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	 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ	คณะกรรมการ		อนุกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ทุกท่าน		ที่ร่วมกันทำางานให้กับสมาคมฯ	

ก่อให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าในด้านต่างๆ	ของประสาทวิทยา	

(นายแพทย์ไพโรจน์		บุญคงชื่น)

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย



บทบรรณาธิการ

เรียน สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

	 สวัสดีท่านสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน	 วารสารฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง	 ประกอบด้วยนิพนธ์

ต้นฉบับ	 2	 เรื่อง	 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของแพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ต่อยอดสาขาประสาทวิทยา	 รายงานผู้ป่วยน่า

สนใจ	3	กรณีศึกษา	และยังมีบทความทบทวนวรรณกรรม	รวมทั้งบทคัดย่องานประชุมวิชาการของสมาคมโรคสมอง

เสื่อมแห่งประเทศไทยประจำาปี	 2560	และในโอกาสนี้ขอต้อนรับอายุรแพทย์ระบบประสาทท่ีเพ่ิงจบการฝึกอบรมใน

เดือนมิถุนายน	2561	และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ	ทั่วประเทศไทย	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย

โรคระบบประสาทให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

	 กองบรรณาธิการมีความมุ่งหวังในการพัฒนาวารสารให้มีความน่าสนใจและก่อให้เกิดประโยชน์กับ

สมาชิกมากที่สุด	ดังนั้นถ้าสมาชิกมีความเห็น	ข้อเสนอแนะใด	ๆ	ส่งมาที่ผมได้ครับที่	email:somtia@kku.ac.th

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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  Introduction:	 Ischemic	 stroke	 is	 a	 common	

problem	 in	 clinical	 practice	 which	 resulting	 in	 

neurological	deficits.	Muscle	weakness	is	a	common	

symptom	 which	 can	 obviously	 be	 assessed.	 

Diffusion	 tensor	 imaging	 (DTI)	 is	 a	 magnetic	 

resonance	 imaging	 (MRI)	 technique	 which	 

measures	 water	 molecule	 movement	 in	 the	 

biological	tissue	which	can	detect	subtle	changes	

in	 the	microscopic	 level.	 Therefore,	 changes	 of	 

diffusion	 indices	 derived	 from	DTI	may	 predict	 

degree	of	weakness	of	stroke	patients

 Objective:	 To	correlate	 the	severity	of	motor	

weakness	 in	 pure	 motor	 lacunar	 syndrome	 

determined	 by	 Fulg-Mayer	 Score	with	 diffusion 

indices	revealed	by	diffusion	tensor	imaging.

 Method:	 This	 is	 a	 cross-sectional	 analytic	

study.	We	 selected	 the	 acute	 ischemic	 stroke	 

patients	with	pure	motor	lacunar	syndrome	within	

72	 hours	 of	 onset	who	 had	 an	 ischemic	 lesion	 

involving	posterior	limb	of	the	internal	capsule.	The	

severity	 of	motor	weakness	was	 determined	by	

Fugl-Meyer	assessment.	Brain	magnetic	resonance	

imaging	 was	 performed	 with	 standard	 stroke	 

protocol	 including	 diffusion	 tensor	 imaging	 

sequence.We	extracted	the	acute	lesion	revealed	

by	 diffusion	 weighted	 imaging	 then	 masked	 

the	 lesion	 on	 the	 different	 diffusion	 index	maps	 

including	Fraction	Anisotropy	(FA),	Mean	Diffusitivity	

(MD),	Axial	Diffusitivity	(AxD)	and	Radial	Diffusitivity	

(RaD)	in	order	to	obtain	the	mean	value	within	the	

lesion	in	each	patient.	The	correlation	between	the	

Fulg-Meyer	and	each	diffusion	index	were	analyzed.

