications,	as	

well	as	rare	true	anaphylactic	reactions.14

	 The	United	State	Food	and	Drug	Administration	

(US	FDA)	approved	 IVIg	 for	 use	only	 in	Guillain-

Barre	 syndrome	 (GBS)	and	chronic	 inflammatory	

demyelinating	polyneuropathy	(CIDP),	however	IVIg	

use	in	non	US	FDA-approved	indications	is	com-

mon.	Recently,	the	American	Academic	of	Neurol-

ogy	 has	published	a	 new	guideline	 and	 recom-

mended	 that	 IVIg	use	 is	effectively	 in	adults	with	

GBS	 (Level	A)	and	should	be	considered	 in	MG	

patients	with	crisis,	especially	in	moderate	or	severe	

cases	(Level	B).15	This	conforms	with	the	Thai	FDA	

indications.16	 Therefore,	 IVIg	 is	 the	 treatment	 of	

choice	 compared	with	 therapeutic	 plasma	 ex-

change	(PLEX).	Demographic	data,	factors	predict-

ing	the	outcome	of	treatment	in	patients	with	GBS	

and	MG	in	Thai	patients	were	scarce.	This	study	

would	add	more	information	whether	IVIg	can	im-

prove	the	motor	function	and	other	outcomes	with	

low	adverse	effects.
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Materials and methods

	 This	 is	 retrospective	 chart	 review,	 data	were	

obtained	from	patients	over	18	years	old	who	were	

diagnosed	as	GBS	and	MG	crisis	and	treated	with	

IVIg	at	Siriraj	Hospital	during	2003-2013.	Patients	who	

did	not	meet	the	 inclusion	 criteria	were	 excluded.	

Siriraj	Institutional	Review	Board	(IRB)	approved	the	

study	(COA	No.SI	673/2013	and	SI	674/2013).

Research tools

	 Case	record	forms	for	GBS	patients	and	MG	

patients	with	crisis	were	divided	 into	8	parts:	A).	

Patient	identification	(6	items)	B).	Demographic	data	

(5	 items)	C).	 Pre-IVIg	data	 (7	 items)	D).	Clinical	

course	(4	items)	E).	IVIg	data	(5	items)	F).	Outcome	

(10	items)	G).	Complications	of	IVIg	(5	items)	and	

H).	Other	complications	during	admission	(4	items).	

Response	to	IVIg	treatment	was	defined	as	clinical	

improvement	of	motor	power	for	at	least	1	grade	of	

MRC	grading	upon	discharge.

Data collection

	 Patients	 were	 identified	 using	 the	 ICD-10	

codes,	 G70.0	 (myasthenia	 gravis)	 and	G61.0	

(Guillain-Barre	 syndrome).	 We	 review	 patient	

medical	records	from	Buddy	Scan	database	by	the	

Statistics	Unit,	Siriraj	Hospital.	Data	collection	was	

performed	during	June	to	December	2014.	

Statistical analysis 

	 Results	were	expressed	as	mean	±	standard	

deviation	 (SD)	or	median	and	 range.	Categorical	

variables	were	compared	using	chi-squared	test.	

Continuous	variables	were	compared	using	t-test	

or	Mann-Whitney	U-test.	Predictive	factor	for	motor	

power	 improvement	were	 determined	 by	 logistic	

regression	analysis.	The	results	were	expressed	as	

Odd	Ratio	(OR),	95%	confidence	intervals	(95%	CI)	

and	p-values.	After	a	number	of	univariate	predictive	

factors	had	been	determined,	forward	stepwise	se-

lection	was	carried	out	to	determine	the	appropriate	

multivariate	model.	 Factors	 selected	 for	 the	multi-

variate	model	were	 those	 found	 significant	 in	 the	

univariate	model.	All	analyses	were	performed	using	

SPSS	statistics	version	22.0.0.0.	A	p-value	of	 less	

than	0.05	was	considered	statistically	significant.

Results

	 There	were	91	GBS	patients	and	54	MG	pa-

tients	with	crisis.	

Patients with Guillain Barre syndrome 

	 Demographic	data	of	GBS	patients	is	shown	

in	Table	1.	Female	sex	was	48/91	(52.75%),	male	

sex	was	43/91	(47.25%).	Their	mean	age	of	pres-

entation	was	48.17	years	old	(S.D.	17.04).	Essential	

hypertension	and	dyslipidemia	were	 the	 first	 two	

most	common	comorbid	diseases.	Respiratory	tract	

infection	 preceded	 the	 onset	 in	most	 patients	

27.47%.	Weakness	of	the	limb,	bulbar	and	ocular	

muscles	were	found	in	88,	25	and	18	patients,	re-

spectively.	Nineteen	patients	had	respiratory	failure.	

The	majority	of	patients	responded	to	IVIg	(74/91	

patients,	81.32%;	95%	CI	(71.78%,	88.72%).	The	

characteristics	 of	 those	who	 responded	and	not	

responded	 to	 treatment	 showed	 no	 statistically	

significant	difference	except	for	more	dyslipidemia	

and	higher	age	at	presentation	in	the	non-respond-

er	 group.	 However,	 only	 dyslipidemia	 was	 the	

predictive	 factor	 for	 response	by	 the	multivariate	

logistic	regression	(Table	2.)	
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Table 1: 	 Characteristics	in	91	patients	with	Guillain	Barre	syndrome	(GBS)

Factors Total Improved Not improved p-value

number % number % number %

Gender

			Total 91 100	 75 82.42 16	 17.58

			Male 48 52.75 40 43.96 8 8.79 0.602

			Female 43 47.25 35 38.46 8 8.79 0.602

Age:	mean	(SD)	:	yr 	48.17 (17.04) 48.17 (17.55) 57.53 (16.53) 0.048

Comorbid diseases

			Diabetes	mellitus 12 13.19 9 12.16 3 17.65 0.690

			Essential	hypertension 33 36.26 24 32.43 9 52.94 0.113

			Ischemic	heart	disease 3 3.30 2 2.7 1 5.88 0.466

			Dyslipidemia 19 20.88 12 16.22 7 41.18 0.042

Precipitating factors

			Respiratory	tract	infection	 25 27.47 22 24.18 3 3.30 0.382

			Diarrhea 20 21.98 17 18.68 3 3.30 0.755

			Vaccination 4 4.40 4 4.40 0 0 1.000

Clinical presentation

			Extremities	weakness 88 96.70 88 96.70 0 0 1.000

			Areflexia 89 97.80 72 79.12 17 18.68 1.000

			Numbness 84 92.31 71 78.02 13 14.29 0.021

			Dysarthria 25 27.47 22 24.18 3 3.30 0.495

			Difficult	swallowing 25 27.47 21 23.08 4 4.40 0.876

			Ophthalmoplegia 18 19.78 14 15.38 4 4.40 0.737

			Ataxia 2 2.20 1 1.10 1 1.10 0.568

			Autonomic	symptoms 9 9.90 8 8.80 1 1.10 1.000

			Respiratory	failure 19 20.88 14 15.38 5 5.50 0.568

Interval from onset: median 
   (range)

7
(1,	365)

5
(1,	30)

7
(1,	365)

0.394

Hospital Course

			Total  91 100 74 81.32 17 18.68

			ICU/RCU	admission 4 4.40 3 4.05 1 5.88 0.569

			General	wards	admission 87 95.60 71 95.95 16 94.12 0.569

Length	of	hospital	stay:	
		median	(range)

14
(2,	137)

12	
(2,	137)

16
(5,	120)

0.133

Length	of	ICU	stay:	
		median	(range)

0
(0,	20)

0	
(0,	20)

0
(0,	13)

0.918

Length	of	ventilator	
			support:	median	(range)

0
(0,	120)

0
(0,	66)

0
(0,	120)

0.053

Investigations

Delayed	NCV 17 18.68 13 14.28 4 4.40 0.730

CSF	cell	count:	median	
							(range)

2	
(0,	78)

2	
(0,	78)

1	
(0,	20)

0.378

CSF	protein:	median	(range) 106.25
(13,	680)

104.5
(13,	680)

108
(15,	332)

0.965

ICU:	intensive	care	unit;	RCU:	respiratory	care	unit;	NCV:	nerve	conduction	velocity:	CSF:	cerebrospinal	fluid
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Table 2:	 Predicting	factors	for	motor	power	improvement	in	GBS	patients:	univariate	analysis

Predicting factors Odds Ratio 95% CI p-value

Age 0.96 0.94,	1.001 0.054

Dyslipidemia 0.28 0.09,	0.87 0.028

Myasthenia gravis patients with crisis

	 Demographic	data	of	MG	patients	with	crisis	

is	shown	in	Table	3.	Female	sex	slightly	predomi-

nated,	30/54	(55.56%).	The	mean	age	of	presenta-

tion	was	52.85	years	old,	(S.D.17.04).		Most	patients	

had	infections	as	the	precipitating	causes.	Worsen-

ing	 of	 symptoms	 that	 followed	decrease	 in	MG	

medication	dosage	was	found	in	8	patients.		Inter-

estingly,	thymoma-associated	MG	was	very	com-

mon.		Response	to	IVIg	was	also	very	high	(49/54	

patients,	90.74%;	95%	CI:	79.70%,	96.92%).	Results	

of	 the	 univariate	 logistic	 regression	 analysis	 are	

demonstrated	in	Table	4.	For	the	multivariate	logis-

tic	regression,	we	found	that	only	diabetes	mellitus	

is	the	significant	risk	factor.

	 Complications	during	admission	in	GBS	patients	

and	MG	patients	with	crisis	are	shown	in	Table	5.

	 Most	were	minor	complications.	However,	2	GBS	

patients	died,	1	from	sudden	cardiac	arrest,	and	the	

other,	hospital-acquired	pneumonia.	One	patient	with	

MG	crisis	died	of	acute	coronary	syndrome.

Table 3:	 Characteristics	in	54	myasthenia	gravis	(MG)	patients	with	crisis

Factors Total Improved Not improved p-value

number % number % number %

Gender

		Total 54 100 49 90.74 5 9.26

			Male 24 44.44 19 35.19 5 9.26 0.013

			Female 30 55.55 30 55.55 0 0 0.013

Age:	mean	(SD) 47.61 (14.93) 47.61 (19.47) 66.4 (10.38) 0.039

Comorbid diseases

			Diabetes	mellitus 13 24.07 9 18.37 4 80 0.010

			Essential	hypertension 14 25.93 10 20.41 4 80 0.013

			Ischemic	heart	dsisease 3 5.55 2 4.08 1 20 0.257

			Dyslipidemia 19 35.19 6 12.24 2 40 0.154

			Thymoma-associated 40 74.07 39 81.25 1 20 0.017

Precipitating factors

			Respiratory	tract	infection 39 72.22 35 64.81 4 7.41 1.000

			Urinary	tract	infection 53 98.15 48 88.89 5 9.26 1.000

			Enterocolitis 1 1.85 1 1.85 0 0 1.000

   Skin	and	soft	tissue	infection 1 1.85 1 1.85 0 0 1.000

			Drug	withdrawal	by	patients 2 3.70 2 3.70 0 0 1.000

			Drug	tapering	by	doctor 6 11.11 6 11.11 0 0 1.000

Clinical presentation

			Extremities	weakness 54 100 52 96.30 2 3.70 1.000
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Factors Total Improved Not improved p-value

number % number % number %

			Areflexia/hyporeflexia 1 1.85 1 1.85 0 0 1.000

			Limited	EOM 10 18.52 9 16.67 1 1.85 1.000

			Ptosis 38 70.37 33 61.11 5 9.30 0.306

			Enhanced	ptosis 42 77.78 37 68.52 5 9.30 0.575

			Nasal	voice 13 24.07 12 22.22 1 1.85 1.000

			Difficult	swallowing 25 46.30 22 40.74 3 5.56 0.653

			Facial	weakness 16 29.63 13 24.04 3 5.56 0.148

			Respiratory	failure 48 88.89 44 81.48 4 7.40 0.459

Interval from onset: median

    (range)

5

(1,	60)

4

(1,	60)

7

(4,	14)

0.305

Hospital course

		Total 54 51 3

			ICU/RCU	admission 16 29.63 13 24.07 3 5.56 0.569

			General	wards	 38 70.37 38 70.37 0 0 0.569

Length	of	hospital	stay:	

		median	(range)

28

(6,	225)

14

(6,	225)

41

(12,	46)

0.560

Length	of	ICU*	stay:	

		median	(range)

0

(0,	200)

0

(0,	200)

0

(0,	38)

0.375

Length	of	ventilator	support:	

		median	(range)

10

(0,	200)

7

(0,	200)

12

(0,	41)

0.116

Treatment of previous crisis

					Previous	IVIg 15 15 30.16 0 0 0.385

					Previous	PLEX 7 6 12.24 1 20 0.385

Thymectomy

			Yes 36 35 71.43 1 20 0.038

				No 18 14 28.57 4 80

EOM:	extraocular	muscle,	TPE:	therapeutic	plasma	exchange,	ICU:	intensive	care	unit,	RCU: respiratory	care	unit

Table 4:	 Predicting	factors	for	motor	power	improvement	in	MG	patients	with	crisis:	univariate	analysis

Factors Odds Ratio 95% CI p-value

Age 0.92 0.84,	1.01 0.067

Diabetes	mellitus 0.06 0.01,	0.57 0.015

Essential	hypertension 0.06 0.01,	0	.64 0.019

Thymectomy 10 1.03,	97.50 0.048

Pyridostigmine	used 23 2.72,	194.83 0.004

Previous	prednisolone	used 35.2 3.26,	379.77 0.003
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Table 5:	 Complications	of	IVIG	treatments	in	MG	patients	with	crisis

Complications MG GBS

number % number %

Hypokalemia 37 68.52 38 41.76

Hyponatremia 18 33.33 34 37.36

Hypocalcemia 2 3.70 1 1.10

Anemia 9 16.67 19 20.88

Hospital	acquired	pneumonia 9 16.67 19 20.88

Urinary	tract	infection 1 1.85 15 16.48

CABSI 1 1.85 0 -

Hypotension 4 7.41 5 5.49

Anaphylaxis 1 1.85 1 1.10

Allergic	symptoms 1 1.85 2 2.22

Diabetic	ketoacidosis 2 3.70 0 -

Acute	coronary	syndrome 1 1.85 0 -

Congestive	heart	failure 1 1.85 0 -

Cardiac	arrest 1 1.85 0 -

Thrombophlebitis 0 - 1 1.10

Dead 1 1.85 2 2.20

CABSI:	Catheter-associated	blood	stream	infection

Discussion

	 Guil lain-Barre	 Syndrome	 is	 frequently	 

associated	with	a	preceding	illness,	such	as	upper	

respiratory	 tract	 infection	or	 acute	enterocolitis.17 

Our	study	revealed	accounting	events	in	25	GBS	

patients	 (33.78%)	and	20	MG	patients	with	crisis	

(27.03%).	Extremities	weakness,	especially	in	the	

distal	part	of	 the	 lower	extremities,	was	 the	most	

prevalent	 symptom	associated	with	 hospitaliza-

tion.18	We	found	that	limb	weakness	was	the	initial	

symptom	in	88	(96.70%)	of	91	patients,	a	relatively	

high	percentage.

	 Characteristic	CSF	profile	is	acellular	(≤5	cells/

mm3).	Protein	levels	may	be	normal	during	the	first	

week	of	 the	 illness,	but	 the	majority	will	 have	an	

increase	in	protein	if	measured	two	or	three	weeks	

later.	Elevated	CSF	protein	concentration	 in	GBS	

has	been	mainly	associated	with	increased	perme-

ability	of	the	blood–brain	barrier.19,	20	In	our	series,	

61	patients	(71.76%)	showed	albumin-cytological	

dissociation	(i.e.	raised	protein	concentration	≥	50	

mg/dL	without	pleocytosis,	≤5	cells/mm3),	but	there	

were	no	data	of	CSF	protein	level	in	patients	admit-

ted	to	the	hospital	later	than	7	days.	

	 The	autonomic	nervous	system	was	reported	

to	be	involved	in	25%	of	the	GBS	patients,	usually	

manifesting	 as	 blood	 pressure	 instability,	 sinus	

tachycardia,	pupillary	abnormality	or	sweating	ab-

normality.21	 In	our	series,	urinary	dysfunction	was	

noted	in	nine	(12.16%)	GBS	patients.	The	mecha-

nism	of	urinary	dysfunction	was	not	well	clarified.22
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Studies	in	GBS	found	that	respiratory	support	was	

required	in	about	20–30%	of	the	patients.23,	24	About	

10%	of	 the	 patients	 died	 of	 the	 disease	 and	 its	

complications.25	 In	 our	 study,	 nineteen	 (25.68%)	

patients	required	ventilatory	support	and	two	(2.2%)	

died	of	cardiovascular	problem,	and	hospital-ac-

quired	infection.	

		 One	 study	 has	 shown	 that	 the	presence	 of	

certain	clinical	features	in	the	first	few	days	of	the	

disease	could	predict	a	poor	outcome.	These	 in-

cludes:	

	 a)	 Mean	age	above	60	years,

	 b)	 Prodromal	diarrhea

	 c)	 Rapid	involvement	of	the	respiratory	muscle	

requiring	ventilatory	support	within	24	hours	of	the	

illness

	 d)	 Severe	muscle	 weakness	with	 grade	 0	

power	in	all	limbs

	 e)	 Presence	 of	 cardiovascular	 autonomic	

symptoms

	 f)	 Electrophysiology	 showing	 inexcitable	

peripheral	nerves.26 

	 Our	study	showed	that	only	a	mean	age	above	

57.53	 years	 old,	 (OR1.03,	 95%	CI:	 0.99,	 1.07;	

p=0.054)	 and	 dyslipidemia	 as	 a	 comorbid	 

disease	(OR	3.62;	95%	CI:	1.15,	11.38;	p=0.028)	

are	predictive	for	a	poor	outcome.	

		 As	in	most	retrospective	studies,	our	study	also	

many	 some	 limitations,	which	 are	 as	 follow:	 the	

number	 of	 patients	 in	 our	 series	 is	 not	 high,	 

therefore,	we	could	not	compare	the	subgroups	of	

GBS	statistically.	Secondly,	it	would	be	better	if	the	

patients	who	were	admitted	early	(within	7	days	of	

symptoms)	underwent	repeated	lumbar	puncture.	

None	of	the	patients	had	electrophysiological	study	

during	their	follow-up.

	 Myasthenic	 crisis	 frequently	 develops	 in	 

patients	 with	 generalized	 MG.	 Rarely	 some	 

patients	may	experience	respiratory	failure	without	

generalized	weakness29.	MG	crisis	 occurs	more	

commonly	in	MG	patients	with	thymoma	(84%).27,	30 

Our	study	also	showed	a	similar	observation,	as	40	

patients	with	MG	crisis	(74%)	were	associated	with	

thymoma.	 71.43%	 were	 also	 improved	 after	 

thymectomy.	So	the	results	has	been	similar	 to	a	

series	 from	 Ramathibodi	 Hospital,	 Thailand	 

suggesting	 a	 possible	 benefit	 of	 thymectomy36.	 

Infections	 are	 the	most	 common	 precipitating	 

factors,	in	30-40%	of	cases.	Our	study	that	showed	

that	crisis	in	44	patients	(81.48%)	were	precipitated	

by	 infect ion.	 Several 	 drugs	 which	 affect	 

neuromuscular	 junction	 are	 also	 associated	with	

MG	crisis.30,	 31	 In	 our	 series,	 2	 patients	 (4.08%)	 

self-withdrew	their	drugs	and	in	the	other	6	patients	

(12.24%)	medications	had	been	 tapered	by	 their	

physicians.	 We	 did	 not	 found	 any	 drug	 that	 

precipitated	MG	crisis.

		 Early	intubation	and	mechanical	ventilation	are	

perhaps	the	most	important	step	in	the	management	

of	MG	crisis.		This	can	be	achieved	by	instituting	

assist-controlled	 (pressure-controlled	 or	 volume-

controlled)	 ventilators.30	We	 found	 that	 the	mean	

duration	of	assisted-controlled	(AC)	ventilator	use	

was	11.52	days	(SD	29.48	days).	The	AC	ventilator	

will	then	be	changed	to	pressure	support	ventilator	

(PSV).	The	mean	duration	of	PSV	use	was	3.24	days	

(SD	 4.82	 days).	 Non-invasive	 bilevel	 positive	 

pressure	 ventilator	 (BiPAP)	 has	 also	been	 used	

successfully	in	MG	patients	with	respiratory	failure.	

Our	study	found	that	5	(9.26%)	patients	used	only	

BiPAP.	The	mean	duration	of	BiPAP	use	was	1.56	

days	(S.D.	4.62	days).	Some	studies	suggested	that	

BiPAP	may	prevent	intubation	in	MG	patients	with	
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crisis.	Eleven	episodes	of	crisis	in	9	patients	were	

initially	managed	with	BiPAP	and	endotracheal	in-

tubation	could	be	avoided	in	7	of	11	trials.	Presence	

of	hypercapnia	with	PaCO
2
	>	50	mmHg	at	onset	

predicted	BiPAP	 failure	 and	 subsequent	 intuba-

tion.32	Most	patients	 require	ventilators	 for	a	brief	

period,	less	than	two	weeks27,	33	This	correlated	with	

our	study	which	showed	a	median	duration	of	ven-

tilatory	support	was	7	days.	

		 The	series	from	King	Chulalongkorn	Memorial	

Hospital	in	Thailand,	the	overall	mortality	rate	was	

3.64%,	 all	 of	 those	died	 from	 hospital	 acquired	

pneumonia	with	 sepsis.35	But	 the	mortality	 in	 our	

series	was	 only	 1.85%	and	probably	 related	 to	

cardiac	arrhythmias.	Cardiac	arrhythmias	occur	in	

up	to	17%	of	patients	with	MG	crisis.37-	39

	 Certain	 limitations	 of	 our	 study	 must	 be	 

acknowledged.	This	was	a	retrospective	study	and	

available	clinical	data	were	limited.	The	treatment	

allocation	between	PLEX	and	IVIG	still	need	further	

comparison.	In	spite	of	such	limitations,	our	series	

suggests	that	IVIg	is	effective	and	safe.	To	achieve	

good	outcomes,	 all	 efforts	 should	be	directed	at	

decreasing	 the	 duration	 of	 intubation	 and	 also	 

aggressive	 treating	 the	associated	comorbidities	

and	 complications.	Moreover,	measurement	 of	

clinical	improvement	in	GBS	and	MG	crisis	should	

include	 functional	 grading	 score,	 maximum	 

inspiratory	pressure	(PI	max),	maximum	expiratory	

pressure	 (PE	max)	 or	 any	 validated	 indicators.	

These	indicators	are	not	available	in	our	study.	A	

prospective	study	with	an	appropriate	design	will	

correct	the	problems.

Conclusion

		 We	found	that	IVIg	is	effective	for	MG	and	GBS	

patients	 demonstrated	by	 improvement	 in	motor	

power.	 Efficacy	of	 IVIG	has	been	established	by	

many	RCTs,	approved	by	FDA	and	its	use	conforms	

with	American	Academy	of	Neurology	indications.	

Moreover,	the	rate	of	complications	from	treatment	

is	 very	 low.	However,	 comparison	with	 PLEX	 or	

other	 treatments	 should	perform	 to	 find	 a	better	

treatment	for	GBS	and	MG	crisis.
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 Abstract 

 Introduction: Therapeutic	 plasma	exchange	

(TPE)	is	indicated	in	many	neurological	diseases	of	

which	an	immune	etiology	is	known	or	suspected.	

We	 report	 our	 experience	with	 TPE	 in	 immune-

mediated	neurological	disorders	at	Siriraj	Hospital.

 Method:  We	 retrospectively	 reviewed	 the	

medical	records	of	neurological	patients	who	un-

derwent	TPE	between	2004-2013	at	Siriraj	Hospital,	

Bangkok,	Thailand.	Information	on	the	demograph-

ic	data,	clinical	presentations,	pre-TPE	treatments,	

outcome	and	complications	of	TPE	were	collected. 

Disease	 severity	 in	 patients	with	Guillain-Barre	

syndrome	(GBS)	and	myasthenia	gravis	(MG)	were	

classified	according	to	the	function	grading	scores	

(FGS).	Those	with	neuromyelitis	optica	(NMO)	and	

multiple	sclerosis	(MS)	were	classified	according	to	

the	Extended	Disability	Status	Scale	(EDSS).	The	

pre-	and	post-TPE	disease	severity	were	compared.	

Response	to	TPE	was	defined	as	an	improvement	

in	the	FDS	or	EDSS	at	least	one	level.

 Results: Seventy	 patients	 were	 identified.	

There	were	10	patients	with	GBS,	35	with	MG,	and	

25	with	NMO/MS.	Their	median	age	was	45	years	

old.	There	was	a	female	predominance.	Prior	to	TPE,	

30	patients	had	been	treated	with	intravenous	im-

munoglobulin	(IVIG),	intravenous	methylpredniso-

lone	(IVMP)	and	dexamethasone.	In	MG	patients,	

the	median	 functional	grading	scores	at	pre-TPE	

and	post-TPE	was	5	and	3,	respectively.	Response	

to	TPE	was	seen	in	24	patients	(68.6%).	Response	

to	TPE	was	seen	 in	7	of	10	patients	(70%)	 in	 the	

GBS	group	and	7	of	25	patients	(28%)	in	the	NMO/

MS	group.	Complications	 included	 hypotension,	

hypocalcemia,	and	deep	vein	thrombosis.
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  Conclusion: An	overall	response	to	TPE	was	

seen	in	38	patients	(54.2%).	Good	response	was	

seen	in	the	majority	of	patients	with	GBS	and	MG.	

Keywords: Therapeutic	plasma	exchange,	Guillain-

Barre	syndrome,	myasthenia	gravis,	neuromyelitis	

optica,	multiple	sclerosis

Introduction 

	 Therapeutic	 plasma	 exchange	 (TPE)	 is	 

indicated	in	many	neurological	diseases1	which	an	

immune	etiology	is	known	or	suspected.	TPE	has	

been	 used	 to	 remove	 antibodies	 and	 other 

immunologically	active	substances	from	the	blood.	

The	 American	 Society	 for	 Apheresis	 (ASFA)	 

completed	 an	 evidence-	 based	 review	 of	 16	 

neurologic	indications	of	apheresis	therapy	and	10	

were	ranked	as	category	I	or	II.	Category	I	denotes	

that	the	therapy	is	indicated	as	first-line	treatment	

and	Category	 II	 implies	 second-line	 treatment.	 

Myasthenia	gravis	(MG),	Guillain-Barre`	syndrome	

(GBS),	 chronic	 inflammatory	 demyelinating	 

polyneuropathy	(CIDP),	paraproteinemic	polyneu-

ropathy	 (PPN)	with	 IgG/IgA,	Sydenham’s	 chorea	

and	 pediatric	 autoimmune	 neuropsychiatric	 

disorders	associated	with	streptococcal	infections	

(PANDAS)	 were	 in	 Category	 I.	 Lambert-Eaton	 

myasthenic	 syndrome	 (LES),	 IgM	 PPN,	 acute	 

central	 nervous	 system	 (CNS)	 demyelinating	 

disease,	 and	 Rasmussen’s	 encephalitis,	 were	 

designated	in	Category	II.1-3 

	 TPE	is	often	used	alone	or	in	combination	with	

other	 treatment	 options,	 which	 are	 intravenous	 

immunoglobulin	 (IVIG),	 corticosteroids	 and	 

immunosuppressive	drugs.	Side	effects	associated	

with	TPE	include	hypocalcemia,	complication	from	

placement	of	central	venous	access,	hypotension	

and	septicemia.4 

	 Our	study	aims	to	analyze	the	experiences	with	

TPE	for	immune-mediated	neurological	disorders,	

during	2004	-2014.

Methods 

	 We	 retrospective	 reviewed	 the	 medical	 

records	 of	 neurological	 patients	who	 underwent	 

TPE	 between	 2004-2013	 at	 Siriraj	 Hospital,	 

Bangkok,	Thailand.	We	included	patients	with	GBS,	

MG,	NMO	or	MS	 aged	 of	 15	 or	 older.	 Baseline	

characteristics	 such	 as	 sex,	 age	 of	 onset,	 

concomitant	 diseases,	 interval	 from	 the	 onset	 of	

symptoms	 to	 treatment,	 laboratory	 investigations	

and	treatment	options	were	recorded.

	 Patients	 GBS	 and	 MG	 were	 classified	 

according	to	Functional	Grading	Score	(FGS),	and	

evaluated	at	pre-TPE	and	post-TPE	(day	1,	day	14	

and	discharge	date).		Scoring	by	FGS	is	as	follow,	

grade	0:	no	sign	or	symptom;	grade	1:	minor	signs	

or	symptoms	of	neuropathy	but	capable	of	running;	

grade	 2:	 able	 to	walk	without	 support	 of	 a	 care	

minimum	10	meters	but	incapable	of	running;	grade	

3:	able	to	walk	with	a	cane,	appliance	or	support	

for	 10	 meters;	 grade	 4:	 confined	 to	 bed	 or	 

chair-bound	(not	able	to	walk	with	a	support	for	10	

meters);	grade	5:	requiring	assisted	ventilation	and	

grade	6:	dead.5 

	 Multiple	 sclerosis	 (MS)	 and	 neuromyelitis	 

optica	 (NMO)	patients	were	classified	according	 to	

the	Extended	Disability	Status	Scale	(EDSS)	for	clini-

cal	evaluation.	For	the	Post-TPE	period,	data	at	day	

1	and	day	14	were	 recorded.	 If	discharged	before	

day	14,	evaluation	at	the	discharge	date	was	used.	

	 The	 primary	 outcome	 is	 response	 to	 TPE,	 

defined	as	an	improvement	in	the	FDS	or	EDSS	at	

least	one	level	at	any	time.	For	the	secondary	out-
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come,	factors	predicting	the	response	of	TPE	were	

determined.

Statistical analysis 

	 We	 used	 SPSS	 version	 20.0	 to	 perform	 

statistical	analysis.	Data	were	presented	with	mean	

±	 SD,	 median	 with	 minimum	 and	 maximum,	 

frequency	and	percentage.	Categorical	variables	

were	compared	using	chi-squared	test.	Continuous	

variables	were	 compared	 using	 t-test	 or	Mann-

Whitney	U-test.	Predictive	factors	of	response	were	

determined	 by	 logistic	 regression	 analysis.	 The	

results	were	expressed	as	Odd	Ratio	 (OR),	95%	

confidence	 intervals	 (CI)	 and	 P	 values.	 After	 a	 

number	of	univariate	predictive	 factors	had	been	

determined,	forward	stepwise	selection	was	carried	

out	 to	 determine	 the	 appropriate	 multivariate	 

model.	Factors	selected	for	the	multivariate	model	

were	 those	 found	 significant	 in	 the	 univariate	 

model.

Ethical issue 

	 The	 study	 had	 been	 approved	 by	 Siriraj	 

Institutional	Review	Board	(IRB),	Protocol	608/2556	

(EC	2).	

Results  

 Demographic data 

	 Seventy	 patients	 were	 identified;	 48	 were	

women	(68.6%)	and	22	men	(31.4%).	There	were	

10	patients	with	GBS,	35	with	MG,	and	25	with	NMO/

MS.	The	median	age	was	46	years	old	(range	16-79	

years).	Their	demographic	data	are	shown	in	Table	

1.	

Table 1: 	 Patient	characteristics	

Myasthenia

Gravis

Guillain Barre

Syndrome

Multiple Sclerosis/ Neuromy-

elitis optica

Number 35 10 25

Age	(years)

				Mean	±	SD

				Median	(range)

48.2	±	12.52

48	(19-79)

44.4	±	12.6

40.5	(25-59)

41.6	±	14.34

44	(16-74)

Sex

				Male

				Female

16	(45.71%)

19	(54.29%)

4	(40%)

6	(60%)

2	(8%)

23	(92%)

Age	of	onset	(years)

				Mean	±	SD

				Median	(range)

44.57	±	14.37

44	(16-79)

44.4	±	12.6

40.5	(25-59)

38.8	±	14.48

37	(16-74)

Underlying	disease

				Essential	hypertension

				Diabetes	mellitus

				Coronary	artery	disease

				Malignancy

14

4

0

2

1

1

0

0

4

1

2

0
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Myasthenia

Gravis

Guillain Barre

Syndrome

Multiple Sclerosis/ Neuromy-

elitis optica

Treatment	prior	to	TPE

			Pulse	methyl	prednisolone

			Intravenous	immunoglobulins

			Dexamethasone

			Azathioprine

			Pyridostigmine

-

0	(0%)

3	(8.6%)

13	(37.1%)

33	(94.3%)

-

2	(20%)

0	(0%)

0	(0%)

-

24	(96%)

1	(4%)

0	(0%)

8	(32%)

-

Respiratory	failure 33	(94.2%) 3	(30%) 5	(20%)

Concomitant	infection

			Urinary	tract	infection

			Respiratory	tract	infection

			Diarrhea

3	(8.6%)

19	(54.3%)

1	(2.9%)

0	(0%)

3	(30%)

2	(20%)

1	(4%)

3	(12%)

0

Hypokalemia	 14	(40%) 0	(0%) 6	(24%)

ICU	admission 7	(20%) 5	(50%) 2	(8%)

Number	of	TPE	(cycles)

					Mean	±	SD	

					Median	(range)	

4.54	±	1.4

5	(1-8)

3.6	±	1.4

3.5	(1-5)

4.64	±	1.03

5	(2-6)

Duration	from	onset	to	TPE	(day)

					Mean	±	SD	

					Median	(range)	

6.09	±	6.5

4	(1-28)

18.2	±	15.28

14.5	(6-59)

16	±	10.52

13	(4-41)

Hospital	stay	(day;	mean)	 32.49 47.80 22.68

Primary outcome 

	 The	overall	response	to	TPE	was	seen	in	38	

patients	(54.2%).	For	patients	with	MG,	GBS	and	

NMO/MS,	the	number	of	responders	were	24	in	35	

patients	(68.6%),	7	in	10	(70%),	and	7	in	25	(28%),	

respectively.

Patient with myasthenia gravis 

	 Among	35	patients	with	MG,	19	were	female	

(54.3%).	The	median	age	at	presentation	was	48	

years	(range	19-79	years).	The	median	time	from	

onset	of	symptoms	 to	 initiation	of	TPE	procedure	

was	4	days,	ranged	1	to	28	days.	The	median	num-

ber	of	TPE	was	5	cycles	 (range	1-8	cycles).	Re-

sponse	to	TPE	was	seen	in	24	patients	(68.57%).	

The	median	FGS	for	pre-TPE	was	5	(range	4-5),	and	

was	3	(range	2-5)	after	TPE	(Table	2).

Patient with Guillain-Barre Syndrome

	 Six	of	the	ten	patients	with	GBS	were	females.	

The	median	 age	was	 40.5	 years	 (range	 32-59	

years).	 The	median	 time	 to	 TPE	was	 14.5	 days	

(range	6-59	days).	The	median	number	of	TPE	was	

3.5	cycles	(range	1-5	cycles).	Response	was	seen	

in	7	(70%)	patients	(Table	2).	
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Patient with neuromyelitis optica and 
multiple sclerosis

	 There	were	25	patients	(20	NMO	and	5	MS),	

23	were	 females	(92%).	The	median	age	was	44	

years	(range	16	-74	years).	The	median	time	to	TPE	

was	13	days	(range	4-41	days).	The	median	number	

of	TPE	was	5	cycles	(range	2-6	cycles).	Response	

to	TPE	was	low,	7/25	(28%)	patients	(Table	3).	

Table 2.	 Result	of	therapeutic	plasma	exchange	stratified	by	Functional	Grading	Score	

Functional Grading MG (35 patients) GBS (10 patients)

Score (FGS) Pre-TPE Post-TPE Pre-TPE Post-TPE

Grade	0 0 0 0 0

Grade	1 0 0 0 0

Grade	2 0 1	(2.9%) 0 0

Grade	3 0 17	(48.6%) 0 6	(60%)

Grade	4 1	(2.9%) 6	(17.1%) 7	(70%) 3	(30%)

Grade	5 34	(97.1%) 11	(31.4%) 3	(30%) 1	(10%)

Grade	6 0 0 0 0

Median	score 5 3 4 3.5

MG:	myasthenia	gravis;	GBS:	Guillain	Bae	syndrome;	TPE:	therapeutic	plasma	exchange

Table 3.	 Result	of	therapeutic	plasma	exchange	in	25	patients	with	neuromyelitis	optica/multiple	sclero-

sis	stratified	by	Extended	Disability	Status	Score		

EDSS 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Median	score

Pre-TPE	 0 1 4 16 4 8.5

Post-TPE	 1 3 5 13 3 8.5

EDSS:	Extended	Disability	Status	Score;	TPE:	therapeutic	plasma	exchange

Secondary outcome 

	 For	those	responding	to	TPE,	factors	that	af-

fected	the	outcome	were	number	of	TPE	and	dura-

tion	from	the	onset	to	TPE.	In	the	responder	group,	

the	median	number	of	TPE	was	4	cycles	(range	1-7)	

whereas	in	the	non-responder	group,	the	median	

was	5	cycles	(range	2-8)	with	p-value	0.002.	How-

ever,	 the	 higher	 number	 of	 TPE	 could	 be	 inter-

preted	as	the	result	of	poorer	response	and	not	the	

cause.	The	median	duration	from	the	onset	to	the	

time	to	start	TPE	in	the	responder	and	non-respond-

er	groups	were	5	days	and	12	days,	respectively,	

p-value	 0.001.	Other	 factors	 such	 as	 age,	 sex,	

presence	of	any	underlying	disease,	and	ICU	ad-

mission	did	not	affect	the	outcome	(Table	4).	

	 In	MG	group,	24	patients	responded	to	TPE.	

Factors	affecting	the	outcome	were	age,	number	of	

TPE	and	duration	 from	 the	onset	 to	TPE.	The	 re-

sponder	group	was	younger	(46.5	years	versus	52	

years,	p-value	0.009)	with	shorter	time	to	start	TPE	

(3	days	versus	7	days,	p-value	0.019)	(Table	5).	
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Table 4.	 Factors	affecting	the	outcome	in	all	patients

Number Responder Non responder p-value

38 (%) 32 (%)

Age	
(years;	median,	range)

			44.50
		(19-61)

				48.50	
				(16-79)

0.138

Sex	
					Female	
					Male	

22
16

(45.8)
(72.7)

26
6

(54.2)
(27.3)

0.036

Presence	of	any	underlying	disease
					Yes
					No

13
11

(68.4)
(68.8)

6
5

(31.6)
(31.2)

0.983

Respiratory	failure		
						Yes	
						No

25
13

(61.0)
(44.8)

16
16

(39.0)
(55.2)

0.182

Concomitant	infection	
						Yes	
						No	

18
20

(54.5)
(54.1)

15
17

(45.5)
(45.9)

0.967

ICU	admission
						Yes	
						No

5
27

(50)
(45)

5
33

(50)
(55)

1.000

Number	of	TPE	(cycles;		median,	range)	 		4	(1-7) 				5	(2-8) 0.002

Duration	from	onset	to	TPE		(day;	median,	range) 		5		(1-32) 				12	(2-59) 0.001
TPE:	therapeutic	plasma	exchange;	ICU:	intensive	care	unit

Table 5.	 Factors	affecting	the	outcome	in	patients	with	myasthenia	gravis

Number Responder Non responder p-value

24 (%)  11 (%)

Age		(years;	median,	range) 		46.5				(19-61) 		52.0			(44-79) 0.009

Sex	
					Female	
					Male	

13		
11		

(68.4)
(68.8)

6
5

(31.6)
(31.2)

0.983

Presence	of	any	underlying	disease
					Yes
					No

16	
22	

(57.1)
(52.4)

12
20	

(42.4)
(47.6)

0.695

Respiratory	failure		
						Yes	
						No

22
2	

(66.7)	
(100)

11
0	

(33.3)
(0)

1.000

Concomitant	infection	
						Yes	
						No	

15
9	

(62.5)	
(81.8)

9
2

(37.5)
(18.2)

0.435

ICU	admission
						Yes	
						No

4
20	

(57.1)
(71.4)

3
8

(42.9)
(28.6)

0.652

Number	of	TPE	(cycles;		median,	range)	 4.5		(1-7) 5		(3-8) 0.018

Duration	from	onset	to	TPE		(day;	median,	range) 3		(1-24) 7	(2-28) 0.019

TPE:	therapeutic	plasma	exchange;	ICU:	intensive	care	unit
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	 In	25	patients	with	NMO/MS,	number	of	TPE	

was	 the	 only	 significant	 difference.	 The	median	

number	was	 3	 cycles	 (range	 2-5	 cycles)	 and	 5	

cycles	 (range	3-6	cycles)	 for	 the	 responder	 and	

non-responder	groups,	respectively,	p-value	0.035	

(Table	6).

Table 6.	 Factors	affecting	the	outcome	in	patients	with	neuromyelitis	optica/	multiple	sclerosis

Number Responder Non responder p-value

7 (%)  18 (%)

Age		(years;	median,	range) 34		(21-55) 		46		(16-74) 0.535

Sex	
					Female	
					Male	

5
2

(21.1)
(100)

18
0

(78.3)
(0)

0.070

Presence	of	any	underlying	disease
					Yes
					No

1
6	

(14.3)
(33.3)

6
12

(85.7)
(66.7)

0.626

Respiratory	failure		
						Yes	
						No

1
6

(20)	
(30)

4
14

(80)
(70)

1.000

Concomitant	infection	
						Yes	
						No	

0
7

(0)	
(33.3)

4
14

(100)
(66.7)

0.294

ICU	admission
						Yes	
						No

0
7

(0)
(30.4)

2
16

(100)
(69.6)

1.000

Number	of	TPE	(cycles;		median,	range)	 3		(2-5) 5	(3-6) 0.035

Duration	from	onset	to	TPE		(day;	median,	range) 7		(5-32) 13.5		(4-41) 0.505

TPE:	therapeutic	plasma	exchange;	ICU:	intensive	care	unit

Adverse events and complications 

	 Complications	related	to	TPE	were	hypotension	

(11	patients,	 15.7%)	 and	 hypocalcemia	 (12	pa-

tients,17.1%).	Catheter-related	complications	con-

sisted	of	deep	vein	thrombosis	(DVT)	in	5	patients	

(7.1%)	and	catheter-related	blood	stream	infection	

(CRBSI)	 in	 3	 patients	 (4.3%).	Common	 hospital	

acquired	infections	were	pneumonia	(20	patients,	

28.6%)	 and	 urinary	 tract	 infection	 (13	 patients,	

18.6%).	(Table	7).

Table 7. Complication	rate	in	70	patients

Complication Presence (%)

Hospital	acquired	infection	
					Urinary	tract	infection	(UTI)
					Pneumonia

13
20

(18.6)
(28.6)

TPE-associated	
					Hypotension	
					Hypocalcemia	
					Deep	vein	thrombosis	(DVT)
					Catheter-related	blood	stream	infection	(CRBSI)

11
12
5
3

(15.7)
(17.1)
(7.1)
(4.3)

TPE:	therapeutic	plasma	exchange
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Discussion 

	 TPE	was	first	described	in	1976	by	Pinching	

and	Peters,	as	a	therapeutic	procedure	for	MG6,7.	

At	present,	it	is	indicated	in	many	neurological	dis-

eases1,	2.	In	our	experience,	the	overall	response	to	

TPE	was	 seen	 in	 38	patients	 (54.2%).	Good	 re-

sponse	was	 seen	 in	 the	majority	 of	 patients	with	

GBS	and	MG.	

	 GBS,	an	immune-mediated	neuropathy	char-

acterized	by	acute	onset	of	symmetric	progressive	

motor	weakness	with	areflexia	and	sensory	deficit8,9,	

was	treated	with	IVIG	or	TPE.	It	was	shown	in	the	

Cochrane	review	in	2012	that	IVIG	and	TPE	were	

not	significantly	different,	but	were	superior	 to	no	

treatment10,11.	 In	 our	 study,	 70%	 improved	 after	

treatment.

	 Treatment	 for	MG,	 an	 autoimmune	disorder	

affecting	neuromuscular	transmission	with	a	clinical	

hallmark	of	fatigable	weakness12,13	includes	thymec-

tomy,	acetylcholinesterase	inhibitors14,	corticoster-

oids15,	immunosuppressive	medications,	TPE	and	

IVIG10,16.	 In	our	study,	MG	was	the	most	common	

neurological	disease	treated	with	TPE,	35	patients	

(50%),	with	moderate	response	(68.6%).			

	 NMO/MS	 are	 demyelinating,	 inflammatory	

disorder	 of	 the	 central	 nervous	 system	 (CNS).	

Typically,	patients	have	attacks	with	remission	and	

relapse.	In	MS;	TPE	is	consider	beneficial	 for	pa-

tients	with	acute	MS	exacerbations	who	do	not	re-

sponse	 to	high	dose	 intravenous	corticosteroids,	

rather	 than	progressive	course1.	NMO	 is	 the	 first	

CNS	demyelinating	disease	to	have	a	defined	au-

toantibody.	Diagnosis	requires	testing	for	NMO-IgG	

autoantibody	against	aquaporin-4	water	channel	on	

the	footplate	of	astrocytes17.	TPE	was	found	to	be	

beneficial	in	small	study18.	Our	study	showed	that	

only	 7	 patients	 (28%)	 in	 the	NMO/MS	group	 re-

sponded	to	TPE.

	 We	found	that	the	duration	from	onset	to	TPE	

significantly	affected	the	outcome	in	all	patients.	In	

MG	patients,	 age	 significantly	 affected	 TPE	 re-

sponse,	being	better	in	the	younger	age	group.	Our	

findings	are	 similar	 to	previous	 study.	A	delay	 in	

receiving	TPE,	severe	comorbidity	index	and	acute	

respiratory	failure	were	associated	with	increased	

mortality,	whereas	older	age	and	acute	respiratory	

failure	were	associated	with	 increased	complica-

tions19.

	 TPE	was	a	relatively	safe	method	of	treatment,	

providing	it	is	performed	by	experienced	staff	and	

used	for	appropriate	indications	with	all	necessary	

precautions4,20.	 	Overall,	 complications	 are	 esti-

mated	to	occur	in	5	to	49%	of	patients	who	undergo	

TPE	and	serious	complications	occur	in	less	than	

1%	of	exchanges21.	Henze	et	al	reported	complica-

tions	 of	 291	 TPE	procedures	 in	 39	patients	with	

neurologic	 diseases.	 They	 found	 that	minor	 and	

major	complications	developed	in	4.8%	and	2.7%,	

respectively	 including	one	death22.	 In	 our	 study,	

common	complications	consisted	of	hypocalcemia,	

pneumonia	and	hypotension.	As	seen	in	previous	

study,	catheter-related	complications	included	DVT	

and	CRBSI.	There	were	4	death	(3	patients	with	MG	

and	1	patient	with	NMO).	Sepsis	was	the	cause	of	

death	in	3	patients.	In	the	other	patient,	pulmonary	

embolism	developed	post-operative	of	thymectomy.