 Result: Eighteen	acute	 stroke	patients	with	

acute	pure	motor	lacunar	syndrome	within	72	hours	

were	enrolled.	Nine	Patients	had	an	acute	 lesion	

involving	posterior	limb	of	the	internal	capsule.There	

were	significant	positive	correlation	between	MD,		
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 and	RaD	with	 Fugl-Meyer	 assessment	 of	motor	

weakness	(R	=	0.679,	P	<0.05;	R	=	0.682,	P	<0.05,	

respectively)	 and	 there	 was	 an	 approaching	 

significant	positive	 correlation	between	AxD	with	

Fugl	Meyer	 assessment	 of	motor	weakness	 (R=	

0.643,	P=	0.06).	Moreover,	there	was	no	significant	

negative	correlation	between	FA	with	Fugl	Meyer	

assessment	 of	motor	weakness.	 (R=	 -0.559,	P	=	

0.118)

 Conclusion: There	were	 significant	 positive	

correlation	between	MD,	and	RaD	with	Fugl-Meyer	

assessment	of	motor	weakness	and	approaching	

significant	positive	 correlation	between	AxD	with	

Fugl-Meyer	 assessment	 of	 motor	 weakness.	 

Although	 there	 was	 no	 significant	 negative	 

correlation	between	FA	with	Fugl	Meyer	assessment	

of	motor	weakness.	We	 can	 use	Diffuse	 Tensor	 

Index	 such	 as	MD	 	 and	 RaD	 in	 assessing	 the	 

severity	of	weakness	in	Lacunar	stroke	patients.

ความสำาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบ

บ่อยในเวชปฏิบติั	เป็นโรคท่ีก่อให้เกดิความพิการและเกดิ

ภาวะพ่ึงพาผู้อ่ืน	 นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษาและทำาบำาบัดฟื้นฟูซึ่งเป็นปัญหาในระดับโลก	 ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็น

สาเหตกุารเสียชวิีตสงูเป็นอันดับ	4	โดยมผีูเ้สยีชีวติจำานวน	

134,148	รายในปี	ค.ศ.	2008	และคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นประมาณ	4,000,000	 รายในปี	

ค.ศ.	20301	สำาหรับในประเทศไทยพบว่าโรคหลอดเลือด

สมองจากเป็นสาเหตกุารเสยีชวีติสงูเป็นอนัดบั	2	มผีูเ้สยี

ชีวิตเป็นจำานวน		44,078	ราย2		ในปี	พ.ศ.2542

	 ผู ้ป ่วยส่วนหนี่งจะต้องเผชิญปัญหากับความ

ทุพพลภาพทางร่างกาย	 และสภาพทางจิตใจ	 รวมทั้ง

ปัญหาจากการทีไ่ม่สามารถดำาเนนิชวีติได้ตามปกตอิย่าง

ที่เคยกระทำา3	โดยส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นผลกระทบจาก

อาการอ่อนแรง	ทำาให้ผูป่้วยมข้ีอจำากดัในการควบคมุการ

ทำางานของกล้ามเนือ้แขนขา	และมคีวามลำาบากของการ

เคลื่อนไหวซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน

	 ดังน้ันการพยากรณ์การฟื้นคืนของอาการอ่อนแรง

หลังจากเกดิโรคนัน้มีความสำาคญัต่อการวางแผนเพือ่การ

ให้การ			ดแูลรกัษาและทำากายภาพบำาบดั	และการให้คำา

แนะนำาแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล4	 	ถึงแม้ว่าได้มีการศึกษาถึง

การพยากรณ์การฟ้ืนคนืของอาการอ่อนแรงหลงัจากเกดิ

โรคหลอดเลอืดสมองกนัอย่างกว้างขวางโดยใช้หลกัฐาน

ทางอ้อมเช่น	 การใช้ข้อมูลทางคลินิกต่าง	 ๆ	 เช่น	 อายุ	

ความรนุแรงของอาการ	และการใช้เครือ่งมอืตรวจต่าง	ๆ 	

เช่น	 การตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้า	 และการตรวจวัดค่า 