Our	study	had	many	limitations.	Firstly,	this	was	a	

retrospective	study,	some	important	data	were	not	

available.		The	small	number	of	patients	was	also	

another	 factor	 that	 limitation	 the	evaluation.	 	 The	

further	study	with	larger	sample	size	will	be	needed	

to	strengthen	the	finding.										
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Conclusion           

 TPE	is	a	relatively	safe	yet	quite	effective	in	the	

majority	of	patients	with	GBS	and	MG.	Short	dura-

tion	from	onset	to	TPE	was	the	significant	predictor	

of	the	treatment	response.
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 บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ :	เพื่อศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตในผู้

สูงอายุที่มีภาวะลมชักต่อเนื่องในประเทศไทย

 วิธีการศึกษา :	เป็นการศึกษาแบบ	retrospective	

cohort	study		โดยเกบ็ข้อมลูย้อนหลงัในผูป่้วยลมชกัต่อ

เนื่องที่มีอายุตั้งแต่	60	ปี	จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้

ป่วยในของโรงพยาบาลภายใต้ระบบประกนัสขุภาพถ้วน

หน้าของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ระหว่าง

ปีงบประมาณ	2548	ถึง	2558

 ผลการศึกษา :	 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะลมชักต่อเนื่อง	

จำานวน	5,169	ราย		มีอายุเฉลี่ย	71.75	ปี	(ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	=	7.99)		เป็นเพศชายร้อยละ	59.4		มีการเสีย

ชีวิตร้อยละ	 70.3	 	 โดยสาเหตุสำาคัญในการเสียชีวิต

ภายในโรงพยาบาล		คือ	โรคระบบทางเดินหายใจ	การตดิ

เชื้อ	และโรคลมชัก/ลมชักต่อเนื่อง		ขณะที่สาเหตุสำาคัญ

ในการเสียชีวิตหลังจากจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล

ภายใน	30	วัน	และภายหลัง	30	วัน	ได้แก่		โรคชราภาพ	

โรคระบบทางเดินหายใจ	 และโรคระบบประสาทส่วน

กลาง		

 สรุปผลการศึกษา :	สาเหตุสำาคัญในการเสียชีวิต

ในผู้สูงอายุที่มีภาวะลมชักต่อเนื่อง	 คือ	 โรคชราภาพ 

โรคระบบทางเดินหายใจ	 การติดเชื้อ	 โรคลมชัก/ลมชัก 

ต่อเนื่อง		และโรคระบบประสาทส่วนกลาง

 ค�าส�าคัญ :	ลมชักต่อเนื่อง,	ผู้สูงอายุ,	สาเหตุการ

เสียชีวิต

บทนำา

	 ลมชักต่อเนื่องเป็นโรคทางระบบประสาทท่ีมีความ

รนุแรงและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติและการเสียชีวติ

ของผูป่้วย		นอกจากระยะเวลาการเป็นลมชกัต่อเนือ่งและ

สาเหตกุารเกดิโรค	อายทุีเ่พ่ิมมากขึน้ยงัเป็นปัจจยัสำาคญั

อย่างหนึง่ท่ีมีผลต่อการเพ่ิมความเส่ียงในการเสียชีวติขิอง

ผู้ป่วยลมชักต่อเนื่อง1–6	 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า

อัตราอุบัติการณ์ของโรคลมชักต่อเนื่องมีความแตกต่าง

กันในแต่ละช่วงอายุของผู้ป่วย	 โดยพบว่าในกลุ่มผู้ใหญ่

มีอัตราอุบัติการณ์ระหว่าง	 6.1	 ถึง	 24.0	ต่อ	 100,000	

ประภัสรา  ศิริกาญจน์
1,3

, สมศักดิ์ เทียมเก่า
2,3

1
 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประชากร7–11	ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุสามารถพบอัตรา

อุบัติการณ์ได้สูงถึง	39.2	ต่อ	100,000	ประชากร11	และ

พบการเสียชีวิตประมาณร้อยละ	14.0	ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุมี

ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิติมากกว่ากลุ่มอื่นถึง	4.7	เท่า6  

	 สาเหตกุารเสยีชวีติทีส่ำาคญัในผูป่้วยลมชกัต่อเนือ่ง	

คือ	 ภาวะลมชักหรือลมชักต่อเนื่อง	 โรคร่วม	 และโรค

แทรกซ้อน	ได้แก่	ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจ	การ

ตดิเช้ือในระบบประสาทส่วนกลาง	โรคหลอดเลอืดสมอง		

โรคเกี่ยวกับระบบการเมตาบอลิซึม	 และภาวะมะเร็ง

ลกุลามไปสมอง12–15		แต่จากการศึกษาทีผ่่านมาพบว่ายงั

มีข้อจำากัดในการศึกษาสาเหตุการเสียชีวิติในผู้สูงอายุ		

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

สาเหตกุารเสยีชวีติในผูส้งูอายทุีม่ภีาวะลมชกัต่อเนือ่งใน

ประเทศไทย	

วัสดุและวิธีการ

	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ	 retrospective	

cohort	 study	 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลภายใต้ระบบ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ระหว่างปีงบประมาณ	2548	

ถึง	2558		โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า	คือ	ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัย

ว่ามีภาวะลมชักต่อเนื่องตามบัญชีจำาแนกทางสถิติ

ระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง	

ฉบับทบทวนครั้งท่ี	 10	 (ICD-10	 รหัส	G41)	และมีอายุ

ตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป		

	 การเสียชีวิตจำาแนกเป็น		3	ประเภท	คือ	1)	การเสีย

ชวีติภายในโรงพยาบาล	2)	การเสยีชวีติหลงัจากจำาหน่าย

ออกจากโรงพยาบาลภายใน	30	วนั		และ	3)	การเสยีชวิีต

หลังจากจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลภายหลัง	30	วัน		

	 สาเหตุการเสียชีวิตจำาแนกเป็น	17	กลุ่ม		ตามรหัส	

ICD-10		ดังนี้	1)	การบาดเจ็บ	การเป็นพิษ	และอุบัติเหตุ	

(S00	–	T14)		2)	ระบบไหลเวียนโลหิต	(I00	–	I99	ไม่รวม	

I60	–	I69)	3)	ระบบทางเดินหายใจ	(A15	–	A16,	J00	–	

J99,	R00	–	R09)		4)	ระบบทางเดินอาหาร	(K20	–	K93,	

R10	–	R19)		5)	มะเร็ง	(C00	–	D48)		6)	ระบบประสาท

ส่วนกลาง	(I60	–	I69,	G00	–	G99	ไม่รวม	G40	–	G41)		

7)	โลหิตและอวัยวะสร้างโลหิต	(D50	–	D89)		8)	การติด

เชื้อ	(A39	–	A49,	R50)		9)		ระบบต่อมไร้ท่อ	โภชนาการ	

และเมตาบอลิซึม	 (E00	 –	E35,	 I10	 –	 I15)	 10)	 ระบบ

ปัสสาวะ	 (N00	 –	N39)	 11)	 โรคลมชัก/ลมชักต่อเนื่อง	

(G40	–	G41,	R29.0,	R56)	12)	การฆ่าตัวตาย	(X60	–	

X84)	 13)	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม	 (F00	 –	

F99)	14)	ผิวหนงัและเนือ้เยือ่ใต้ผิวหนงั	(L00	–	L99,	R20	

–	R23)	15)	กล้ามเนือ้โครงร่างและเนือ้เยือ่เกีย่วพนั	(M00	

–	M99)	16)	ชราภาพ	 (R54)	และ	17)	 ไม่สามารถระบุ

สาเหตุได้	(R55,	R59	–	R99)		

ผลการศึกษา

	 ผู้สูงอายทุีม่ภีาวะลมชกัต่อเนือ่ง	จำานวน	5,169	ราย		

มีอายุเฉลี่ย	71.75	ปี	(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	7.99)		

เป็นเพศชายร้อยละ	59.4	 	 โรคร่วมและโรคแทรกซ้อนที่

พบได้มากทีส่ดุในผูส้งูอายทุีม่ภีาวะลมชกัต่อเนือ่ง	ได้แก่	

โรคหลอดเลือดสมอง	ร้อยละ	40		โรคความดันโลหิตสูง	

ร้อยละ	 34.4	 	 และภาวะหายใจล้มเหลว	 ร้อยละ	 30.9	

(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1	 คุณลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุที่มีภาวะลมชักต่อเนื่อง

คุณลักษณะทางประชากร จ�านวน ร้อยละ

เพศชาย 3,073 59.4

อายุ	(ปี)	

			ค่าเฉลี่ย	(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 71.75	(7.99)

โรคร่วมและโรคแทรกซ้อน

โรคหลอดเลือดสมอง 2,066 40.0
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คุณลักษณะทางประชากร จ�านวน ร้อยละ

โรคความดันโลหิตสูง	 1,776 34.4

ภาวะหายใจล้มเหลว	 1,595 30.9

โรคปอดบวม	 960 18.6

โรคเบาหวาน 957 18.5

โรคโลหิตจาง	 705 13.6

โรคหัวใจ	 678 13.1

การติดเชื้อในกระแสเลือด	 619 12.0

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 550 10.6

โรคไตเรื้อรัง	 452 8.7

ภาวะไตวายเฉียบพลัน 411 8.0

ภาวะช็อค	 271 5.2

โรคหัวใจขาดเลือด 245 4.7

มะเร็ง 130 2.5

การติดเชื้อทางระบบประสาทส่วนกลาง 72 1.4

การบาดเจ็บที่ศีรษะ 36 0.7

	 จากผูส้งูอายทุีม่ภีาวะลมชกัต่อเนือ่ง	ทีเ่ข้ารกัษาตวั

ในโรงพยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า		

ระหว่างปีงบประมาณ	2548	ถึง	 2558	พบว่ามีการเสีย

ชีวิตในโรงพยาบาล	 ร้อยละ	 16.0	 	 เสียชีวิตหลังจาก

จำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลภายใน	30	วนั	ร้อยละ	18.6		

และเสยีชวีติหลงัจากจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลภาย

หลัง	30	วัน	ร้อยละ	35.6		(ตารางที่	2)

ตารางที่ 2 การเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะลมชักต่อเนื่อง

ปี

งบประมาณ

จ�านวนผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะลมชัก

ต่อเนื่อง

การเสียชีวิตภายใน

โรงพยาบาล

การเสียชีวิตหลังจาก

จ�าหน่ายออกจาก  

โรงพยาบาลภายใน 30 วัน

การเสียชีวิตหลังจากจ�าหน่าย

ออกจาก โรงพยาบาลภายหลัง 

30 วัน

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

2548 153 25 16.3 42 27.5 67 43.8

2549 167 31 18.6 26 15.6 87 52.1

2550 233 31 13.3 43 18.5 125 53.6

2551 340 56 16.5 59 17.3 176 51.8

2552 401 58 14.5 76 19.0 201 50.1

2553 548 97 17.7 115 21.0 225 41.1

2554 571 83 14.5 95 16.6 249 43.6

2555 716 103 14.4 141 19.7 261 36.4
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ปี

งบประมาณ

จ�านวนผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะลมชัก

ต่อเนื่อง

การเสียชีวิตภายใน

โรงพยาบาล

การเสียชีวิตหลังจาก

จ�าหน่ายออกจาก  

โรงพยาบาลภายใน 30 วัน

การเสียชีวิตหลังจากจ�าหน่าย

ออกจาก โรงพยาบาลภายหลัง 

30 วัน

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

2556 320 63 19.7 57 17.8 103 32.2

2557 832 141 16.9 156 18.8 193 23.2

2558 888 140 15.8 152 17.1 155 17.4

รวม 5,169 828 16.0 962 18.6 1,842 35.6

	 สาเหตกุารเสยีชีวติทีพ่บได้มากในผูส้งูอายุทีมี่ภาวะ

ลมชักต่อเน่ืองที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล	ได้แก่	 การ

เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ	การติดเชื้อ	 และ

โรคลมชัก/ชักต่อเนือ่ง		ในขณะทีส่าเหตกุารเสยีชีวติทีพ่บ

ได้มากหลงัจากจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลภายใน	30	

วัน	 และภายหลัง	 30	 วัน	 ได้แก่	 	 การเสียชีวิตจากโรค

ชราภาพ	 ระบบทางเดินหายใจ	และระบบประสาทส่วน

กลาง	(ตารางที่	3)

ตารางที่ 3 สาเหตุการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะลมชักต่อเนื่อง

สาเหตุการเสียชีวิต

การเสียชีวิตภายใน

โรงพยาบาล

(n = 828)

การเสียชีวิตหลังจาก

จ�าหน่ายออกจากโรง

พยาบาลภายใน 30 วัน

(n = 962)

การเสียชีวิตหลังจาก

จ�าหน่ายออกจากโรง

พยาบาลภายหลัง 30 วัน

(n = 1,842)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

การบาดเจ็บ	การเป็นพิษ	และอุบัติเหตุ 1 0.1 1 0.1 24 1.3

ระบบไหลเวียนโลหิต		 71 8.6 80 8.3 165 9.0

ระบบทางเดินหายใจ 177 21.4 144 15.0 295 16.0

ระบบทางเดินอาหาร		 5 0.6 14 1.4 27 1.5

มะเร็ง		 19 2.3 30 3.1 90 4.9

ระบบประสาทส่วนกลาง 136 16.4 134 13.9 266 14.4

ระบบโลหิตและอวัยวะสร้างโลหิต 0 0.0 1 0.1 1 0.1

การติดเชื้อ		 162 19.6 62 6.4 188 10.2

ระบบต่อมไร้ท่อ	โภชนาการ	และเมตาบอลิซึม		 15 1.8 75 7.8 109 5.9

ระบบปัสสาวะ		 33 4.0 59 6.1 65 3.5

โรคลมชัก/ลมชักต่อเนื่อง		 152 18.4 23 2.4 35 1.9

การฆ่าตัวตาย		 0 0.0 1 0.1 6 0.3

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม		 2 0.2 1 0.1 0 0.0

ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 0 0.0 1 0.1 4 0.2
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สาเหตุการเสียชีวิต

การเสียชีวิตภายใน

โรงพยาบาล

(n = 828)

การเสียชีวิตหลังจาก

จ�าหน่ายออกจากโรง

พยาบาลภายใน 30 วัน

(n = 962)

การเสียชีวิตหลังจาก

จ�าหน่ายออกจากโรง

พยาบาลภายหลัง 30 วัน

(n = 1,842)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน					 0 0.0 2 0.2 0 0.0

ชราภาพ			 5 0.6 274 28.5 493 26.8

ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ 75 9.1 88 9.1 113 6.1

	 สาเหตสุำาคัญในการเสยีชวิีตภายในโรงพยาบาล	คอื	

โรคระบบทางเดินหายใจ	พบว่า	ร้อยละ	72.9	คอื	โรคปอด

อักเสบตดิเชือ้		การเสยีชวีติจากการตดิเชือ้	พบว่า	ร้อยละ	

84.0	 	คือ	การติดเชื้อในกระแสเลือด	 	และการเสียชีวิต

จากโรคลมชัก/ลมชักต่อเนื่อง	 พบว่า	 ร้อยละ	 66.4	 คือ

ภาวะชัก

	 สาเหตสุำาคญัในการเสยีชวีติหลงัจากจำาหน่ายออก

จากโรงพยาบาลภายใน	30	วนั	คือ	โรคชรา	โรคจากระบบ

ทางเดินหายใจ	 โดยพบว่าร้อยละ	 45.1	 คือ	 โรคปอด

อักเสบตดิเชือ้		และโรคจากระบบประสาทส่วนกลาง	พบ

ว่าร้อยละ	64.9	คือ	โรคหลอดเลือดสมอง

	 สาเหตสุำาคญัในการเสยีชวีติหลงัจากจำาหน่ายออก

จากโรงพยาบาลภายหลัง	 30	 วัน	คือ	 โรคชราภาพ	 โรค

จากระบบทางเดินหายใจ	พบว่า	 ร้อยละ	58.6	คือ	 โรค

ปอดอกัเสบตดิเชือ้			และโรคจากระบบประสาทส่วนกลาง	

พบว่าร้อยละ	52.3	คือ	โรคหลอดเลือดสมอง

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา

	 จากจำานวนผูป่้วยลมชกัต่อเนือ่ง	(อาย	ุ15	ถงึ	59	ปี)	

12,253	ราย	ในปีงบประมาณ	2548	ถึง	2558	พบว่ามี

การเสียชีวิตร้อยละ	31.7	ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มีภาวะลม

ชกัต่อเนือ่ง	จำานวน	5,169	ราย	มกีารเสยีชวีติร้อยละ	70.3		

โดยจำาแนกเป็นการเสยีชวิีตในโรงพยาบาล	ร้อยละ	16.0	

เสียชีวิตหลังจากจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลภายใน	

30	วัน	ร้อยละ	18.6	และเสียชีวิตหลังจากจำาหน่ายออก

จากโรงพยาบาลภายหลัง	30	วัน	เป็นจำานวนสูงสุด	ร้อย

ละ	35.6		ซึ่งการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุนั้น

มีสัดส่วนใกล้เคียงกับการศึกษาที่ผ่านมา6,16  

	 สาเหตกุารเสยีชวีติท่ีสำาคญัในผูส้งูอายทุีม่ภีาวะลม

ชักต่อเนื่องในการศึกษาครั้งนี้	คือ	โรคจากระบบทางเดิน

หายใจ		โรคลมชกั/ลมชกัต่อเนือ่ง		โรคจากระบบประสาท

ส่วนกลาง		ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา	ที่พบว่า	

โรคลมชัก/ลมชักต่อเนื่อง	ภาวะปอดติดเชื้อ	 	ปอดบวม		

และโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสำาคัญในการเสีย

ชวีติของผูป่้วยลมชกัต่อเนือ่ง12–14	อย่างไรกต็ามการศกึษา

ในคร้ังนีท้ำาการศึกษาเฉพาะผูป่้วยท่ีมีอายตุัง้แต่	60	ปีขึน้

ไป		จึงพบว่าโรคชราภาพและการติดเชื้อในกระแสเลือด

ยังเป็นสาเหตุสำาคัญในการเสียชีวิตเช่นกัน	 ซึ่งมีความ

แตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา	 เนื่องจากการศึกษาที่

ผ่านมาเป็นการศึกษาในผู้ป่วยเด็ก	 หรือไม่มีการจำากัด

อายุของผู้ป่วยลมชักต่อเนื่อง

	 ข้อดีของการศึกษาครั้งนี้	คือ	เป็นการศึกษาในฐาน

ข้อมลูระดบัประเทศ	ทีท่ำาการเกบ็รวมรวบข้อมลูย้อนหลงั

กว่า	10	ปี	จงึทำาให้ทราบสาเหตกุารเสยีชวีติของผูป่้วย	ไม่

เฉพาะแค่การเสียชีวิตภายโรงพยาบาล	แต่ยังสามารถ

ติดตามผู้ป่วยไปจนถึงสถานะสุดท้ายของการมีชีวิตได	้	

ข้อจำากัด	คือ	การศึกษาครั้งนี้ทำาการศึกษาเฉพาะสาเหตุ

การเสยีชวีติในผูส้งูอายเุท่านัน้		ซึง่สาเหตกุารเสยีชวีติใน

แต่ละช่วงอายุอาจมีความแตกต่างกันไป	 ดังนั้นในการ

ศึกษาครั้งต่อไปจึงควรทำาการศึกษาในช่วงอายุอื่น		

กิตติกรรมประกาศ

	 ผูว้จิยัขอขอบคุณกลุม่วจิยัโรคลมชกัแบบบรูณาการ	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยที่ได้กรุณาเอ้ือเฟื ้อ

สนับสนุนข้อมูลในทำาวิจัยครั้งนี้
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Hashimoto’s 
Encephalopathy

อำาไพ พินธุโสภณ

ผู้รับผิดชอบบททความ:

พญ.อำาไพ พินธุโสภณ

สาขาต่อมไร้ท่อและเมทาบอลิซึม กลุ่มงานอายุรกรรม สถาบันประสาทวิทยา

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

	 Hashimoto’s	 thyroiditis	 (HT)	 เป็นโรคธัยรอยด์

อักเสบที่พบบ่อยที่สุดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่1	อาการแสดง

ทางระบบประสาทที่พบได้	เช่น	ความผิดปกติของสมอง

ส่วน	cerebellum	(cerebellar	dysfunction)	โรคสมอง

ทำางานผิดปกติ	 (encephalopathy)	 อาการไม่รู้สึกตัวที่

เกิดจากต่อมธัยรอยด์ผลิตฮอร์โมนน้อย	 (myxedema	

coma)	สมองเสื่อม	(dementia)	ซึมเศร้า	(depression)	

และโรคจิตเภท	(psychosis)2

	 Hashimoto’s	encephalopathy	(HE)	เป็นโรคทีย่งั

ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก	อาการแสดงไม่มีลักษณะเฉพาะ	มี

การเปล่ียนแปลงของอาการระบบประสาทและอาการ

ทางจิตได้มาก	 มักมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ	

anti-thyroperoxidase	antibodies	(TPO	Ab)	ในเลือด	

และหรือโปรตีนเพิ่มขึ้นในนำ้าไขสันหลัง	คลื่นไฟฟ้าสมอง

และภาพเอ็มอาร์ไอผิดปกติแบบไม่มีความจำาเพาะ	 โรค

มักตอบสนองต่อการรักษาด้วยสเตียรอยด์	 การเริ่มต้น

ของโรคอาจเป็นแบบเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลัน	การ

ดำาเนินโรคมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น	หรือเป็น	ๆ	หาย	ๆ3-6

อาการแสดงของโรค Hash imoto’s  
encephalopathy

	 แบ่งเป็น	2	ประเภท7

	 1.	 อาการแสดงที่ เกิดคล้ายหลอดเลือดสมอง

อักเสบ	 (	 vasculitic	 type)	 ซึ่งจะมีอาการแสดงของโรค

หลอดเลือดสมองแบบซำ้าๆ	เช่น	อัมพฤกษ์ครึ่งซีก	(hemi-

paresis)	ภาวะเสียการสื่อความ	(aphasia)	ภาวะกล้าม

เนือ้เสยีสหการ	(ataxia)	ภาวะสมองถดถอย	(mild	cogni-

tive	impairment)

	 2.	 อาการแสดงแบบค่อยเป็นค่อยไป	 (indolent	

progressive	type)	ซึง่การเริ่มตน้ของโรคจะมภีาวะแตก

ต่างกนัออกไป	แต่จะดำาเนนิโรคแบบค่อยเป็นค่อยไป	เช่น	

สมองเสือ่ม	ลมชกั	ประสาทหลอน	มกีารเปล่ียนแปลงของ

ระดับความรู้สึกและโรคจิตเป็นช่วง	ๆ	 (psychotic	 epi-

sodes)

	 อาการลมชัก	 (seizures)	ภาวะกึ่งโคม่า	 (stupor)	

อาการสั่น	 (tremors)	 และกล้ามเนื้อกระตุกรัว	 (myo-

clonus)	พบได้ในอาการแสดงทั้งสองประเภท7
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ตารางที่ 1	 แสดงความชุกของกลุ่มอาการที่พบใน	Hashimoto’s	encephalopathy

อาการแสดง ความชุกของโรค (ร้อยละ)

Encephalopathy	 100

–Relapsing	and	remitting	course	 50–95

–Progressive	course	 11–40

Seizures	(focal,	generalized)	 52–66

Status	epilepticus	 12

Altered	consciousness	 36–85

Stroke-like	episodes	(including	focal	deficit)	 18–31

Myoclonus	 37–65

Focal	deficit	 27–67

Tremor	 28–84

Psychosis	 25–36

Cognitive	dysfunction	 36–100

Sleep	disorders	(hypersomnolence,	insomnia)	 55

Headache	 13–50

Ataxia	or	gait	disturbances	 28–65

Transient	aphasia	 73–80

Fatigue	 2

Mood	disturbances	 7–20

Vertigo	 3

Other	symptoms	 Reported	but	no	data

–Nystagmus

–Mydriasis

–Muscle	hypertonus

–Choreiform	movements

พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)8

	 พยาธิสรีรวิทยาของ	Hashimoto’s	encephalopa-

thy	 (HE)	 และความเกี่ยวข้องกับ	 Hashimoto’s	 thy-

roiditis	(HT)	ยงัไม่มข้ีอมลูทีช่ดัเจนว่ามคีวามสมัพนัธ์กัน

ในลกัษณะใด	แต่ได้มีการเสนอกลไกทีอ่าจเป็นไปได้เช่น

	 1.	 การอกัเสบของหลอดเลอืดจากภูมต้ิานตนเองที่

ระบบประสาทส่วนกลางทั้งชนิดท่ีมีและไม่มี	 immune	

complex	 (autoimmune	 central	 nervous	 system	

(CNS)	vasculitis	with	or	without	 immune	complex	

deposits)

	 2.	 ปฏิกิริยาของภูมิต้านตนเองต่อแอนติเจนที่ใช้

ร ่วมกันของเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์และเนื้อเยื่อระบบ

ประสาทส่วนกลาง	(autoimmune	reaction	to	antigens	

shared	by	the	thyroid	gland	and	the	CNS)

	 3.	 พิษของฮอร์โมน	thyrotropin	ต่อระบบประสาท

ส่วนกลาง	(toxic	effects	of	thyrotropin-releasing	hor-

mone	(TRH)	in	the	CNS)

	 อาการของโรคอาจเกดิในขณะทีผู้่ป่วยมภีาวะระดบั

ฮอร์โมนปกติ	(euthyroid)	หรือตำา่กว่าปกต	ิแต่ไม่มอีาการ
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แสดงของการขาดไทรอยด์	 (subclinical	 hypothyroid)	

หรือมีภาวะที่ ระดับไทรอยด ์ฮอร ์ โมนสูงกว ่าปกติ	 

(hyperthyroid)	หรอื	แม้ระหว่างให้การรกัษาด้วยฮอร์โมน

ซึ่งดูเหมือนว่าภาวะฮอร์โมนไม่มีผลต่ออาการของโรค7,9

	 บทบาทของ	anti-thyroid	antibodies	(ATA)	เกี่ยว

กับการเกิดโรคยังคงไม่เป็นที่ทราบชัดเจนว่าเป็นตัว

กระตุ้นการเกิดโรค	 (autoimmune	 epiphenomenon)	

หรืออาจจะมีบทบาทต่อการเกิดโรคโดยตรง10	แต่ก็ตรวจ

พบได้ในโรคข้อรมูาตอยด์โรคลปัูส	หรอืโรคเอสแอลอโีรค

เบาหวานชนิดที่	1	เช่นกัน11	นอกจากนี้ยังมีแอนติบอดีที่

อาจเกี่ยวข้องเช่น	anti-neuronal	antibody,	antibodies	

directed	 against	 the	 amino-terminal	 domain	 of	

α-enolase(NAE)12

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 1.	 Anti-thyroid	antibodies	ตรวจพบความผิดปกติ

ของ	 anti-TPO	antibodies	 ร้อยละ	 86–100,	 anti-TG	

antibodies	ร้อยละ	73,	anti	TSH-R	antibodies	ร้อยละ	

10–20	โดยมีผลตรวจสูงขึ้นกว่าปกติ

	 2.	 Thyroid	 hormones	 ตรวจพบ	 euthyroid	 

หรือ	 subclinical	 hypothyroidism	 ร้อยละ	 65–75,	 

hypothyroidism	 ร้อยละ	 16–20,	 hyperthyroidism	 

ร้อยละ	5–7

	 3.	 การตรวจนำ้าไขสันหลังพบระดับโปรตีนสูงขึ้น	

ร้อยละ	 60–85,	 lymphocytosis	 pleocytosis	 ร้อยละ	

6–25,	 IgG	 synthesis	 ร้อยละ	 14	 และอาจตรวจพบ	

anti-thyroid	 antibodies	 ร้อยละ	 62–75,	 oligoclonal	

bands	ร้อยละ	8–33

	 4.	 Anti-NAE	 antibodies	 ตรวจพบได้	 ร้อยละ	

65–68

	 5.	 EEG	 ตรวจพบความผิดปกติ	 ร้อยละ	 85–98	

ลักษณะเฉพาะท่ีพบ	 คือ	 non-specific	 slowing	 

background

	 6.	 CT	 หรือ	MRI	 สมอง	 ตรวจพบความผิดปกติ	 

ร้อยละ	36–49	มักเป็น	non	specific	changes

	 7.	 SPECT	ลักษณะความผิดปกติที่พบคือ	 focal	

hypoperfusion	 ร้อยละ	 73,	 global	 hypoperfusion	 

ร้อยละ	9	หรือไม่พบความผิดปกติได้	ร้อยละ	18

	 8.	 F18-FDG	PET	พบลักษณะ	hypometabolism	

ที่ตำาแหน่ง	temporal	lobe,	insula,	temporo-occipital	

junction	และในตำาแหน่ง	superior	parietal	lobule	ซึ่ง

ลักษณะดังกล่าวจะกลับสู่ภาวะปกติหลังการรักษา

การวินิจฉัย

	 ในปัจจุบันยังไม่มีการวินิจฉัยที่เป็นเอกฉันท์เกณฑ์

การวินิจฉัยที่ยกมานี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

	 Diagnostic	 criteria	 of	Hashimoto’s	 encepha-

lopathy13

	 1.	 Encephalopathy	manifested	by	cognitive	

impairment	 and	 1	 or	 more	 of	 the	 following:	 

neuropsychiatric	features	(hallucinations,	delusions,	

or	paranoia),	myoclonus,	generalized	tonic–clonic	

or	partial	seizures,	or	focal	neurologic	deficits

	 2.	 Presence	of	serum	TPO-Ab

	 3.	 Euthyroid	 status	 or	mild	 hypothyroidism	 

(i.e.	TSH	<20.0	mIU/L)	that	would	not	account	for	

encephalopathy

	 4.		No	evidence	in	blood,	urine,	or	CSF	analy-

ses	of	an	infection,	toxic,	metabolic	or	neoplastic	

process

	 5.	No	serologic	evidence	of	neuronal	voltage-

gated	calcium	channel,	 voltage-gated	potassium	

channel,	 or	 other	currently	 recognized	para-neo-

plastic	autoantibodies	to	indicate	another	diagnosis

	 6.	 No	finding	on	neuroimaging	studies	indicat-

ing	vascular,	neoplastic,	or	other	structural	lesions	

to	explain	the	encephalopathy

	 7.		Complete	or	 near	 complete	 return	 to	 the	

patient’s	 neurological	 baseline	 status	 following	

corticosteroid	treatment

การรักษา

	 การรักษาหลักคือการใช้สเตียรอยด์	 การรักษาร่วม

รักษาตามอาการ	 เช่น	 รักษาความผิดปกติของฮอร์โมน
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จากต่อมไทรอยด์	ยากนัชกัสำาหรบัผูป่้วยทีม่อีาการชักร่วม

ด้วย	เป็นต้น	สเตียรอยด์ที่ใช้	คือ	methylprednisolone	

(500–1000	mg/day)	ทางหลอดเลือดดำาเป็นเวลา	5	วัน	

และรกัษาต่อด้วยการรบัประทาน	prednisone	(1–2	mg/

kg/day)	และลดระดับยาลงอย่างช้าๆ	หรือ	 จะเลือกให้

เป ็นยาสเตียรอยด์ทางหลอดเลือดหรือโดยการรับ

ประทานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น	 การตอบสนองต่อยา

ค่อนข้างหลากหลาย	Chong	และคณะรายงานว่าผู้ป่วย

อาการดขีึน้	ร้อยละ	98	เมือ่รกัษาด้วยสเตยีรอยด์		ร้อยละ	

92	เมือ่รกัษาด้วยสเตยีรอยด์และ	levothyroxine	ร้อยละ	

67	 เม่ือรักษาด้วย	 levothyroxine	 เพียงอย่างเดียว	 ใน

ขณะทีร้่อยละ	9	ไม่ดีขึน้ด้วยการรกัษาใดๆ	ดังกล่าว14	เคย

มีรายงานว่าโรคนี้หายเองได้15,16	พบว่า	ร้อยละ	90	ของผู้

ป่วยอาการสงบ	 (remission)	 หลังหยุดการรักษา7	 การ

กำาเริบใหม่	 (relapses)	 อาจเกิดในช่วงเวลาลดขนาดยา

สเตียรอยด์หรือหลังหยุดยาสเตียรอยด์4,17	 ในกรณีการ 

กลับเป็นซำ้า	 (recurrence)	การเพิ่มขนาดยาสเตียรอยด์

หรือการให้ยาแบบเป็นช่วงๆ	 (pulse	dosing)	 อาจจะมี

ความจำาเป็น18,19	เมือ่ผูป่้วยจะเริม่มภีาวะดือ้ต่อการรักษา

ด้วยสเตียรอยด์

	 ถ้าการรกัษาด้วยสเตียรอยด์อย่างเดียวไม่ได้ผลหรือ

มีความจำาเป็นต้องลดขนาดยาเพ่ือหลกีเลีย่งผลข้างเคยีง

ของยาควรใช้สเตียรอยด์ร่วมกบัยาอืน่เช่น	azathioprine,	

methotrexate,	cyclophosphamide,	mycophenolate,	

hydroxychloroquine	sulfate	หรือ	rituximab18,20

 เนื่องจากการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่

แสดงถึงการดำาเนินโรคได้ชัดเจนดังน้ันระยะเวลาการ

รักษาด้วยสเตียรอยด์จึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้

รักษาเป็นหลัก	โดยปกติประมาณ	1–2	ปี1	ส่วนการรักษา

แบบต่อเนือ่งเพ่ือควบคุมอาการ	(maintenance	therapy)	

มักจะหยุดยาเมื่อไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเวลา	3	ปี	

หรืออาจหยุดยาเร็วกว่านั้นได้ขึ้นอยู่กับการดำาเนินโรค20

 การรักษาในผู้ป่วยที่ดื้อต่อสเตียรอยด์หรือมีการ

กำาเริบใหม่มักใช้	 intravenousimmunoglobulin	 (IVIG)	

และ	plasmapheresis4,14,21	การรกัษาด้วย	IVIG	ใช้ขนาด

ยา	2	g/kg/day	 เป็นเวลา	5	 วันโดยให้ยาเป็นช่วงเวลา	

(course)	 เดียว	 หรือหลายช่วงเวลา	 การเปลี่ยนถ่าย

พลาสมา	(plasmapheresis)	มรีายงานในผูป่้วย	11	ราย	

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่20-24	 ซึ่งรายละเอียดการรักษาค่อนข้าง

หลากหลาย	โดยอาการของผูป่้วยมกัดขีึน้หลงัการเปล่ียน

ถ่ายพลาสมาคร้ังแรกและมีความสัมพันธ์กับการลดลง

ของ	thyroid	antibody21,25

 ไม่มคีวามชดัเจนว่าการให้ฮอร์โมนไทรอยด์มผีลต่อ

การดำาเนินโรค	Hashimoto’s	encephalopathy	หรือไม่	

ยกเว้นในกรณีที่มีภาวะไทรอยด์ทำางานตำ่าการทดแทน

ฮอร์โมนจะได้ประโยชน์

สารบ่งชี้โรค (disease markers)

	 มีบางการศึกษาใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ	

antibody	 เป็นตัวบ่งชี้การดำาเนินโรคโดยเมื่อระดับ	 

antibody	 ลดลงอาการแสดงของโรคจะดีข้ึน26,27	 และ

ระดับ	 antibody	 จะเพิ่มข้ึนเม่ือพบการกำาเริบใหม่ของ

โรค28,29	 บางการศึกษาพบว่า	ระดับ	antibody	ยังคงสูง

ต่อเนื่องหรือสูงตำ่าสลับกันไปแม้ได้รับการรักษาอยู่	 ซึ่ง

ลักษณะดังกล่าวจะมีโอกาสพบการกำาเริบใหม่ของโรค

ค่อนข้างสูง	 ดังนั้น	 thyroid	 antibody	 ในเลือดท่ีอยู่ใน

ระดับปกติขณะทำาการรักษาจึงเป็นตัวบ่งช้ีถึงการ

พยากรณ์โรคที่ดีและมีโอกาสประสบความสำาเร็จสูงใน

การถอนการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์18	 อย่างไรก็ตาม

หลายการศึกษาก็ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง	 thyroid	

antibody	 ในเลือดหรือในนำ้าไขสันหลังและการดำาเนิน

โรค5,7,9,19,31,32	ผลของสเตียรอยด์ต่อ	thyroid	antibody	ใน

เลือดยงัไม่มีข้อสรุปแน่ชดัดงันัน้การใช้	thyroid	antibody	

ในเลอืดเพือ่เป็นตวับ่งชีก้ารพยากรณ์โรคในการประกอบ

การตดัสินใจในการหยดุการรักษาด้วยสเตยีรอยด์อาจจะ

ไม่ได้ประโยชน์21

ผลลัพธ์ (outcome)

	 ตวัชีว้ดัผลสำาเรจ็ของการรกัษามกัใช้ความปกตขิอง

นำ้าไขสันหลังคล่ืนไฟฟ้าสมอง	 (electroencephalogra-

phy)	และการทดสอบทางประสาทจติวทิยา	(neuropsy-

chological	testing)7,33	โดยรวมแล้วการพยากรณ์โรคใน

ระยะยาวของ	Hashimoto’s	encephalopathy	มักตอบ

สนองดีต่อการรักษา4,13,7,14	 ชนิดของโรคแบบที่มีอาการ
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แสดงของโรคหลอดเลือดสมองแบบซำ้าๆ	 (stroke-like,	

remitting–relapsing	symptoms	type)	มักพบในผู้ป่วย

อายุน้อย	และตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยสเตียรอยด	์

มักมีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่าชนิดของโรคแบบค่อยเป็น

ค่อยไป	 (progressive	 type)	 ซึ่งมักพบในผู้ป่วยสูงอาย	ุ

อาการแสดง	อาจเหมอืนอาการของโรคววับ้า	(Creutzfeldt– 

Jakob	disease)	และตอบสนองน้อยต่อการรกัษาด้วยส

เตียรอยด์34,35

การวนิิจฉัยแยกโรค (differential diagnosis)

	 1.	 CNS	infections

	 2.	 Metabolic	encephalopathies

	 3.	 Structural	lesions

	 4.	 CNS	vasculitis

	 5.	 Toxins

	 6.	 Acute	disseminated	encephalomyelitis

	 7.	 Autoimmune	encephalopathies	

	 8.	 Neurodegenerative	disorders

	 การวินิจฉัย	 Hashimoto’s	 encephalopathy	 

มักใช้การตัดโรคอื่น	ๆ 	ที่ไม่ใช่ออกแล้วจึงวินิจฉัย	Hashi-

moto’s	 encephalopathy	 ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุของโรค

สมองเสื่อมที่สามารถรักษาได้	 ดังนั้นจึงควรอยู่ในการ

วินิจฉัยแยกโรคของผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมทุกคนที่

มีอาการแสดงของสมองเสื่อมอย่างรวดเร็ว	 (rapidly	

progressive	dementia)36,37	ในผูป่้วยทีอ่าการทางสมอง

ไม่ชัดเจน	(unclear	encephalopathies)	ควรเจาะเลือด

ตรวจ	thyroid	antibodies	และควรพิจารณาให้การรกัษา

ด้วยสเตียรอยด์38

 ในช่วง	10	ปีท่ีผ่านมามกีารพบโรคสมองอกัเสบเพิม่

เติมที่มีความสัมพันธ์กับ	 antibody	หลายตัวเช่น	NM-

DAR,	AMPAR,	GABAbR,	LGI1,	CASPR2,	mGLUR5,	

DR2,	DPPX,	GABAaR,	GlyR,	IgLON5	โรคดังกล่าวเกดิ

ได้กับทุกกลุ่มอายุแต่มักจะมีอาการที่คล้ายกันคือการ

เปลีย่นแปลงของ	อารมณ์	พฤตกิรรม	ความจำา	การลดลง

ของระดับการรู้สึกตัวและชัก	 ซึ่งอาการดังกล่าวจำาเป็น

ต้องแยกโรคจาก	Hashimoto’s	encephalopathy	และ

ควรพิจารณาในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชที่มาด้วย

อาการแสดงที่พบได้ไม่บ่อย	 (atypical	 presentation)	

หากพบร่วมกับโรคของต่อมไทรอยด์หรือการรักษาทาง

จติเวชของโรคน้ันๆ	ด้วยวธิมีาตรฐานแล้วไม่ได้ผล	(treat-

ment	resistance)40

สรุป

	 การวนิจิฉยัโรคสมอง	(encephalopathy)	ประกอบ

ด้วย	

	 1.	 ตรวจ	electroencephalography	เข้าได้กับการ

วินิจฉัย

	 2.	 ตรวจพบโปรตีนเพิ่มขึ้นในนำ้าไขสันหลัง	 ควร

ตรวจ	thyroid	antibody	ในเลอืดและในนำา้ไขสนัหลงั	แม้

ไม่มีผลการตรวจการทำางานของต่อมไทรอยด์

	 3.		ส่วนมากจะตอบสนองต่อการรักษาด้วยสเตีย

รอยด์

	 ในผูป่้วยทีผ่ลไทรอยด์ในเลอืดปกติตัง้แต่คร้ังแรกท่ี

วินิจฉัย	การติดตามเจาะผลเลือดไทรอยด์หลังการรักษา

จนผูป่้วยหายดแีล้วเป็นสิง่ทีจ่ำาเป็น	ในปัจจบุนัไม่มอีงค์กร

ใดในระดับนานาชาติสรุป	คำาจำากัดความ	และแนวทาง

การวนิจิฉยั	Hashimoto’s	encephalopathy	ซึง่อาจต้อง

ใช้ความเห็นจากสหวิชาชีพเช่น	 endocrinologists,	 

neurologists,	immunologists,	psychiatrists,	pediatri-

cians,	pathologists	and	neuroradiologists	เป็นต้น

 องค์ความรู้ในปัจจุบัน	 เมื่อผู้ป่วยมีโปรตีนในนำ้า

ไขสันหลังสูง	เกิดจากมีความผิดปกติของเยื่อกั้นระหว่าง

เลือดและนำ้าไขสันหลัง	 (blood–CSF	barrier	dysfunc-

tion)	 ซ่ึงเป็นสาเหตุให้โปรตีนจากเลือดเข้าไปในนำ้า

ไขสันหลัง	 แทนที่จะเป็นโปรตีนท่ีผลิตเองจากในระบบ

ประสาทแม้ว่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นจะไม่มีความจำาเพาะ

เจาะจง	ซึง่อาจจะพบได้ในเบาหวาน,	degenerative	and	

inflammatory	diseases	(Guillain–Barré	syndrome),	

intracerebral	hemorrhage,	peripheral	neuropathies	

and	stagnant	CSF)	แต่อย่างไรก็ตามควรมีวินิจฉัยแยก

โรค	Hashimoto’s	 encephalopathy	 ไว้โดยเฉพาะใน 

ผูป่้วยอายนุ้อยและสขุภาพแข็งแรงไม่มโีรคประจำาตวัมา

ก่อน	
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Take-home messages

	 •	 Hashimoto’s	encephalopathy	(HE)	เป็นโรค

ทีพ่บน้อยและไม่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย	ความรูค้วามเข้าใจ

เกีย่วกบัตวัโรคยงัน้อย	มกีารดำาเนนิโรคแบบค่อยเป็นค่อย

ไป	(progressive)	และการกำาเริบใหม่	(relapses)	ของ

โรคมักจะสูง	 อาการแสดงของโรคประกอบด้วยลมชัก	

(seizures)	 การเคลื่อนไหวผิดปกติ	 (movement	disor-

ders)	 การทำางานของสมองขั้นสูงผิดปกติกึ่งเฉียบพลัน	

(subacute	 cognitive	dysfunction)	อาการทางจิตเวช	

(psychiatric	symptoms)	ทัว่ไป	แต่ไม่ใช่ทกุราย	มกัตอบ

สนองกับการรักษาด้วยสเตียรอยด์

	 •	 ลักษณะ	3	ประการที่ทำาให้สงสัย	Hashimoto’s	

encephalopathy	(HE)	คือ	คลื่นไฟฟ้าสมองมีความผิด

ปกติ	 ตรวจพบโปรตีนสูงในนำ้าไขสันหลัง	 และควรตรวจ	

thyroid	antibodyในเลอืดและในนำา้ไขสนัหลงัเลย	แม้ยงั

ไม่ได้ตรวจการทำางานของต่อมไทรอยด์เลยกต็าม	Hashi-

moto’s	 encephalopathy	 (HE)	 ควรอยู่ในการวินิจฉัย

แยกโรคในผู้ป่วยทุกรายที่มาด้วยอาการความจำาเสื่อมที่

แย่ลงอย่างรวดเรว็	(rapidly	progressive	dementia)	ใน

ผู้ป่วยเด็กควรสงสัย	 Hashimoto’s	 encephalopathy	

(HE)	เมือ่มอีาการลมชกัเฉยีบพลนัหรือกึง่เฉยีบพลนัและ

มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว

แนวทางการวินิจฉัย Hashimoto’s encephalopathy (HE)

ดัดแปลงมาจาก	Giacomo	Montagnaet	al.	Autoimmunity	Reviews	2016;	15	:466–76
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บทนำา 

	 Group	B	streptococcus	(GBS)	หรอื	Streptococ-

cus agalactiae	 เป็นสาเหตุของการติดเช้ือทางระบบ

ประสาทที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด	โดย	ร้อยละ	86	ของ

การติดเชื้อ	GBS	พบในทารกอายุน้อยกว่า	2	เดือน	โดย

กระบวนการติดเชือ้เกดิระหว่างการคลอดจากแม่สูล่กู	แต่

สำาหรับผู้ใหญ่	 การติดเชื้อทางระบบประสาทด้วย	GBS	

ถือว่าพบได้น้อย	 เมื่อเทียบกับ	S.pneumoniae หรือ 

N.menngitidis1	เนือ่งจาก	GBS	พบในระบบสบืพนัธุเ์พศ

หญิงเป็นหลัก	การติดเชือ้	GBS	ทีไ่ม่มคีวามเก่ียวเนือ่งกบั

ภาวะครรภ์	(nonpregnant)	จงึพบได้น้อย2	อย่างไรกต็าม	

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา	มีรายงานการติดเชื้อ	GBS	

ในผู้ใหญ่ท่ีไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาวะครรภ์	 เพิ่มมาก

ขึ้นในหลายประเทศ	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 เดนมาร์ก	

ไอซแลนด์	 และไต้หวัน	 เป็นต้น3-6	 ในประเทศไทยก็พบ

ปรากฏการณ์นีด้้วยเช่นเดียวกนั	โดยมีรายงานพบการตดิ

เชื้อ	GBS	ในผู้ใหญ่ที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาวะครรภ์	

จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาล

รามาธบิดี7,8	การติดเช้ือ	GBS	ในระบบประสาทส่วนกลาง	

โดยเฉพาะอย่างยิง่	การตดิเชือ้ทีเ่ยือ่หุม้สมอง	(meningi-

tis)	 เป็นลักษณะทางคลินิกที่พบได้ในการติดเชื้อ	 GBS	

ในผู้ใหญ่ท่ีไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาวะครรภ์9	 ต่อไปนี้

จะนำาเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจ	 3	 กรณี	 โดยท้ังหมด

เป็นการติดเชื้อ	GBS	ที่เยื่อหุ้มสมอง	ที่มีภาวะแทรกซ้อน

ทางระบบประสาทที่ค่อนข้างรุนแรง

กรณีศึกษาที่ 1 

	 ผู้ป่วยชายไทยอายุ	48	ปี	 ไม่เคยตรวจสุขภาพ	ดื่ม

สุราเป็นประจำาทุกวัน	มาโรงพยาบาลด้วย	ไข้	3	วัน	ปวด

ศรีษะทัว่ๆ	เลก็น้อย	ไม่มไีอเจ็บคอนำา้มกู	ไม่ปวดท้อง	ไม่มี

ท้องเสีย	ไม่มีปวดตามข้อหรือมีข้ออักเสบ	

	 2	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	 มีชาด้านเล็กน้อย 

เดินลำาบากต้องอาศัยคนช่วยพยุง	 พูดชัดปกติ	 ไป 

โรงพยาบาลได้ยามากินนอนพักที่บ้าน	 1	 วันก่อนมา 

โรงพยาบาล	ผูป่้วยบ่นว่าปวดหวัแย่ลง	หสูองข้างไม่ค่อย

ได้ยิน	 และวันรุ่งขึ้นญาติพบว่าผู้ป่วยปลุกตื่นยาก	 ถาม
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ตอบช้าจึงมาโรงพยาบาล

	 ตรวจร่างกายพบมไีข้	BT	38.3	°C,	RR	28	/min,	BP	

149/85	mmHg,	 stuporous,	mute	 and	no	 obey	 to	

commands.	 Pupil	 3	mm.	 BRTL,	 eyes	 sometime	

deviate	to	left,	no	obviously	seen	facial	palsy,	motor	

power	grade	2	all	by	deep	pain	response.	Babins-

ki’s	 sign:	 dorsiflexion	 at	 right	 foot.	 Stiff	 of	 neck:	

positive,	deep	tendon	reflex	1+	all	extremities.

	 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ	WBC	6,200	 103/ul,	

PMN	93%,	Lymph	5%,	Hct	43.9	%,	Hb	14.8%,	plt	

71,000	103/ul,	PT	11.2	sec,	PTT	30	sec,	INR	0.94,	

PTT	 ratio	1.17,	BUN	25.60	mg/dl,	Cr	0.97	mg/dl,	

Na140	mmol/L,	K	3.9	mmol/L,	Cl	106	mmol/L,	HCO
3	

23.8	mmol/L,	TP	6.7	g/dl,	alb	3.1	g/dl,	Tb	0.40	mg/

dl,	SGOT	31	U/L,	SGPT	35	U/L,	AP	86	U/L,	BS	136.2	

mg/dl,	A1C	5.3%,	antiHIV	non-reactive.

	 CT	brain	without	contrast:	hypodensity	at	right	

cerebellar	 hemisphere	 and	bilateral	 subcortical	

cerebral	hemisphere	ตามรูปที่	1.	

	 ผลเจาะนำ้าไขสันหลัง:	slightly	turbid,	colourless,	

wbc	5	cell/mm3,	protein	396.8	mg/dl,	sugar	14	mg/

dl,	ย้อมเชื้อ	gram	stain	พบ	gram	positive	cocci	 in	

chain	

	 ผลเพาะเชือ้นำา้ไขสนัหลงั	และจากเลอืด	2	ตวัอย่าง	

ขึ้นเป็น	group	B	beta-hemolytic	streptococcus

รูปที่ 1 CT brain non-contrast media (A-D) shown hypodensity at right cerebellar hemisphere and bilateral  
subcortical cerebral hemisphere shown MRI, DWI (E-F) restrictive diffusion at bilateral cerebellar hemisphere, 
bilateral caudate nucleuses, genu of left internal capsule and multiple subcortical cerebral hemisphere. MRA with 
GAD brain (H) no demonstrated significant atherosclerotic arteries. 

	 รักษาด้วย	ceftriaxone	2	gm	ทุก	12	ชั่วโมงทาง

หลอดเลอืดดำา	หลงัจากให้ยา	3	วนั	เริม่มข้ีอมอือกัเสบทัง้

สองข้าง	ได้ทำาการเปิดล้าง	ผลย้อมเชื้อนำ้าล้างข้อได้เป็น	

gram	positive	cocci	แต่เพาะเชื้อไม่ขึ้น	

	 กรณีศึกษานี้ได้ตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาการติดเช้ือ

บริเวณอ่ืนร่วมด้วย	 ซึ่งผล	 echocardiography,	 CT	

chest,	CT	abdomen		อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ตรวจตาอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ	

	 หลังได้ยาฆ่าเช้ือ	 7	 วัน	 ไข้ยังสูงอยู่จึงเปล่ียนเป็น	

penicillin	G	18	Mu/day	ทัง้หมด	20	วนั	อาการดข้ึีนตาม

ลำาดับ	 ตื่นรู้ตัวดี	 ถามตอบส่ือสารประโยคส้ันๆได้	 ช่วย

เหลอืตวัเองบนเตยีงได้	แต่ยงัมปัีญหาหสูองข้างไม่ได้ยิน	
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กรณีศึกษาที่ 2

	 ผู้ป่วยชายไทยอายุ	 62	ปี	 โรคประจำาตัวเป็นเก๊าท	์

และความดันโลหิตสูง	 ไม่ดื่มสุรา	 ไม่สูบบุหรี่	 มาโรง

พยาบาลด้วยเรือ่ง	ไม่พูดและ	แขนขาทัง้สองข้างอ่อนแรง	

3	ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล

	 ตรวจร่างกาย	BT	37°C,	RR	20	/min,	PR	106	/min,	

BP	149/81	mmHg,	drowsiness,	 spontaneous	eye	

opening,	mute,	no	obey	to	command,	pupil	3	mm.	

BRTL,	full	EOM,	no	nystagmus,	motor	power	gr	0	

all	except	gr	I	at	right	arm.

	 CT	brain:	multiple	hypodensity	at	right	medial	

cerebellar,	right	posterior	limb	of	internal	capsule,	

and	bilateral	parasagittal	areas	ตามรูปที่	2	A	B	C	D

	 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ	WBC	9,800	 103/ul,	

PMN	94	%,	Hct	40	%,	Hb	12.6	%,	plt	98,000	103/ul,	

PT	11.5	sec,	PTT	30.5	sec,	INR	0.97	sec,	FBS	173	

mg/dl,	A1C	5.70	%,	BUN	27	mg/dl,	Cr	1.80	mg/dl,	

Na	143	mmol/L,	K	3.9	mmol/L,	Cl	112	mmol/L,	HCO
3	

22.5	mmol/L,	TP	7.1	g/dl,	alb	3.0	g/dl,	Tb	0.30	mg/

dl,	SGOT	25	U/L,	SGPT	42	U/L,	AP	134	U/L,	anti-HIV		

negative

	 กรณีศึกษานี้มาตามระบบฉุกเฉินของภาวะหลอด

เลือดสมองเฉียบพลัน	 (acute	 stroke	 fast	 track)	 แต่

เนื่องจากมีข้อเฝ้าระวังหลายข้อเมื่อเทียบประโยชน์และ

ความเสี่ยง	จึงไม่ได้ให้ยาละลายลิ่มเลือด	rtPA	ให้เพียง	

ASA	325	mg/day	

	 หลังนอนโรงพยาบาลประมาณ	10	ชัว่โมง	ผู้ป่วยซมึ

ลง	และมีไข้	ตรวจร่างกายเป็น	semi-comatose,	pupil	

fixed	6	mm.BE	จงึใส่ท่อช่วยหายใจ	CT	brain	และ	CTA	

brain	ซำ้า	ผลคล้ายเดิม	ไม่พบลักษณะหลอดเลือดอุดตัน	

และไม่พบลักษณะ	 leptomeningeal	 enhancement	

ส่วน	MRI	brain	ทำาภายหลังดังในรูปที่	2	E	F	G	H

	 เรื่องไข้	 ตรวจไม่พบแหล่งติดเชื้ออื่น	 chest	 x	 ray	 

อยูใ่นเกณฑ์ปกต	ิปัสสาวะอยูใ่นเกณฑ์ปกต	ิไม่มลีกัษณะ

ข้ออักเสบ	ผู้ป่วยได้	empirical	antibiotic	เป็น	amoxy-

cillin-clavulanic	acid	ทางหลอดเลือดดำา	

	 ระหว่างนอนโรงพยาบาลผูป่้วยอาการทรุดลงอย่าง

รวดเร็ว	มี	sepsis	shock	และ	multiorgans	failure	และ

เสียชีวิตในวันท่ี	 5	 ของการรักษา	ผลเพาะเช้ือทางเลือด

เป็น	group	B	beta-hemolytic	streptococcous

รูปที่ 2 CT brain non-contrast media (A-D) พบ hypodensity lesions at right medial cerebellar, right posterior limb 
of internal capsule and parasagittal areas corresponding MRI, DWI phase (E-F) restrictive diffusion along hy-
podensity lesions. CTA brain (H) no demonstrated significant atherosclerotic arteries. 
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กรณีศึกษาที่ 3

	 ผูป่้วยหญงิไทย	อาย	ุ32	ปี	ไม่มโีรคประจำาตวั	ไม่ดืม่

แอลกอฮอล์	ไม่สบูบุหรี	่มาด้วย	2	วนัก่อนมาโรงพยาบาล

มีไข้	 ปวดศีรษะแน่นๆทั่วๆ	 ไม่ร้าวไปที่ใด	 ไม่มีคลื่นไส้

อาเจียน	ไม่มีไอนำา้มกู	ไม่มท้ีองเสยี	ไม่ปวดท้อง	ไม่มปีวด

ข้อ	ไม่มีปัสสาวะแสบขัด

	 1	 วันก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยซึมลง	พูดน้อย	 ไม่

ทำาตามสั่ง	 ร้องเอะอะโวยวายพักๆ	 ไม่มีเกร็งกระตุกหรือ

หมดสติ	ไม่มีแขนขาอ่อนแรงที่ชัดเจน	พูดชัด

	 ประวตัอิืน่ๆ	มบีตุรสองคน	แต่ละคนสขุภาพแข็งแรง	

บุตรคนเล็กอายุ	 3	 ปี	 ไม่เคยแท้ง	 คุมกำาเนิดด้วยการ

ทำาหมัน	เคยผ่าตัดดามเหล็กที่ขาขวาเมื่อ	1	ปีก่อน	แผล

ดีไม่เคยมีหนองหรือติดเชื้อ

	 ตรวจร่างกายแรกรับ	ซึม	 ไข้สูง	หายใจเร็ว	BT	38.4	

°c,	RR	48	/min,	PR	74	bpm,	BP	119/76	mmHg,	stupor-

ous,	mute,	no	obey	to	commands,	roving	eyes	across	

midline,	pupil	3	mm.	BRTL,	spontaneous	movement	

with	motor	power	grade	4+	all	at	 least,	DTR	2+	all,	

BKK	withdrawal	both	sides,	stiff	of	neck:	positive	

	 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ	WBC	13,300	103/ul,	

PMN	97.5%,	Platelet	96,000	103/ul	,	Hct	44.9%,	BUN	

8	mg/dl,	Cr	1.5	mg/dl,	BS	113	mg%,	Na	136	mmol/L,	

K	3.1	mmol/L,	Cl	100	mmol/L,	CO
2
	19.6	mmol/L,	AST	

44	U/L,	ALT	105	U/L,	ALP	129	U/L,	Lactate	>	12	

mmol/L,	Anti-HIV	negative	,	VDRL	and	TPHA	:	non-

reactive,	CT	brain	non	contrast	แรกรบั:	within	normal	

limit	ตามรูปที่	3		A	B

	 ผลเจาะนำา้ไขสนัหลงั	WBC	3,956	cell/mm3,	PMN	

99.8%,	Mono	0.2%	protein	740	mg/dL,	sugar	2	mg/

dL,	CSF	gram	stain	:	not	seen	organism	ผลเพาะเชื้อ

นำ้าไขสันหลังและเลือด	 2	 ขวดเป็น	 group	 B	 beta-

hemolytic	streptococcous		

	 หลังนอนโรงพยาบาล	 รักษาด้วย	 ceftriaxone	 2	

กรัม	ทุก	 12	 ช่ัวโมง	และ	dexamethasone	ทางหลอด

เลือดดำาในขนาดสูง	อาการแย่ลงเร่ือยๆ	จนต้องใส่ท่อช่วย

หายใจ	และวันที่	7	ของการรักษาในโรงพยาบาล	ผู้ป่วย

ซมึมากขึน้	semi-comatose,	pupils	3	mm	RTLBE,	eye	

deviated	to	right	side,	motor	power	gr	I	all	extremi-

ties,	CT	brain	with	 contrast	media:	Diffuse	brain	

swelling,	mild	bilateral	uncal	and	tonsillar	herniation,	

multiple	hemorrhage	foci	at	bilateral	 frontal	 lobes	

ตามรูปที่	3	C	D,	leptomeningeal	enhancement	with	

cerebritis	 at	 bilateral	 frontal	 lobes.	 Filling	defect	

along	superior	sagittal	sinus	was	observed,	venous	

sinus	thrombosis	is	suspected	

รูปที่ 3 initial CT brain non-contrast media (A-B) no remarkable brain parenchyma, no hydrocephalus were seen. 
Consequence CT brain with contrast media after 7 days of hospitalization were found hypodensity lesions at 
bilateral frontal lobes and bilateral parasagittal brain parenchyma with focal hemorrhagic infarction. Filling defect 
along superior sagittal sinus was observed, venous sinus thrombosis is suspected (E). Partial venous sinus throm-
bosis involving anterior part of superior sagittal sinus and left transverse sinus (F-H)
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	 กรณีศึกษานี้ให้	enoxaparin	0.4	มิลลิลิตร	subcu-

taneous	วันละ	1	ครั้งพร้อมปรับเป็น	warfarin	และปรับ

ยาฆ่าเชื้อเป็น	PGS	24	mU/day	ให้ยาทั้งหมด	8	สัปดาห์	

ตรวจหาการตดิเชือ้ซ้อนเร้นอืน่	ได้แก่	echocardiography	

ทั้งด้วย	TTE	และ	TEE	ผลปกติ	ตรวจ	ultrasound	whole	

abdomen	ผลเป็นปกติ	ตรวจทางสูตินารีเวช	ผลเป็นปกติ	

และผลเพาะเชื้อ	cervical	swab	เป็น	Escherichia coli 

	 อาการผู้ป่วยดขีึน้ตามลำาดบั	ไข้เริม่ลงหลังจากวันที	่

17	ของการรักษา	และวันที่	 40	ก่อนส่งตัวเพื่อรับยาฆ่า

เชือ้ต่อเนือ่งให้ครบ	8	สปัดาห์	และเมือ่ตดิตามการผูป่้วย

มีอาการเหลือเพียงปวดศีรษะเล็กน้อยเท่านั้น	 สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ใกล้เคียงปกติ	

สรุปกรณีศึกษา

Case 
No.

Age/
sex

Comorbidity Clinical presen-
tation

Distant 
focus of 
infection

Positive 
cultures or 
gram stain

Treatment Complica-
tion

Outcome

1 48/M Alcohol	
drinking

Headache,	left	
hemiparesis,	
SIRS

Arthritis Blood,	
CSF,	
synovial	
fluid

Ceftriaxone,	
PGS

Multiple	
cerebral	
infarction

S u r v i v e d	
with	bed	rid-
den	 (MRS	
4),	 hearing	
loss

2 62/M Gout,	HT Quadriparesis,	
deterioration	of	
consciousness

None Blood Ceftriaxone,	
PGS

Multiple	
cerebral	
infarction

died

3 33/F none Headache,	
deterioration	of	
consciousness,	
SIRS

None Blood,	
CSF

Ceftriaxone,	
PGS,	
Enoxaparin	
low	dose

Cerebral	
venous	
thrombosis

MRS	1

อภิปราย

	 	การติดเชื้อ	GBS	ในระบบประสาทไม่ได้บ่อยมาก

นกั	ถ้าเทยีบกับติดเชือ้ส่วนอ่ืนๆ	ของร่างกาย	ในการศกึษา

คนไทย	101	คน	อายุมากกว่า	15	ปี	คัดเลือกเฉพาะกลุ่ม	

non	pregnant	ที่มี	invasive	GBS	infection	พบว่าการ

ติดเชื้อในสมองพบเพียง	ร้อยละ	9.9	แต่ติดเชื้อที่	bone,	

skin	และ	soft	tissue	รวมกันประมาณ	ร้อยละ	54	รอง

มาเป็นติดเช้ือในช่องท้องประมาณ	 ร้อยละ	 13	และท่ีมี

เพียง	bacteremia	อย่างเดียวถึงประมาณ	ร้อยละ	247

	 จากข้อมูล	GBS	meningitis	 ในผู้ใหญ่	ที่รวบรวม

ระหว่างช่วงปี	 1998-2007	 ในสหรัฐอเมริกาจำานวน	 

80	คน	 เมื่อเทียบกับ	bacterial	meningitis	 ของผู้ใหญ่

ทัง้หมด	1,083	ราย		มอัีตราการตายโดยรวม	ร้อยละ	20.8	

ถ้าอายุมากกว่าหรือเท่ากับ	50	ปี	จะเพิ่มเป็น	ร้อยละ	30	

เป ็นตั ว เลขที่ ค ่ อนข ้ า ง ใกล ้ เ คียงกับ เชื้ อสา เหตุ		

L.monocytogenes	 ซึ่งอัตราการตายโดยรวมอยู ่ที ่

ร้อยละ	 20.5	 ส่วน	 S.pneumoniae	 อัตราการตาย

ประมาณ	ร้อยละ18	โดยปัจจยัเสีย่งของการตดิเชือ้	GBS	

meningitis	ส่วนใหญ่มักมีโรคประจำาตัว	 เช่น	 เบาหวาน	

หรืออายุเกิน	65	ปี10	อย่างไรก็ตามมีถึง	ร้อยละ	28.8	ที่

ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆเลย	เช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่	3	

	 ปัจจยัร่วมทำาให้เสยีชวีติของ	GBS	meningitis	จาก

ข้อมูลการรวบรวมกรณีศึกษาทั้งหมด	64	กรณี	ระหว่าง

ปี	1982-	1996	ซึ่งมีจำานวนผู้เสียชีวิต	22	คน	หรือเทียบ

ได้ร้อยละ	34	พบว่ามกัเป็นกลุม่ผูป่้วยทีม่ภีาวะแทรกซ้อน

ทางระบบประสาท	ภาวะแทรกซ้อนนอกระบบประสาท	

หรือทัง้สองอย่าง	เทยีบเป็นอตัราส่วน	ร้อยละ	42.9,	83.3	

และ	84.6	ตามลำาดับ11	 ซึ่งดูเหมือนว่าปัจจัยที่มีผลการ

ทำาให้รอดชีวิต	 มิได้มีเพียงเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทาง

ระบบประสาทเท่าน้ัน	แต่ต้องเน้นแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
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เชิงระบบของร่างกาย	 ที่พบบ่อยได้แก่	 acute	 renal	 

failure,	shock,	metabolic	acidosis	ซึ่งในการศึกษานี้

เอง	 ผู้ป่วยร้อยละ	30	พบมีการติดเชื้อตำาแหน่งอื่นร่วม

ด้วย	 เช่น	 endometriosis	 โดยเฉพาะผู้ป่วยหลังคลอด	

endocarditis	ซึ่งมักเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	เช่น	end	stage	

renal	 disease	 (ESRD),	 rheumatoid	 arthritis	 และ	 

diabetic	mellitus	(DM)	ส่วน	arthritis	พบเพียง	1	กรณี

ทั้งที่น่าจะเป็นตำาแหน่งที่พบได้บ่อย	ทั้งนี้อาจต้องมีการ

รวบรวมกรณีศึกษา	GBS	meningitis	คนไทยเพื่อศึกษา

การดำาเนินโรคเปรียบเทียบ

	 การรักษา	GBS	meningitis	ยาปฏิชีวนะหลัก	เป็น	

penicillin	G	หรือ	 ampicillin	 14	ถึง	 21	 วัน	 จากกรณี

ศึกษานี้	 ผู้ป่วยมีลักษณะร่วมคล้ายคลึงกัน	 คือ	 มีกลุ่ม

อาการ	sepsis	หรอื	SIRS	พบพร้อมหรอืเป็นตามหลังจาก

อาการทางระบบประสาททีเ่กดิขึน้ในระยะเวลาไม่นาน	มี

การดำาเนินโรคไว	 ในข้างต้นอาจช่วยประกอบการแพทย์

ตัดสินใจปรับยาฆ่าเชื้อให้คลอบคลุมก่อนที่ผลเพาะเชื้อ

จะออกมาภายหลัง
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	 ผู ้ป่วยชายไทยคู่	 อายุ	 57	 ปี	 อาชีพ	 รับราชการ	
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	 ประวัตไิด้จากผูป่้วยโดยตรง	วนัทีร่บัเข้าผูป่้วยใน:	3	

พฤศจิกายน	2560	 	

อาการสำาคัญ

	 มองเหน็ภาพซ้อนมากขึน้	1	วนัก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 2	วนัก่อนมาโรงพยาบาล	หลงัตืน่นอนมอีาการมอง

เห็นภาพซ้อนเวลามองทั้ง	2	ตา	 เมื่อปิดตาข้างหนึ่งภาพ

ซ้อนจะหายไป	ลกัษณะภาพซ้อนเป็นแนวนอนโดยจะเหน็

ซ้อนมากขึน้เวลามองไปทางด้านขวา	อาการดงักล่าวเป็น

อยู่ทั้งวัน	 ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง	 ไม่มีอาการตามัว	 ไม่ปวด

ศีรษะ	ไม่มีไข้	ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน	ไม่มีอาการชา

หรือแขนขาอ่อนแรง	

	 1	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	สังเกตว่ามองเห็นภาพ

ซ้อนเวลามองทัง้	2	ตามากข้ึน	โดยเฉพาะเมือ่มองไปทาง

ด้านขวา	จึงมาตรวจที่โรงพยาบาล			

ประวัติอดีต

	 -	 โรคความดันโลหิตสูง	ขาดการรักษามา	2	ปี

	 -	 ปฏิเสธประวติัอุบัติเหตบุรเิวณใบหน้าและศรีษะ

	 -	 ปฏิเสธแพ้ยา		ปฏิเสธการผ่าตัด

ประวัติครอบครัว

	 -	 บิดาและมารดา	เป็นโรคความดนัโลหติสงู	ทาน

ยาเป็นประจำา

การตรวจร่างกายแรกรับ

General appearance:	 A	 Thai	man,	 healthy,	well	 

co-operative

Vital signs:	BT	36.6	OC,	PR	68	bpm	regular,	RR	15	

bpm,	BP	172/54	mmHg

Weight	 80	 kg,	Height	 170	 cm,	BMI	 27.68	 kg/m2  

Abdominal	circumference	96	cm	(38	inch)

HEENT:	 pink	 conjuctivae,	 anicteric	 sclerae,	 no	
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ptosis,	pupil	3	mm	RTL	both	eyes,	no	Horner’s	

syndrome,	 no	 lymphadenopathy,	 no	 thyroid	

gland	enlargement,	absent	carotid	bruit

Eye examination: 

Lid:	no	swelling,	no	redness,	no	ptosis

Conjunctiva:	not	inject

Cornea:	clear,	anterior	chamber:	form,	no	cell

Fundus:	normal

Heart and lungs: unremarkable		

Abdomen:	soft,	not	tender,	no	hepatosplenomegaly 

Extremities:	no	pitting	edema

Neurological examination: alert,	orientation	to	time,	

place	and	person

Cranial nerves: 

 - CN I & II: normal,	intact	visual	acuity	and	

visual	field

 - CN III, IV, VI: mild	 lateral	deviation	of	Lt	

eye	in	resting	position	(รูปที่	1),	horizontal	gaze	to	

the	left	side	is	intact		(รูปที่	2	ซ้าย)	and	on	attempted	

horizontal	gaze	 to	 the	 right	side,	 found	complete	

loss	of	adduction	of	Lt	eye	and	abducting	nystag-

mus	in	Rt	eye	(รูปที่	2	ขวา), convergence	accom-

modation	was	preserved, intact	vertical	conjugate	

gaze	eyes

 - CN V: intact	corneal	reflex,	normal	pin	prick	

and	temperature	sensation	of	face,	intact	muscle	of	

mastication		

 - CN VII, VIII: no	 facial	weakness,	normal	

hearing	

 - CN IX, X: normal	palatal	movement	and	

intact	Gag	reflex	

 - CN XI: head	 turning	and	shoulder	shrug	

were	intact

 - CN XII: no	tongue	atrophy, normal	tongue	

movement	

รูปที่ 1 Resting eyes

  

รูปที่ 2 Look left and right side

Motor:	no	muscle	atrophy,	no	fasciculation,	normal	

muscle	tone,	motor	power	grade	V/V	both	sides

Sensory:	intact	all			

DTR:	2+	all	

Cerebellar signs:	intact	all

Babinski sign:	plantar	flexion	both	sides,	

Clonus:	negative	both	sides

Speech examination:	normal		

Frontal lobe releasing signs:	absent

Problem lists 

	 1.	 Acute	onset	of	binocular	diplopia	(Lt	inter-

nuclear	ophthalmoplegia;	INO)

	 2.	 Overweight

	 3.	 High	blood	pressure	with	lack	of	treatment
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Provisional diagnosis:	Acute	cerebrovascular	dis-

ease	of	left	medial	longitudinal	fasciculus	lesion

Discussion

 ผู้ป่วยชายไทยอายุ	 57	ปี	 มาด้วยอาการมองเห็น

ภาพซ้อนเมื่อมองทั้ง	2	ตา	(binocular	diplopia)	เป็นขึ้น

มาเฉียบพลัน	 (acute	onset)	 โดยไม่มีอาการทางระบบ

ประสาทอ่ืนๆ	 ร่วมด้วย	 จากประวัติคิดถึงรอยโรคของ

บรเิวณระบบประสาทส่วนกลาง	(upper	motor	neurons)	

ที่บริเวณ	brainstems	 เนื่องจากมีลักษณะของรอยโรค

บรเิวณก้านสมองได้แก่	เส้นประสาทสมองทีเ่กีย่วข้องกบั

กล้ามเนื้อในการกลอกตา	 (extraocular	movements)	

รวมถึงศูนย์และวิถีประสาทที่เกี่ยวข้องกับการกลอกตา	

เช่น	 frontal	 eye	 fields	 (FEF),	 paramedian	pontine	

reticular	formation	(PPRF)	และ	medial	longitudinal	

fasciculus	(MLF)			

	 ผลการตรวจร่างกายทั่วไป	พบมีความดันโลหิตสูง	

นำ้าหนักและเส้นรอบเอวมากกว่าปกติ	การตรวจร่างกาย

ทางระบบประสาทพบว่าเม่ือให้ผู้ป่วยมองไปทางขวาจะ

พบ	absent	adducting	movements	ของตาข้างซ้ายร่วม

กบั		abducting	nystagmus	ของตาข้างขวา	แต่เมือ่ให้ทำา	

convergence	พบว่าปกติ	 ผลตรวจอื่นๆ	 ไม่พบ	motor	

weakness	และ	 long	 tract	 signs	ของ	corticospinal	

tract	 และไม่พบความผิดปกติของการรับความรู้สึกทุก

ประเภท	ทำาให้คดิถงึรอยโรคทีบ่รเิวณ	MLF	ข้างซ้าย	จาก

กลไกการเกิดโรคเป็นแบบเฉียบพลัน	 (acute	 onset)	

สาเหตุที่เป็นไปได้	ได้แก่	vascular	(ischemic,	hemor-

rhage	or	abnormal	vessels),	inflammation	process	

เช่น	demyelinating	disease	สาเหตุอื่นที่อาจเป็นไปได้	

เช่น	mass	 lesion	with	pressure	effect,	 trauma	แต่

เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีอาการของ	increased	intracranial	

pressure	และการได้รับอุบัติเหตุทางสมอง	ทำาให้คิดถึง

ภาวะนี้ลดลง		

	 ผูป่้วยรายนีร้อยโรคน่าจะอยูท่ีบ่รเิวณ	MLF	ข้างซ้าย	

ใน	 intra-axial	 ของ	 brainstems	 ข้างซ้าย	มากกว่าที่

บรเิวณ	FEF	และ	PPRF	เนือ่งจากเป็น	incomplete	con-

jugated	movement	in	one	eye	และไม่ใช่รอยโรคของ

กล้ามเนื้อ	medial	rectus	เพราะยังสามารถทำา	conver-

gence	 ได้	 จากประวัติมีอาการแบบ	 acute	 onset	

ประกอบกับมีปัจจัยเสี่ยงทาง	 cardiovascular	 	 ทำาให้

คิดถึงสาเหตุของ	vascular	มากที่สุด	ซึ่งลักษณะอาการ

ทางคลินิกของผู้ป่วยทั้งหมดเข้าได้กับ	 INO	ข้างซ้าย	ซึ่ง

อาจเป็นหลอดเลอืดขนาดเลก็	จากประวัตกิารดำาเนนิโรค

คดิถงึหลอดเลอืดตบีตนั	(ischemia)	มากกว่าหลอดเลือด

แตก	 (hemorrhage)	 เพราะไม่มีอาการแสดงของภาวะ

ความดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมสูง	 ส่วนภาวะ	 ischemia	

นึกถึง	thrombosis		มากกว่า	emboli	เนื่องจากมีอาการ	

stepwise	deterioration					

Investigation (3/11/60)

Complete blood count: Hb	12.3	g/dL,	Hct	36	%,	

WBC	10,000	/uL	(PMN	71%,	L	20%,	Mono	7%,	

EO	2%),	Plt	305,000	/uL,	MCV	82.2	(80-98)	fL,	

MCH	 28.1	 (25.6-32.2)	 pg/cell,	 MCHC	 34.2	

(32.2-36.5)	 g/dL,	 RDW	 12.9%	 (11-14),	 hy-

pochromia:	few,	anisocytosis	1+,	microcyte	1+,	

poikilocytosis:	few

Chemistry:	BS	110	mg/dL,	HbA1C	5.0%,	BUN	15	

mg/dL,	 Cr	 1.55	mg%,	 eGFR	 47.5,	 Na	 141	

mmol/L,	K	4.2	mmol/L,	Cl	104	mmol/L,	CO
2
	22	

mmol/L,	CHO	206	mg%,	TG	266	mg%,	HDL	37	

mg%,	cLDL	116	mg%,

Coagulogram:	normal	study

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

ischemic	pattern,	no	chamber	enlargement

Holter monitoring 24 hour:	no	evidence	of	atrial	fibril-

lation

CXR:	 increased	cardio-thoracic	 ratio,	normal	pa-

renchymal	 of	 both	 lungs	 	 Ultrasound	 KUB	

system:	possibly	bilateral	 renal	 parenchymal	

diseases,	enlarged	prostate	gland

Transthoracic echocardiogram (TTE): รอคิวนัดตรวจ	

CT brain without contrast:	A	small	hypodensity	le-

sion	at	right	thalamus	(รูปที่	3).	The	rest	of	brain	
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parenchymal	attenuation	appeared	unremark-

able	and	normal	bony	structure.

รูปที่ 3 Old small infarction of right thalamus

Color Doppler ultrasonography of extracranial  

carotid system:	รอคิวนัดตรวจ

MRI brain:	The	study	reveals	two	foci	of	iso-hypo	

T1	and	hyperT2	with	restrict	diffusion	at	Lt	basal	

ganglia	and	posterior	aspect	of	Lt	sided	mid-

brain,	measured	about	0.7x0.4	cm	and	0.5x0.3	

cm,	respectively,	probably	acute	infarction	(รูป

ที	่4-5).	There	is	a	small	hypoT1,	hyperT2	FLAIR	

and	SI	 lesion	without	 restrict	 diffusion	or	 en-

hancement	 at	Rt	 thalamus,	measured	 about	

0.5x0.6	cm.	Multiple	small	 foci	of	hyperinten-

sity	on	T2W/T2	FLAIR	at	subcortical	and	deep	

white	matter	 of	 bilateral	 frontal	 and	 parietal	

lobes.	

 
รูปที่ 4 แสดง hyperSI on T2W with restrict diffusion ที่
บริเวณ basal ganglia ข้างซ้าย

 
รูปที่ 5 แสดง hyperSI on T2W with restrict diffusion ที่
บริเวณ midbrain ข้างซ้าย

การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย: Acute cerebral infarction at 

Lt basal ganglia and midbrain

การรักษา

	 การรักษาภาวะทั่วไปในระยะเฉียบพลัน	 แรกรับ	

admit	 ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย	 ICU	 ดูแลระบบที่สำาคัญต่างๆ	

ได้แก่	ระบบหวัใจและไหลเวยีนโลหิต	พบว่าความดนัอยู่

ในระหว่าง	170-180/80-90	มม.ปรอท	โดยที่ไม่ให้ยาลด

ระดับความดันโลหิต	ส่วนการเต้นของหัวใจพบว่าอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ	 ไม่พบมีช่วงหัวใจเต้นผิดจังหวะ	 ระบบทาง

เดินหายใจ	พบว่าผู้ป่วยหายใจได้เอง	มีค่า	O
2
	room	air	

อยู่ระหว่าง	95-	97%		ให้	hydration	ด้วย	normal	saline	

โดยดำารงภาวะ	euvolemia	

	 การรักษาเฉพาะในระยะแรก	พิจารณาให้	aspirin	

ขนาด	 300	mg/day	 ติดตามอาการทางระบบประสาท

และสัญญาณชีพอย่างต่อเน่ือง	 จัดท่าเพื่อป้องกันการ
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สำาลัก	 ไม ่พบมีภาวะเลือดออกผิดปกติและภาวะ

แทรกซ้อนทางระบบประสาท	ผู้ป่วย	admit	ที่	 ICU	เป็น

เวลา	48	ช่ัวโมงและย้ายข้ึนหอผูป่้วยสามญัและ	สามารถ

จำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้	

Internuclear ophthalmoplegia (INO)

	 เป็นอาการแสดงทางคลนิกิของการกลอกตาในแนว

นอน	(horizontal	conjugate	gaze)	ที่เกิดจากความผิด

ปกติของ	MLF	ซึ่งจะเชื่อมกับ	oculomotor	subnucleus	

ในการกลอกตาด้านนั้นเข้าทางด้านใน	 ทำาให้เกิดการ

ทำางานของการกลอกตาท้ังสองข้างไม่ประสานกัน	 โดย

เมื่อผู้ป่วยพยายามมองไปทางด้านข้าง	 (lateral	 gaze)	

จะพบว่าตาข้างที่มองเข้าข้างในที่เกิดจากความผิดปกติ

ของ	MLF	จะไม่สามารถเคลื่อนมาทางด้าน	medial	 ได้	

ในขณะที่ตาข้างที่มองออกด้านนอกยังคงทำางานได้ตาม

ปกต	ิแต่จะเกิดปรากฏการณ์ตากระตุก	(nystagmus)	ซึง่

เป็นลักษณะ	overshoot	dysmetria	ในขณะที่	conver-

gence	ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 การเรียก	 INO	ข้างที่ผิด

ปกติจะเรียกตามข้างที่ผิดปกติของตาข้างที่ทำาหน้าที่	

adduction	 	ความผิดปกติของ	 INO	สามารถเกิดได้ทั้ง

ข้างเดยีวหรอืทัง้สองข้าง	(bilateral	INOs)	กไ็ด้	ซึง่สาเหตุ

มักเกดิจากการตีบตันของหลอดเลอืด	เช่น		การขาดเลือด

ของ	 basilar	 perforators	 การอักเสบของปลอกหุ้ม

ประสาท	(demyelination)	เนือ้งอกบรเิวณก้านสมอง	เช่น	

brainstem	glioma,	medulloblastoma,	 lymphoma,	

epidermoid,	 ganglioglioma,	metastatsis	 การได้รับ

อุบัติเหตุศีรษะ	ภาวะสมองเลื่อน	(cerebral	herniation)	

การติดเชื้อ	เช่น	AIDS,	cysticercosis,	syphilis,	menin-

gitis,	 sepsis,	Brucellosis)	ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด	

เช่น	tumor	excision,	aneurysm	clipping,	cavernous	

angioma	removal	เลือดออกใน	brainstem	จากสาเหตุ

ต่างๆ	เช่น	severe	hypertension,	cavernous	angioma,	

ateriovenous	malformation,	bleeding	diathesis	ภาวะ

หลอดเลือดอักเสบ	 (vasculitis)	 ส่วนความผิดปกติของ

การได้รบัสารพษิหรอืความผดิปกตขิองเกลอืแร่พบได้ไม่

บ่อย		ผู้ป่วยโรค	myasthenia	gravis,	exotropia	อาจมี

การกลอกตาที่ผิดปกติที่คล้ายคลึงกับ	INO	ได้	แต่จะไม่

พบลักษณะ	abducting	nystagmus	 ร่วมด้วย	 เรียกว่า	

pseudo-INO	ส่วน	INO	ที่พบที่ตาข้างหนึ่งร่วมกับ	com-

plete	gaze	palsy	ของตาด้านตรงข้าม	เรียกว่า	one-and-

a-half	syndrome

	 พยาธิสภาพมักเกิดที่บริเวณ	dorsal	pontine	teg-

mentum	 ซ่ึงมีผลต่อศูนย์การกลอกตาไปด้านข้าง	 (lat-

eral	 gaze	 center)	 และ	MLF	 ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	

ลกัษณะทางคลนิกิจะพบ	binocular	horizontal	diplopia	

ผู้ป่วยอาจมีอาการมึนงง	 (dizziness)	 หรือ	 ภาพมัว	

(blurred	 vision)	หรืออาจไม่มีอาการก็ได้เพราะอาจม	ี

slow	 adduction	 ของ	 ipsilateral	 eye	ปรากฏการณ์	

nystagmus	พบได้ทัง้	abducting	eye	และการกระตุน้การ 

มองในแนวตั้ง	 (vertical	 gaze-evoked	 nystagmus)	 

การพยากรณ์ของอาการขึ้นกับลักษณะของรอยโรคใน

ก้านสมอง	 การวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ	 เช่น	 third	 nerve	

palsy,	exotropia,	ocular	myasthenia	gravis,	progres-

sive	external	ophthalmoplegia,	 restrictive	strabis-

mus	 และ	 non-comitant	 strabismus	 เช่น	 Duane	

syndrome	เป็นต้น	

Medial longitudinal fasciculus (MLF) 

	 ในปี	คศ.	1846	ประสาทแพทย์ชื่อ	Benedict	Still-

ing	ได้อธบิายวถิปีระสาท	MLF	คร้ังแรกในช่ือของ	“acus-

ticus”	 และได้มีการเปลี่ยนชื่อตามตำาแหน่งที่ค้นพบมา

เป็นระยะ	เช่น	“posterior”	บ้าง	“dorsal”	บ้าง	สำาหรบัการ

อธิบาย	longitudinal	bundle	นี้	จนในที่สุด	Sir	Wilhelm	

His	 ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น	medial	 เพื่อลดความ

สับสนในที่สุด	

	 MLF	 เป็นวิถีประสาทที่บริเวณ	periaqueduct	 ใน	

brainstem	 ที่เช่ือมการทำางานของ	 nuclei	 ของเส้น

ประสาทสมองคู่ที่	III,	IV	และ	VI	และประสานการกลอก

ตา	 (coordinates	conjugate	eye	movements)	ผ่าน	

vestibulocochlear	 nerve	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

เชือ่มโยงผสานการกลอกตาตามการเปลีย่นทศิของศรีษะ	

(vestibulo-ocular	reflex)	การเปลีย่นตำาแหน่งข้อต่อของ

ศีรษะและลำาคอ	 (proprioceptors	 in	 the	 head	 and	

neck)	ผ่านทาง	 fastigial	 nucleus	และการปรับสมดุล
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การเดินผ่านทาง	flocculus	ของ	cerebellum		โดยมีทั้ง

วถิปีระสาททัง้ขาขึน้	(ascending)	และ	ขาลง	(descend-

ing)		โดย		rostral	interstitial	nucleus	ของ	MLF	(riMLF)	

จะมี	premotor	burst	neurons	ซึ่งจะทำาให้เกิด	vertical	

และ	 torsional	 saccades	นอกจากนี้ยังมี	 premotor	

neurons	ซ่ึงจะ	project	ไปท่ี	motor	neurons	ของ	dorsal	

neck	muscles	(medial	vestibulospinal	and	tectospi-

nal	tracts)	ร่วมกับการกลอกตาด้วย	ซึ่ง	riMLF	ที่บริเวณ	

mesencephalic	reticular	formation	จะรวมตัวอยูท่ี่ด้าน	

medial	(H	fields	of	Forel)	โดยในภาคตัดขวางจะมีการ	

form	 เป็น	wing-shaped	ของ	ventromedial	nucleus	

ไปที่	 third	 ventricle	 โดยมีขอบเป็นส่วนประกอบของ	

parvocellular	part	ของ	red	nucleus	(RPC)	อยูท่างด้าน	

dorsomedial	 ขณะที่	MLF	 fibers	ส่วนขาลงจะวิ่งจาก	

superior	 colliculus	 เพื่อผสานการทำางานของ	 visual	

input	ซึ่งข้อมูลของการรับภาพจะสัมพันธ์กับการทำางาน

ของ	pontine	reticular	formation	ในการควบคุม	muscle	

tone	ของกล้ามเนื้อกลุ่ม	extensors

	 riMLF	 จะให้	 fiber	 ไปที่	 interstitial	 nucleus	 of	

Cajal	(InC)	เพ่ือควบคุมการทำางานของ	oculomotor	และ	

trochlear	nuclei	ซึ่งเป็น	vertical	gaze	center	จากนั้น

จะให้แขนงเป็น	fiber	ต่างๆ	เช่น	fasciculus	retroflexus	

(fr)	 โดยมีแขนงของหลอดเลือด	 posterior	 thalamo-

subthalamic	artery	มาเลี้ยง	

	 อาการแสดงทางคลินิกหากมี	 lesion	ที่	MLF	 จะ

ทำาให้เกิด	slow	หรือ	absent	adduction	ของ	ipsilateral	

eye	 และมี	 involuntary	 jerk	 eye	movements	 หรือ	

nystagmus	ของ	abducting	eye	ซึ่งอาการแสดงนี้เรียก

ว่า	 internuclear	 ophthalmoplegia	แม้ว่าสาเหตุส่วน

ใหญ่จะเกิดจาก	demyelination	ของ	 axons	 ในระบบ

ประสาทส่วนกลางแต่กอ็าจเกดิจากการขาดเลอืดไปเลีย้ง

ได้ด้วย	

รูปที่ 6 ภาคตัดขวางแสดง medial longitudinal fasciculus

รูปที่ 7  แสดง ascending  และ descending components 
ของ medial longitudinal fasciculus

สรุป

 ผู้ป่วยที่มาด้วยกลุ่มอาการ	 INO	 มีลักษณะของ

อาการแสดงที่ค่อนข้างจำาเพาะ	 การตรวจร่างกายทาง

ระบบประสาทอย่างละเอียดจะทำาให้สามารถวาง

ตำาแหน่งของรอยโรคได้อย่างถูกต้องโดยบรูณาการความ

รูท้างประสาทกายวภิาคและประสาทสรรีวทิยา	ส่วนการ

ซักประวัติที่ละเอียดและถูกต้องจะเป็นการพิจารณา	

pathogenesis	ของการเกดิโรค	ซึง่การพจิารณาส่งตรวจ

วินิจฉัยข้ึนกับสาเหตุและกลไกการเกิดโรคที่เกิดข้ึนเพื่อ

ให้ผู้ป่วยได้รับการวนิจิฉัยและการรักษาอย่างถกูต้องและ

ทันท่วงทีอันจะเป็นการลดการเกิดภาวะทุพลภาพจาก	

neurological	deficit	ให้ได้มากที่สุด
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 ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ	23	ปี	อาชีพรับจ้าง	ภูมิลำาเนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 อาการส�าคัญ		ขาอ่อนแรง	2	ข้างมาประมาณ	3	ปี	

ก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

 3	ปีก่อนมาโรงพยาบาล	ผู้ป่วยมีอาการข้ึนบันได

และลุกจากเก้าอี้ลำาบาก	ยังเดินได้โดยไม่ต้องพยุง	 ไม่มี

อาการแขนอ่อนแรง	ไม่มอีาการกลนืลำาบาก	มอีาการปวด

น่องถ้าเดินเป็นเวลานาน	ไม่เคยมอีอกแรงแล้วปวดกล้าม

เน้ือหรอืปัสสาวะเปลีย่นส	ีอาการอ่อนแรงค่อย	ๆ 	เป็นมาก

ขึ้นเรื่อยๆ	จึงมาสถาบันประสาท

ประวัติอดีตและประวัติส่วนตัว

	 ปฏิเสธโรคประจำาตัวอื่น	ๆ	ปฏิเสธสุราและบุหรี่

ประวัติครอบครัว 

	 พ่อเสียชีวิตจากติดเชื้อในกระแสเลือด	 แต่ไม่มี

อาการอ่อนแรง	หรือเป็นโรคหัวใจก่อนเสียชีวิต	

	 แม่ปกติ	 ไม่มีใครในครอบครัวมีอาการอ่อนแรงต้น

แขนต้นขา	หรือเป็นโรคหัวใจในครอบครัว

การตรวจร่างกาย 

General	physical	examination:	

Vital signs:	body	temperature	37°C,	pulse	rate	95 

beats	per	minute	(regular	rhythm),	respiratory	

rate	 16	 breaths	 per	minute,	 blood	 pressure	

128/46	mmHg.

General appearance:		A	Thai	male,	no	skin	rash,	no	

any	contracture	

HEENT:	 not	 pale	 conjunctiva,	 anicteric	 sclera,	 no	

high-arched	palate,	no	thyroid	gland	enlargement

Heart, lungs and abdomen:	normal

Extremities: calf	hypertrophy

Neurological Examinations:	full	consciousness		
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Cranial nerves 

	 •	 CN	I-XII	are	unremarkable,	no	facial	weak-

ness.	

Motor systems: no	muscle	atrophy,	no	fasciculation	

and	no	myotonia

Motor power:

	 •	 Neck	flexor	grade	4	and	neck	extend	grade	

5

 Right  Left

Deltoid	 4	 4	 	

Biceps/Triceps	 4+/4+	 4+/4+	

Brachioradialis	 4+	 4+

Wrist	flexion/extension	 5/5	 5/5

Hand	grip	 5	 5

Finger	extension	 5	 5

Hip	flexion	 3	 3

Hip	extension	 4	 4

Knee	flexion	 4	 4

Knee	extension	 3	 3

Ankle	dorsiflexion	 5	 5

Ankle	plantar	flexion	 5	 5

Ankle	eversion/inversion	 5/5	 5/5

Gowers’sign:	positive

Deep tendon Reflexes:	2+	all

Babinski’s sign:	absent	at	both	sides

Sensation: no	pinprick	sensation	 loss,	 intact	pro-

prioception	and	vibration	sensation.\	

Cerebellar signs:	no	abnormality

Problem list:

	 1.	 Chronic	progressive	proximal	muscle	weak-

ness	with	quadriceps	involvement

	 2.	 Calf	pain	and	hypertrophy

วิจารณ์ 

	 ผูป่้วยรายน้ีมาด้วยอาการต้นขา	2	ข้างอ่อนแรงร่วม

กับมีกล้ามเนื้อ	 quadriceps	 อ่อนแรง	 ไม่มีประวัติ	 

exercise	intolerance	ไม่มปีระวตัคิรอบครวั	ไม่มอีาการ

ชา	 รอยโรคน่าจะอยู่ที่	 lower	motor	 neuron	อาทิ	 เช่น	

กล้ามเน้ือ	 รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ	

(neuromuscular	 junction)	 เส้นประสาท	หรือ	 เซลล์

ประสาทสัง่การทีไ่ขสนัหลงั	(anterior	horn	cell)	แต่ผูป่้วย

มกีล้ามเน้ือน่องโต	(รูปที	่1)	อาการอ่อนแรงส่วนกล้ามเนือ้

ต้นขาใกล้เคียงกันทั้งสองข้าง	ไม่มีอาการชา	reflex	ปกติ	

อาการอ่อนแรงไม่ผันแปรระหว่างวัน	 (fluctuation)	 จึง

ทำาให้นึกถงึรอยโรคทีก่ล้ามเนือ้มากทีสุ่ด	เนือ่งจากอาการ

อ่อนแรงของผู้ป่วยดำาเนินแบบช้า	 ๆ	มาประมาณ	3	ปี	

ทำาให้น่าจะนึกถึงโรคกล้ามเนื้อกลุ่มท่ีเกิดจากความผิด

ปกตทิางพนัธกุรรม	(hereditary	muscle	disease)	แม้ว่า

ผู้ป่วยไม่มีประวัติในครอบครัวก็ตาม	 โรคที่พบบ่อยใน

กลุ่มนี	้คอื	muscular	dystrophy	ซ่ึงเกิดจากความผดิปกติ

ของโปรตนีทผีนงัเซลล์กล้ามเนือ้	(Dystrophin	glycopro-

tein	complex)	ทำาให้เซลล์กล้ามเน้ือแตกง่าย	มภีาวะเอ็น

ไซม์กล้ามเนือ้สูงในเลอืด	(hyper	CKemia)	โรคทีพ่บบ่อย

ในกลุ่มนี้คือ	dystrophinopathy	เช่น	Becker	muscular	

dystrophy	 (BMD)	 เพราะอาการและอายุที่เร่ิมเป็นมี

ความผันแปรสูงตั้งแต่อายุ	5	ปี	ไปจนถึงแสดงอาการใน

วัยผู้ใหญ่ได้	 และผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดเฉพาะน่อง

หลังออกแรง	จนไปถึงอาการอ่อนแรงแบบ	 limb	girdle	

pattern	ก็ได้	แต่มักจะมีอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ	quadri-

ceps	ร่วมด้วย1	สำาหรับการวินิจฉัยแยกโรคอื่น	ๆ	ได้แก่	

limb	girdle	muscular	dystrophy	(LGMD)		ชนิดอื่น	ๆ	

ที่พบบ่อยรองลงมาโดยเฉพาะกลุ่ม	 recessive	 LGMD	

เช่น	LGMD	2A	หรือ	2B	เป็นต้น	ระดับ	creatine	kinase	

(CK)	ที่สูงจะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคในกลุ่มนี้	(มัก

จะสูง	2-15	 เท่า)	 เว้นแต่โรคเป็นมาระยะยาว	โรคกล้าม

เนื้อจากความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดอื่นๆ	ที่อาจจะ

เป็นไปได้คือ	lipid	storage	myopathy	เพราะผู้ป่วยบาง

รายอาจจะมาด้วยอาการอ่อนแรงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ	ร่วมกับ

มีภาวะปวดกล้ามเนื้อและอ่อนแรงเมื่อออกกำาลัง	(exer-
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cise	intolerance)	ระดบั	CK	กอ็าจจะสงู	หรอืปกตไิด้เช่น

กนั	โรค	congenital	myopathy	โดยทัว่ไป	มกัจะพบกล้าม

เนื้อใบหน้าอ่อนแรง	 ร่วมกับ	high-arched	palate	การ

ดำาเนินโรคช้า	และระดับ	CK	ที่ตำ่า	สำาหรับโรคกล้ามเนื้อ

ภายหลังเกิด	 (acquire	 muscle	 diseases)	 เช ่น	 

endocrine	myopathy,	inflammatory	myopathy	และ	

drug/toxic	myopathy	ก็ต้องนึกถึงไว้ด้วยเสมอ	รอยโรค

ตำาแหน่งอ่ืนๆ	ทียั่งอาจจะเป็นไปได้คือ	anterior	horn	cell	

เช่น	โรค	adult-onset	spinal	muscular	atrophy	เป็นต้น	

การตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์เพิ่มเติมคือ	 CK,	 LDH,	

liver	function	test,	thyroid	function	test	และ	electro-

physiology	จะช่วยในการวินิจฉัยโรค

รูปที่ 1: Calf hypertrophy

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

AST	138	U/L,	ALT	 	278	U/L,	ALP	 	56	U/L,	serum	

creatinine	(Scr)	=	0.5	mg/dL,	

Creatine	kinase	(CK)	=	1,880	U/L

Nerve conduction studies:	normal	motor	and	sen-

sory	nerve	conduction	studies

Needle electromyography (EMG):	increased	inser-

tional	activity,	positive	sharp	wave	and	fibrilla-

tion	 potential	with	 early	 recruitment	 at	 right	

vastus	lateralis	muscle

	 จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์เบื้องต้นพบ

ว่าผูป่้วยมรีะดบั	CK	ท่ีสูง	และ	EMG	พบภาวะ	membrane	

instability	 (increased	 insertional	 activity,	 positive	

sharp	wave	และ	fibrillation	potential)	ร่วมกับมี	early	

recruitment	ที่เข้าได้กับ	active	myopathy	 เช่น	กล้าม

เนื้อกำาลังมี	active	necrosis	ดังนั้นจากประวัติ	และผล

การตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์	 นึกถึงโรค	muscular	

dystrophy	มากที่สุด	รองลงมาคือ	LSM	และ	inflamma-

tory	myopathy	ในกลุ่ม	muscular	dystrophy	โรคที่พบ

บ่อยท่ีสุดคือ	Becker	muscular	 dystrophy	 โดยทั่วไป

เกดิจาก	in-frame	deletions	ประมาณ	1-2	exons	ซึง่พบ

ได้ร้อยละ	60-70	หรือ	duplications	ซ่ึงพบได้ร้อยละ	5-10	

ของ	dystrophin	gene1	ปัจจุบนัมกีารตรวจทางพนัธกุรรม

โดยใช้	MLPA	(Multiplex	Ligation-dependent	Probe	

Amplification)	เพื่อหา	exon	deletion	หรือ	duplication	

ซ่ึงสามารถตรวจได้ท้ังผู้ป่วย	และพาหะผู้หญิง	 (female	

carrier)	ในผู้ป่วยรายนี้	ส่ง	MLPA	แต่ผลเป็นปกติ	ซึ่งพบ

ได้ร้อยละ	10	ใน	BMD	ที่เกิดจาก	missense	mutation	

หรือ	small	deletion/insertion	ที่	dystrophin	gene	จึง

ทำาการตัดชิ้นกล้ามเนื้อเพื่อตรวจทางอิมมูโนพยาธิวิทยา

(immunohistochemistry;	 IHC)	ต่อไป	ผลพยาธิกล้าม

เนื้อ	(muscle	pathology,	รูปที่2)		พบ	necrotic,	regen-

erating	 fibers	 เล็กน้อย	 และพบ	 rimmed	 vacuoles	

ประมาณร้อยละ	10	ลักษณะพยาธิวิทยากล้ามเนื้อแบบ

นี้พบได้ในกลุ่ม	DMRV	(distal	myopathy	with	rimmed	

vacuoles)	ซึง่ไม่เข้ากบัอาการของผูป่้วยรายนี	้เนือ่งจาก

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมาด้วยอาการอ่อนแรงกล้ามเนื้อส่วน

ปลาย	เช่น	ข้อเท้าตก	(foot	drop)	อย่างไรก็ตาม	ผู้ป่วย	

DMRV	อาจจะมาแบบ	limb-girdle	weakness	ได้	แต่ก็

มักจะไม่โดนกล้ามเนื้อ	quadriceps	ในระยะแรก	ๆ2		ดัง

นัน้	BMD	และLGMD	ชนิดอืน่ๆ	ทีพ่บ	rimmed	vacuoles	

ได้	เช่น	LGMD	1A,	1D,	1E,1F,1G3	ควรอยูใ่นการวนิจิฉัย

แยกโรค	การวินิจฉัยสุดท้าย	 (definite	diagnosis)	ต้อง

อาศัยการตรวจทางพันธุกรรมซ่ึงยังราคาสูงและไม่แพร่

หลายในประเทศไทย	ในผูป่้วยรายนีจ้งึส่งตรวจทาง	IHC	

สำาหรบั	dystrophin	ผลพบว่ามย้ีอมตดิทางอมิมโูนพยาธิ

จางและเป็นหย่อม	ๆ	(faint	and	patchy	pattern)	ของ	

dystrophin	ตำาแหน่ง	C-terminal	ร่วมกับมี	upregulate	

ของ	utrophin	ซึ่งพบได้ใน	dystrophinopathy	(รูปที่	3)
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รูปที่ 2: พยาธิวิทยากล้ามเนื้อ(Muscle histopathology): hematoxylin & eosin staining
พบมีลักษณะ dystrophy คือ มีพังผืดใน endomysium และกล้ามเนื้อมีลักษณะกลมๆ ท่ีต่างจากกล้ามเนื้อปกติท่ีจะเป็น 
เหลี่ยมๆ (polyglonal) และต้องไม่มีอะไรในendomysium ในเซลล์กล้ามเนื้อพบrimmed vacuoles (ลูกศรสีขาว)

รูปที่ 3: อิมมูโนพยาธิวิทยา(immunohistochemistry; IHC); ผลทางอิมูโนพยาธิพบการติดสีจางและเป็นหย่อม ๆ ของ dys-
trophin ตำาแหน่ง C-terminal (A) และพบupregulate utrophin ใน non-regenerating fibers (ลูกศร) เพื่อcompensate ภาวะ
พร่อง dystrophin (E)
(A) dystrophin C-terminal, (B) dystrophin rod domain, (C) dystophin N-terminal,  (D) Dystrophin C-terminal (control), 
(E) Utrophin (patient), (F) Utrophin (control) 

การวินิจฉัยสุดท้าย Becker muscular  
dystrophy with rimmed vacuoles.

	 Rimmed	 vacuoles	 บ่งถึงมีการสะสมของ	 au-

tophagic	 vacuole	 ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากความผิด

ปกติของขบวนการทำางานของไลโซโซม	 (lysosomal	

dysfunction)	หรอื	จากการสะสมของโปรตนีหลากหลาย

ชนิดที่ผิดปกติจนรบกวนขบวนการกินตัวเอง	 (au-

tophagy)	ภายในเซลล์กล้ามเน้ือ4	พบได้ในโรคกล้ามเนือ้

หลายชนิด	 อาทิ	 เช่น	 distal	myopathy	with	 rimmed	

vacuoles	(DMRV),	sporadic	inclusion	body	myositis	

(sIBM),	myofibrillar	myopathies	และโรค	 lysosomal	

myopathies	 เช่น	Pompe	disease,	 	Danon	disease	

เป็นต้น	LGMD	ชนิดอื่นๆ	ที่พบ	 rimmed	vacuoles	 ได้
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บ่อย	ได้แก่	LGMD	1A,	1D,	1E,	1F,	1G3,5 

	 BMD	คือ	dystrophinopathy	สาเหตุเกิดจาก	mu-

taion	ที่	dystrophin	gene	ทำาให้เมมเบรนของใยกล้าม

เนื้อ	 (myofiber)	 แตกง่าย	 การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า	

rimmed	vacuoles	สามารถพบได้ใน	BMD	ประมาณร้อย

ละ	18.56	ซ่ึงส่วนมากผูป่้วยมักจะมอีาการน้อย	เมือ่เทยีบ

กบั	BMD	ทีไ่ม่พบ	rimmed	vacuoles	(อายทุีเ่ริม่เป็นน้อย

กว่า	การดำาเนินโรคที่ช้ากว่า	และระดับซีร่ัม	CK	ที่น้อย

กว่า)	 สำาหรับการตรวจทางพันธุศาสตร์มักจะพบ	dele-

tions	ที	่exons	45–47	ประมาณร้อยละ	756	และบางการ

ศึกษาพบว่า	 inframe	deletion	บริเวณ	exon	ที่	45-55	

สัมพันธ์กับอาการอ่อนแรงที่น้อยในผู้ป่วย	BMD7 

	 พยาธิวิทยากล้ามเนื้อใน	BMD	ที่มี	rimmed	vacu-

oles	พบว่ามักจะไม่ค่อยมี	necrotic	fibers	หรือ	regen-

erating	 fibers	 แต่มักจะพบเซลล์กล้ามเนื้อฝ่อ	 (small	

atrophic	 fiber)	 และ	 rimmed	 vacuoles	 ซึ่งคล้ายกับ	

late-onset	chronic	myopathies

	 Rimmed	vacuoles	ใน	BMD	พบว่าประกอบด้วย

โปรตีน	poly-ubiquitin	และ	p62	สะสมอยู่ในใยกล้าม

เนื้อบางมัดที่มี	 rimmed	 vacuoles	 นอกจากนี้ยังพบ	

amyloid	precursor	protein,	Aβ1-42	ซึ่งเป็นลักษณะที่

พบใน	DMRV	และ	sporadic	IBM6	ซึง่ตรงกบังานวจัิยใน

หนทูดลองทีล่องทำาลายขบวนการกนิตัวเอง(autophagy)	

ส่งผลให้เกิดมีการสะสมของโปรตีนที่ม้วนพับผิดปกต	ิ

(misfolded	protein)	และมขีบวนการกนิตัวเองทีผ่ดิปกติ

ร่วมด้วย4

	 ข้อด้อยของรายงานผู้ป่วยนี้คือไม่ได้ทำาการตรวจ	

dystrophin	gene	mutation	และ	muscular	genes	อืน่ๆ	

ที่มีรายงานพบ	 rimmed	 vacuoles	 เช่น	GNE	gene,	

LGMD	1A,	1D,	1E,1F,1G		เป็นต้น	

	 การรักษา	ปัจจุบันในกลุ่ม	BMD	ยังเป็นการรักษา

ตามอาการ	และประคับประคองอยู่	ได้แก่	ประเมินและ

รกัษาสขุภาพกระดูก	เอกซเรย์กระดูกสนัหลงัเพ่ือประเมนิ

องศาของภาวะ	 kyphoscoliosis	 ประเมินหัวใจโดย

ปรกึษา	cardiologist	เพือ่เฝ้าระวงัภาวะ	cardiomyopa-

thy	เพราะพบได้บ่อยใน	BMD	ควรตรวจครัง้แรก	และนดั

ติดตามอย่างน้อยทุก	2	ปี1

	 การให้คำาปรึกษาแนะนำาทางพันธุศาสตร์	 แนะนำา

ตรวจซีร่ัม	CK	และตรวจทางพันธุกรรมในมารดาผู้ป่วย	

และญาติสายตรงเช่น	พี่น้อง	ส่วนบุตรผู้ป่วยที่เป็น	BMD	

ผู้หญิงทุกคนเป็นพาหะ	(female	carrier)	และผู้ชายทุก

คนปกต	ิแต่ในผูป่้วยรายนี	้MLPA	เป็นผลลบจงึไม่จำาเป็น

ต้องตรวจในเครือญาติ	 แต่ควรคัดกรองระดับซีร่ัม	CK	

ร่วมกับให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสท่ีจะเกิดภาวะ	 cardio-

myopathy	 ในรายที่เป็นพาหะ	ถ้าซีรั่ม	CK	สูงแนะนำา

ตรวจหัวใจกับผู้เชี่ยวชาญ	และนัดตรวจซำ้าทุก	ๆ 	5	ปีเป็น

อย่างน้อย1

สรุป

 Rimmed	vacuoles	ในใยกล้ามเนื้อเกิดจากมีการ

สะสมของ	 autophagic	 vacuoles	 ซ่ึงเป็นลักษณะ

จำาเพาะในโรคกล้ามเนื้อบางชนิด	 เช่น	โรค	DMRV	หรือ	

sporadic	IBM	BMD	สามารถพบ	rimmed	vacuoles	ได้	

ซึ่งสัมพันธ์กับ	polyubiquitinated	protein	 aggregate	

และมกัจะสมัพนัธ์กบัอาการของโรคทีไ่ม่รุนแรง	เมือ่เทยีบ

กับ	BMD	ที่ไม่พบ	rimmed	vacuoles	แม้ว่ายังไม่มีการ

รักษาจำาเพาะในปัจจุบัน	 แต่การรักษาแบบประคับ

ประคอง	ร่วมกบัเฝ้าระวังภาวะ	cardiomyopathy	กระดูก

สนัหลงัคด	และการให้คำาปรึกษาแนะนำาทางพนัธศุาสตร์	

(genetic	counselling)	โดยเฉพาะพาหะผูห้ญงิ	(female	

carrier)	ก็มีความสำาคัญที่ไม่ควรละเลย		
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บทนำา 

	 ในปัจจุบนัเรายงัไม่ทราบว่าสาเหตทุีช่ดัเจนของโรค	

ALS	แต่อย่างไรกต็ามภาวะ	oxidative	stress	จากอนมูุล

อิสระน่าจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดโรค	 จากการ

ศึกษาพบว่า	oxidative	stress	biomarkers	เช่น	3-nitro-

tyrosine,	coenzyme	Q10	,8-	hydroxydeoxy-guano-

sine	และ	 4-hydroxy-2,3-nonenal	 จะสูงขึ้นในผู้ป่วย	

ALS		แต่ทั้งนี้	oxidative	stress	biomarkers	ที่สูงขึ้น	ก็

สามารถพบได้ในภาวะอืน่	เช่น	ภาวะทพุโภชนาการ	และ

ภาวะเครยีดทางจติเวช	ได้เช่นกนั	edaravone	ชือ่เดมิคอื	

MCI-186	ทำาหน้าทีก่ำาจดัอนมุลูอสิระและพบว่าสามารถ

ยับยั้งการตายของ	motor	neuron	สัตว์ทดลอง	โดยการ

ลดภาวะ	oxidative	stress	(free	radical	scavenger	of	

pertly	radicals	and	peroxynitrite)	ดังนั้น	edaravone	

ก็น่าจะใช้เพื่อชะลอการดำาเนินโรค	ALS	 ได้เช่นเดียวกับ	

ameliorate	 จากการศึกษา	open-label	 phase	2	ของ	

edaravone	ในผู้ป่วย	ALS	พบว่า		Revised	ALS	Func-

tional	Rating	Scale	(ALSFRS-R)	score	ขณะรกัษาด้วย	

edaravone	ขนาด	60	มิลลิกรัม	เป็นเวลา	6	เดือน		ลดลง

น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรักษาด้วย	edaravone	

และพบว่าระดับของ	3-nitrotyrosine	ใน	CSF	จะลดลง	

แสดงให้เหน็ว่า	edaravone	น่าจะช่วยป้องกนั	neuronal	

cell	 จากภาวะ	oxidative	 stress	 ได้	 แต่ใน	placebo-

controlled	phase	3	study	พบวา่ไม่มคีวามแตกต่างกนั

ของ	ALSFRS-R	score	ในผู้ป่วยที่ได้	 edaravone	 เมื่อ

เทียบกับ	 placebo	 ทางผู้วิจัยได้วิเคราะห	 ์post-hoc	

analysis	 ซึ่งพบว่า	 edaravone	 น่าจะมีประโยชน์	

ในผู้ป่วยที่มีคะแนนจาก	ALSFRS-R	 score	 ตั้งแต่	 2	

คะแนนขึ้นไป	หรือ	 FVC	ที่	 80%	ของ	 baseline	หรือ	

definite	ALS	หรือ	probable	ALS	ตาม	El	Escorial	and	

revised	Airlie	House	criteria	และในผูป่้วยทีม่รีะยะของ

โรคน้อยกว่าหรือเท่ากับ	2	ปี	 ในการศึกษา	phase	3	นี้	

ทางทีมผู ้วิจัยจึงได ้ประเมินความ	 ปลอดภัยและ

ประสิทธิผลของ	 edaravone	 ที่มีคุณลักษณะตาม

เกณฑ์ข้างต้น

Safety and Efficacy 
of Edaravone in Well 
Defined Patients with 
Amyotrophic Lateral 

Sclerosis: A Randomised, 
Double-Blind, Placebo-

Controlled Trial

พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล, 
นฤพัชร สวนประเสริฐ

The Writing Group* on behalf of the Edaravone 

(MCI-186) ALS 19 Study Group†. Lancet	Neurol	

2017;16:505-512

พญ. พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล, นพ. นฤพัชร สวนประเสริฐ

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
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วิธีการศึกษา

	 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยชนิด	randomised	,double	

blind,	parallel-group	,	placebo-controlled study	

เกณฑ์คัดเข้า

	 1.	 ผู้ป่วย	ALS	อายุ	 20-75	ปี	 และสามารถช่วย

เหลอืตนเองได้	(grade	1	หรอื	grade	2	ตาม Japan	ALS	

Severity	 Classification)	 และมีคะแนน ALSFRS-R	

score	ลดลง1-4	คะแนน	ในช่วงสงัเกตอาการ	12	สัปดาห์ 

2.	ผู้ป่วยต้องมีคะแนนจาก	ALSFRS-R	score	ตั้งแต่	2	

คะแนนขึ้นไป	หรือ	 FVC	ที่	 80%	ของ	 baseline	หรือ	

definite	ALS	หรือ probable	ALS	ตาม	El	Escorial	and	

revised	Airlie	House	criteria	และระยะของโรคน้อยกว่า

หรือเท่ากับ	2 ปี

เกณฑ์คัดออก

	 1.	 ผู้ป่วย	ALS	ที่มีคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 3	

จากการประเมนิของ	ALSFRS-R	ในหวัข้อต่อไปนี	้dysp-

nea,	orthopnea,	respiratory	insufficiency

 2.		ผูป่้วยท่ีมปีระวัติผ่าตัดไขสนัหลังหลงัการวินจิฉัย	

ALS

 3.	 ผู้ป่วยที่มีค่า	 creatinine	 clearance	น้อยกว่า	

50	มล./นาที

 4.		ผู้ป่วย	ALS	ที่จำาเป็นต้องได้	 riluzole	หลังจาก

เริ่มการศึกษา	

	 หลงัจากผ่านช่วงสงัเกตอาการ	12	สปัดาห	์ผูป่้วยที่

ได้รบัการคดัเลอืกจะถกูแบ่งเป็น	2	กลุม่โดยวธิกีารสุม่	คอื	

กลุ่มที่ได ้edaravone	และกลุ่มที่ได้	placebo	โดยระยะ

เวลาที่ให้ยาคือ	24	สัปดาห์	แบ่งเป็น	6	รอบ

 รอบที่	1	ให้ยาติดต่อกัน	14	วัน	และเว้น	2	สัปดาห์

 รอบที่	2	เป็นต้นไป	ให้ยา	10	วันในช่วง	14	วันแรก	

และเว้น	2	สัปดาห์

	 หลังจากให้ยาครบ	6	 รอบ	ผู้ป่วยสามารถเลือการ

รักษาต่อได้ด้วย	edaravone	เพิ่มอีก	6	รอบ	รวมเป็น	12	

รอบ

ผลการวิจัย 

	 ลักษณะ	demographics	และ	baseline	charac-

teristics	ของผู้ป่วยทั้ง	2	กลุ่มไม่แตกต่างกัน	จากผลการ

ศึกษาพบว่า	mean	ALSFRS-R	scores,	modified	Nor-

ris	Scale	(total)	และ	ALSAQ-40	ลดลงน้อยกว่าในคนไข้

ทีไ่ด้รบั	edaravone	เมือ่เทยีบกบั	placebo	สำาหรบั	FVC,	

modified	Norris	Scale	(limb	or	bulbar),	grip	strength,	

pinch	strength	และ	ALS	severity	classification	หลัง	

cycle	ที่	 6	พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของผู้ป่วยทั้ง	 2	

กลุ่ม

วิจารณ์

	 จากการศึกษานี้พบว่า	การเปลี่ยนแปลงของ	ALS-

FRS-R	ในผู้ป่วย	ALS	ที่ได้รับ	edaravone	ลดลงอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับ	

placebo	ในผู้ป่วย	ALS	ที่ได้รับ	edaravone	ALSRFS-R	

ลดลงน้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้รับ	 placebo	ประมาณ	33%	

จากการศกึษาของ	Castrillo-Viguera	และคณะ	ให้ความ

เห็นว่า	ALSFRS-R	ที่ลดลงมากกว่า	20%	จึงจะมีความ

สำาคัญทางคลินิก

	 ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในผู้ป่วย		definite	หรือ	

probable	 diagnosis	 ที่เริ่มมีอาการระยะแรกเร่ิมต้น	 

การที่ในการศึกษาก่อนหน้าน้ีไม่ได้แสดงให้เห็นถึง

ประสทิธภิาพของยา	edaravone	แต่กลบัแสดงให้เหน่็ใน

การศึกษานี้	 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	edara-

vone	น่าจะมีประโยชน์เฉพาะในผู้ป่วย	 definite	 หรือ	

probable	 diagnosis	 ที่เริ่มมีอาการระยะแรกเร่ิมต้น		

สำาหรับประโยชน์ของ	edaravone	ในผู้ป่วย	ALS	ระยะ

สุดท้าย	จำาเป็นที่จะต้องทำาการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

วิจารณ์โดย พญ. พิมลพรรณ วิเสสสาระ
กูล, นพ.นฤพัชร สวนประเสริฐ

 การทีผ่มนำางานวจิยันำาเสนอให้กบัผูอ่้านเพราะ	ALS	

เป็นโรคที่พบได้บ่อย	และ	การรักษาในปัจจุบันยังไม่ได้

ผลดีเท่าที่ควร	ยา	edaravone	 จึงอาจจะเป็นความหวัง

ใหม่ของผูป่้วย	ALS	ในอนาคต	จากการศกึษา	first	phase	
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3	study	จะเห็นได้ว่า	edaravone	ไม่ได้มีความแตกต่าง

จาก	placebo	แต่มาเมื่อได้ทำา	post-hoc	analysis	และ

เลือกกลุ่มผู้ป่วยที่จะทำาการศึกษาให้	พบว่าผู้ป่วย	defi-

nite	หรือ	probable	diagnosis	ALS	ที่เริ่มมีอาการระยะ

แรกเริ่มต้น	 ได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วย	 edara-

vone	ดังนั้นอาจเป็นไปได้ท่ีว่าถ้าให้การวินิจฉัย	และได้

รับการรักษาโรคตั้งแต่เริ่มมีอาการ	จะได้ผลดีกว่าเมื่อได้

รบัการรกัษาในระยะท้ายทีผู่ป่้วยมอีาการรนุแรงมากแล้ว	

ทำาให้ไม่เห็นประโยชน์ของการรักษาด้วย	edaravone	

	 อีกจุดนึงที่น่าสนใจคือ	ปัจจุบันเราใช้	score	ต่างๆ	

มาใช้ในการวัดผลการรักษาด้วยยา	หรือการรักษาต่างๆ	

แต่คำาถามที่ตามมาคือ	score	ต่างๆ	ที่เปลี่ยนแปลงหลัง

การรักษา	มีผลต่อ	functional	ของผู้ป่วยหรือไม่	
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นานาสาระ

Stroke Unit แห่งแรกของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์  
จังหวัดอุบลราชธานี

อาคม   อารยาวิชานนท์

นพ.อาคม อารยาวิชานนท์

กลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

จังหวัดอุบลราชธานี 34000

บทนำา

	 โรคหลอดเลือดสมอง	(	stroke	)	 เป็นโรคที่มีความ

สำาคัญและพบบ่อยในเวชปฏิบัติ	เนื่องจากเป็นโรคที่เป็น

สาเหตุการตายสูงติดอันดับ	 1	 ใน	 3	 อันดับแรกของ

ประเทศไทยและของโลก	นอกจากนี้ยังพบว่าโรคหลอด

เลือดสมองก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพสูงเช่นเดียวกัน		ผู้

ป่วยทีเ่ป็นโรคนีเ้ป็นภาระต่อครอบครวัและประเทศ		การ

พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็น

แนวทางหนึ่งที่สามารถทำาให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น	และลดภาระต่อสังคมและประเทศชาติได้

	 ผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมาพบแพทย์ด้วย

อาการผดิปกตทิางระบบประสาท	ทีเ่กดิขึน้อย่างฉบัพลนั	

เช่น	แขนอ่อนแรงครึ่งซีก	พูดไม่ชัด	ปากเบี้ยว		ชาแขนขา

และร่างกายครึ่งซีก	 	 เป็นต้น	 	 อาการที่ผิดปกตินี้อาจมี

สาเหตุได้จากเส้นเลือดสมองตีบ	อุดตัน	หรือหลอดเลือด

สมองแตกก็ได้	 	 ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นต้องหาสาเหตุที่

จำาเพาะก่อน	 และให้การรักษาตามแนวทางการรักษา

มาตรฐานต่อไป

	 Stroke	unit	หรอืหอผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง	เป็น

หอผูป่้วยเฉพาะโรคทีด่แูลรกัษาผูป่้วยเกีย่วกบัโรคหลอด

เลือดสมอง	ซึ่งมีการดูแลร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ	ส่ง

ผลให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น	สามารถลดอัตราการตาย

และอตัราการพ่ึงพาของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอย่าง

เห็นได้ชัดเจน	 	หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงจัดเป็น

นวตักรรมการดูแลรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอย่าง

หนึ่งที่ควรพัฒนาให้มีทุกโรงพยาบาลจังหวัดและโรง

พยาบาลที่มีศักยภาพเพียงพอ

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง

	 หน่วยงานประสาทวิทยา	 	 กลุ ่มงานอายุรกรรม 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 ได้เห็นถึงความสำาคัญ

ของปัญหาโรคหลอดเลอืดสมอง	จงึได้จดัประชมุทมีคณะ

ทำางานของกลุ่มงานอายุรกรรม	และมีโครงการจัดตั้งหอ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 (stroke	 unit)	 เมื่อปี	 พ.ศ.	

2545	
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	 การดำาเนนิงานในช่วงแรก	ขณะรอการเปิดหอผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองได้จัดประชุมทีมคณะทำางานของ

กลุ่มงานอายุรกรรม	และจัดเป็น	stroke	corner	ในหอผู้

ป่วยอายรุกรรมชาย1	และ	อายรุกรรมหญงิ	1	โดยมเีตยีง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหอผู้ป่วยละ	 4	 เตียง	และมี

การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ทีมงานที่ดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง		อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณผู้

ป่วยในหอผู้ป่วยสามัญมีจำานวนมาก		การดำาเนินงานใน

ช่วงแรกจึงยังไม ่ประสบผลสำาเร็จมากนัก	 	 ภาวะ

แทรกซ้อนจากโรคและตวัชีว้ดัคณุภาพการดแูลรกัษาไม่

ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมเท่าไร

	 ปัญหาและอปุสรรคท่ีสำาคัญในการพัฒนาการดแูล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	มีหลายอย่าง	ได้แก่

	 1.	 การไม่เห็นถึงความสำาคัญของผู้บริหาร

	 2.	 การขาดความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์

	 3.	 บุคลากรในหน่วยงานมีเจตคติที่ไม่ถูกต้องและ

ไม่ดีต่อการรักษาโรค

	 4.	 การขาดทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในการดูแล

รักษาโรค

	 5.	 สถานที่ในการจัดต้ังหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง

	 6.	 การไม ่มีนโยบายที่ ชัด เจนของกระทรวง

สาธารณสุข

	 7.	 การขาดฐานข้อมูลโรคที่ถูกต้องตามจริง

	 8.	 การไม่ได้นำาแนวทางการดแูลรกัษาโรคมาพัฒนา

ใช้

	 9.	 งบประมาณที่สนับสนุน

	 หน่วยงานประสาทวิทยา	กลุ่มงานอายุรกรรม	 โรง

พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 จึงได้เตรียมความพร้อมใน

การเปิดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง	(stroke	unit)	โดย

การพฒันาบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถในการดแูล

รักษาโรคหลอดเลือดสมอง	และวางแนวทางในการดูแล

รักษาผู้ป่วย	ดังนี้

	 -	 จำาแนกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามสาเหตุ

	 	 กรณีท่ีเป็นสาเหตุจากหลอดเลอืดสมองแตก	ให้

ผูป่้วยเข้านอนรกัษาท่ี	หอผูป่้วยศลัยกรรมระบบประสาท

	 	 กรณทีีเ่ป็นสาเหตจุากหลอดเลอืดสมองตีบหรอื

อุดตันให้ผู้ป่วยเข้านอนรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม

	 -	 ส่งบุคลากรเพ่ืออบรมระยะส้ันโรคหลอดเลือด

สมอง	 ซ่ึงอาจเป็นหลักสูตร	 1	 สัปดาห์,	 2	 สัปดาห์	 หรือ

หลักสูตร	3	เดือน	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหอผู้

ป่วย	stroke	unit

	 -	 จัดประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง	 เป็น

ประจำาทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 -	 พัฒนาทีมงานสหสาขาวิชาชีพ

	 -	 จัดทำาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง

	 -	 เก็บตัวชี้วัดโรคหลอดเลือดสมองต่างๆ		เช่น	

	 	 อัตราตาย		อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	

การทำาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง	 (CT	brain)	 การทำา

กายภาพบำาบัด		การได้รับสุขศึกษาก่อนจำาหน่าย		อัตรา

การนอนโรงพยาบาลซำา้ใน	1	เดอืน	การได้รบัยาต้านเกลด็

เลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง	เป็นต้น	

	 -	 แจ้งคณะกรรมการพืน้ทีใ่ช้สอยของโรงพยาบาล	

เพื่อพิจารณาจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเปิดหอผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง

หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Acute 
Stroke Unit)

	 หอผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 (stroke	 unit)	 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	จังหวัดอุบลราชธานี	จัด

ตั้งเมื่อ	 กันยายน	พ.ศ.2551	 โดยได้รับการจัดสรรพื้นที่

ใช้สอยจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรของโรง

พยาบาล	 โดยมีทีมแพทย์ผู้ดูแลรักษาคือ	 อายุรแพทย์

ระบบประสาท	ทีมพยาบาลจากกลุ่มการพยาบาล	และ	

ทีมสหสาขาวิชาชีพ	 โดยเป็นหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง	 (stroke	 unit)	 แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	 เป็นหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ดูแลรักษา 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

	 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	เป็น	special	care	

unit	ด้าน	stroke		ประกอบด้วยจำานวนเตียงทั้งหมด	12	

เตียง	 รับดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีสาเหตุมา
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จากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 (cerebral	 infarc-

tion,	ischemic	stroke)	โดยมีเกณฑ์การรับผู้ป่วยดังนี้

	 1.	 ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า	15	ปี

	 2.	 ผู้ป่วยที่ไม่ได้มี		acute	respiratory	failure	

	 3.	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอาการไม่เกิน	7	

วัน

	 4.	 ผู้ป่วยที่มี	Glasglow	coma	score	มากกว่า	11	

คะแนน

	 5.	 ผู้ป่วย	 stroke	 ที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือด

สมองตีบหรืออุดตัน	

	 การรับผู ้ป่วยจะรับผู ้ป่วยป่วยที่เป็น	 cerebral	 

infarction	หรือ	ischemic	stroke	ที่เข้าเกณฑ์การนอนที่

หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 โดยไม่มีการเสริมเตียง	

กรณีทีเ่ตยีงเตม็หรอืผูป่้วยทีไ่ม่เข้าเกณฑ์การรบัผูป่้วยจะ

นอนรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญชายหรือหญิง	

และในกรณีท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจจะเข้านอนที่หอผู้ป่วย

อายุรกรรมสามัญหรือ	ICU	อายุรกรรม		ผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองที่ใช้เครื่องช่วยหายใจหลังนอนโรงพยาบาล

แล้ว	 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถรับดูแลได้

จำานวน	2	เตียง

	 การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง	ได้ดำาเนินการหลายอย่างดังนี้	คือ

	 -	 จัดประชุมทีมงานสหสาขาวิชาชีพ 	 เพื่ อ

พัฒนาการดูแลผู้ป่วย	stroke	และ	stroke	fast	track

	 -	 จัดทำาแผนภูมิการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง

	 -	 จัดทำาแนวทางการดแูลผูป่้วย	stroke	fast	track

	 -	 จัดทำา	 standing	order	 ของผู้ป่วย	 ischemic	

stroke

	 -	 จัดทำา	 standing	order	สำาหรับผู้ป่วยที่ให้การ

รักษาด้วย	thrombolysis

	 -	 จัดทำา	 nursing	 care	 สำาหรับผู้ป่วยที่เป็น	 is-

chemic		srtoke

	 -	 การพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ	 ได้แก่	 การจัด

ประชุมวิชาการ	เรือ่ง	การดูแลรกัษาโรคหลอดเลือดสมอง		

stroke	 fast	 track	และ	comprehensive	stroke	care	

การศกึษาดูงานโรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพและมหีอผูป่้วย	

stroke	 unit	 ได้แก่	 สถาบันประสาทวิทยา	 โรงพยาบาล

ศิริราช	โรงพยาบาลรามาธิบดี		โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		

การส่งพยาบาลเพื่ออบรมพยาบาลเฉพาะทางด้าน	

stroke	การจัดประชุม	stroke	grand	round		เป็นต้น

	 -	 จดัทำาโปสเตอร์ให้ความรูป้ระชาชนและบคุลากร

ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

	 -	 จดัทำาคูม่อืโรคหลอดเลือดสมองสำาหรบัประชาชน

Stroke  fast  track

	 การจัดบริการ	stroke	fast	track	เร่ิมจากการประชมุ

เตรยีมความพร้อมของทมีสหสาขาวชิาชพี	ได้แก่		แพทย์		

พยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมและหอผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง	 งานระบบส่งต่อกลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน		

กลุ่มงานพยาธวิทิยาคลินกิ		กลุ่มงานรังสีวิทยา	โดยชีแ้จง

นโยบายและวตัถปุระสงค์ของการจดับริการ	stroke		fast		

track			ผลดขีองการรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองด้วย

ยา	 thrombolysis	 โดยเร่ิมดำาเนินการต้ังแต่ต้นปี	 2552	

เป็นต้นมา	ซ่ึงในระยะแรกรับ	stroke	fast	track	ทีม่อีาการ

ไม่เกนิ	3	ชัว่โมง	ระยะต่อมาในปีพศ.	2555	จงึขยายระยะ

เวลาที่มีอาการไม่เกิน	4.5	ชั่วโมง	

	 -	 ผูป่้วย	stroke	ทีม่อีาการน้อยกว่า		4.5	ชัว่โมงมา

ถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินให้	activate	code	stroke	fast	track		

แจ้งแพทย์เวร	พยาบาลหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		

กลุม่งานพยาธวิทิยาคลนิกิ		กลุม่งานรงัสวีทิยา	(	งาน	CT	

brain	)

	 -	 ประเมินสัญญาณชีพและความผิดปกติของ

ระบบประสาท

	 -	 อายรุแพทย์ระบบประสาท	ประเมนิ		NIH	stroke	

score	 	 ข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการใช้ยา	 thrombolysis		

(rtpA)

	 -	 ส่งทำา	CT	brain	non	contrast	ด่วน	โดยได้ผล

ในเวลาไม่เกิน	30	นาที	

	 	 กรณทีีเ่ป็น		hemorrhagic		stroke		ให้ผูป่้วยเข้า

นอนที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท	

	 	 กรณทีีเ่ป็น		ischemic		stroke		ให้ผูป่้วยเข้านอน

หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

	 -	 ส่งตรวจเลือดทางห้องปฏบิตักิารด่วน	โดยได้ผล
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ไม่เกิน	45	นาที

	 -	 กรณีที่มีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามในการให้ยา	

thrombolysis	อธบิายผูป่้วยและญาติ	ถงึผลดีผลเสียของ

การรักษา	และเซ็นต์ยินยอมในการรักษาด้วยยาละลาย

ลิม่เลอืด	ในกรณทีีไ่ม่ยนิยอมในการรกัษาด้วยยาละลาย

ลิ่มเลือด	 ให้การรักษาตามแนวทางการรักษาโรคหลอด

เลือดสมองตีบหรืออุดตัน

	 -	 เม่ือเซน็ต์ยนิยอมในการรกัษาด้วยยาละลายลิม่

เลอืดแล้ว	พจิารณาให้ยาตามแนวทางการรกัษามาตรฐาน

	 -	 ในช่วงแรกที่ยังไม่มีเครื่อง	monitor	 ผู้ป่วยจะ

นอนสังเกตอาการและความผิดปกติต่างๆที่	 ICU	อายุร

กรรม	 1	 วัน	 จึงย้ายกลับหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		

ต่อมาเมื่อมีเครื่อง	monitor	และ	oxygen	support	ที่หอ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 จึงสังเกตอาการที่หอผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง

	 -	 Close	monitoring		ผู้ป่วยที่ได้รับยา	24	ชั่วโมง

แรก		ห้ามให้ยา	antiplatelet	และ	anticoagulant	ในช่วง	

24	ชั่วโมงนี้

	 -	 แจ้งศลัยแพทย์ระบบประสาท	เพ่ือเตรียมพร้อม	

ส่งปรึกษากรณีที่ให้ยาแล้วมีเลือดออกในสมอง

	 -	 ส่งตรวจ		CT		brain		ซำา้	หลงัได้รบัยา	24	ชัว่โมง

	 -	 มี		post	-	rtpA	order	form

	 -	 มี	 standing	 order	 สำาหรับผู้ป่วย	 ischemic	

stroke	ทุกราย

การดำาเนินงาน Stroke Unit และ Stroke  
Fast Track 

	 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 (stroke	 unit)	 รับ

ดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองปีละ	700	กว่าราย	ส่งผล

ดีต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 ทำาให้ผู ้ป่วยมีภาวะ

แทรกซ้อนน้อยลง	 ได้รับการทำากายภาพบำาบัดอย่าง

สมำ่าเสมอ	 ได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ	และ

พยาบาลที่ผ่านการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการพยาบาล

ผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบประสาทและโรคหลอดเลือดสมอง		

อาการของโรคดีขึ้น	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	เมื่อเทียบกับผู้

ป่วยทีน่อนหอผูป่้วยอายุรกรรมสามญั	รวมถงึญาตผิูป่้วย

ที่ดูแลสามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ดีขึ้น

	 การดำาเนินงาน	stroke	 	 fast	 	 track	ยังมีปัญหาที่

ระบบและบคุลากรทางการแพทย์		เนือ่งจากต้องประสาน

งานหลายหน่วยงาน	 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ล่าช้า	รวมถึงการประเมินผู้ป่วยที่จะให้การรักษาด้วยยา

ละลายล่ิมเลือดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ทำาให้ผู้ป่วยที่ได้รับ

การรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด	 (thrombolysis)	ยังมี

ปริมาณที่น้อย	 	 และในปัจจุบันยังยึดเกณฑ์การให้ยา	

thrombolysis	ที่	onset	ไม่เกิน	4.5	ชั่วโมง

  

สาเหตุที่ผู้ป่วยไม่ได้รับยา thrombolysis

	 •	 ความล่าช้าในการส่งต่อ

	 •	 ความล่าช้าของผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร

	 •	 มีความผิดปกติของ	CT	brain

	 •	 ผู้ป่วยมีอาการชัก

	 •	 ผู้ป่วยอายุมากเกินไป

	 •	 NIH	stroke	score	น้อยเกินไป	หรือมากเกินไป

	 •	 ผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

	 •	 ผู้ป่วยที่กินยา	anticoagulant	อยู่แล้ว

	 •	 ผูป่้วยไม่เซ็นต์ยนิยอมให้การรักษาด้วยยา	rtpA

	 •	 ผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงมากเกินไป
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ผลการดำาเนินงานโรคหลอดเลือดสมอง		โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ข้อมูลผู้ป่วย ปีงบประมาณ 

2557

ปีงบประมาณ 

2558

ปีงบประมาณ 

2559

1.	 จำานวนผู้ป่วย	Ischemic	stroke	(I	63)		(ราย)

2.	 จำานวนผู้ป่วยที่นอน	Stroke	unit	(ราย)

3.		 จำานวนผู้ป่วย	Stroke	fast	track	(ราย)

4.	 จำานวนผู้ป่วยที่ได้รับ	rtpA	(ราย)

5.		 Door	to	needle	time	(นาที)

6.		 ระยะเวลาที่ทำา	CT	brain	จนได้รับผล	(นาที)

7.		 ระยะเวลาตรวจ	Lab	จนได้รับผล	(นาที)

8.		 Onset	to	door	(<3.5	ชม.)

9.		 ระยะเวลาส่งตัวผู้ป่วยจาก	ER	เข้า	Stroke	unit	(นาที)

10.	Post	rtpA	complication	(ราย)	

	 -	Intracerebral		haemorrhage

	 -	Pneumonia

	 -	UTI

11.	ผู้ป่วยได้รับการทำากายภาพบำาบัดตามโปรแกรม

12.	อัตราการตายของผู้ป่วย	Ischemic	stroke	ที่นอน	รพ.	(ราย)

13.	อัตราการตายของผู้ป่วยที่รับ	rtpA		(ราย)

14.	ร้อยละของผู้ป่วย	ischemic	stroke	ที่ได้	ASA	ใน	48	ชม.ของ	

onset		

1806

716

176

31

83.6

17.8

45.8

3	ชม.	29	นาที

7.4

5

3

0

100%

4.70%	(84)

3.64%

85

2150

829

248

55

76.43

18.5

44.2

3	ชม.	16	นาที

7

7

4

0

100%

4.14%	(84)

3.64%

85.3

2000

807

312

54

70.1

17.8

41.0

2	ชม.	31	นาที

9

2

3

0

100%

3.35%	(64)

1.85%

83.9

	 การพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองของเขต	 10	 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำาเนินงาน		การจัดประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง	

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลจังหวัดให้

สามารถเปิดบริการ	stroke	fast	track	ได้			

	 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งไม่

สามารถที่จะให้บริการ	stroke	fast	track	ได้	การดูแลผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยจัดตั้ง	stroke	corner	หรือ	

stroke	 unit	 การให้การรักษาตามแนวทางการรักษา

มาตรฐาน	 	การทำากายภาพบำาบัด	 	 และการดูแลผู้ป่วย

โดยสหสาขาวิชาชีพ	 	ก็ส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง	 	ทำาให้คุณภาพการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้

ป่วยดีขึ้นได้เช่นกัน
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