ต่าง	 ๆ	 จากภาพสมอง	จากเคร่ืองคล่ืนสะท้อนแม่เหล็ก	

(magnetic	resonance	imaging,	MRI)	ด้วยเทคนิคต่าง	

ๆ	โดยใช้ข้อมลูดงักล่าวมาหาความสมัพนัธ์กบัการฟ้ืนตวั

ของอาการอ่อนแรง	 	 แต่การศึกษาเหล่านั้นไม่สามารถ

สรุปถึงความสัมพันธ์กับอาการอ่อนแรงของผู้ป่วยได้

อย่างชัดเจน5

	 ในช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมาได้มกีารพฒันาเทคนคิ

การตรวจภาพสมอง	diffusion	tensor	imaging	(DTI)	ซึง่

สามารถตรวจพบความผิดปรกติหรือการเปล่ียนแปลง

ของเนื้อเย่ือในระดับจุลภาคโดยอาศัยการตรวจวัดการ 

กระจายของโมเลกุลนำ้าในเน้ือเยื่อ	 ซึ่งเทคนิคนี้สามารถ

ตรวจพบความผิดปรกติที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เพยีงเลก็น้อยในบรเิวณทีเ่กดิพยาธสิภาพโดยตรงในขณะ

ทีย่งัไม่สามารถตรวจพบความผดิปกตขิองเนือ้สมองจาก

การตรวจด้วยเทคนิคอื่น	 ๆ6	ที่ผ่านมามีการศึกษา	DTI	 

ในกลุ่มโรคทางระบบประสาทวิทยาโรคทั้งในโรคที่เป็น

อย่างเฉียบพลันและโรคเร้ือรัง	 เช่น	 ischemic	 stroke7,	

dementia8,9,	 amyotrophic	 lateral	 sclerosis10,	 

parkinson	disease11	และ	multiple	sclerosis12	เป็นต้น	

การศึกษา	DTI	 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากการ

ขาดเลือดพบว่าอาจใช้	DTI	ในการประเมินความรุนแรง

ของโรคได้13	ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีแนวคิดดัชนีการ 

กระจายของนำ้าที่ได้จาก	 DTI	 ในการพยากรณ์ความ

รุนแรงของอาการอ่อนแรงในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง

จากการขาดเลือด	
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

	 DTI	 เป็นเทคนิคการตรวจภาพสมองด้วยคล่ืน

สะท้อนแม่เหลก็	ทีส่ามารถแสดงถงึการระดับและทศิทาง

การกระจายของโมเลกุลนำ้าในเนื้อเยื่อ	 ซึ่งสามารถแสดง

ให้เห็นถึงความผิดปรกติหรือการเปลี่ยนแปลงของเนื้อ

เยื้อนั้นในระดับจุลภาคได้	 โดยเฉพาะในเนื้อขาวของ

สมอง	(white	matter)	ปัจจบุนัมกีารใช้	DTI	ในการศกึษา

การเปลี่ยนแปลงหรือความผิดของเนื้อเย่ือสมองในโรค

ทางประสาทวิทยาต่าง	 ๆ	 เช่น	 stroke,	 brain	 tumor,	

multiple	sclerosis	และ	dementia	เป็นต้น6	โดยใช้ดัชนี

ที่แสดงถึงการกระจายของนำ้าได้แก่	 fractional	 anisot-

ropy	 (FA),	mean	diffusivity	 (MD),	 axial	 diffusivity	

(AxD),	 radial	diffusivity	 (RaD),	 relative	anisotropy	

(RA),	volume	ratio	(VR)	และ	apparent	diffusion	coef-

ficient	 (ADC)	 เป็นต้น	 โดยดัชนีการกระจายที่ใช้กันคือ	

FA	และ	MD14	จากค่าดัชนีดังกล่าว	สามารถนำามาสร้าง

เป็นภาพสมองได้ดังรูปที่	 1	 จากหลายการศึกษาพบว่า	

การลดลงของ	FA	หรือ	เพิ่มขึ้นของ	MD	มีความสัมพันธ์

กับความผิดปกติของ	white	matter15

รูปที่ 1. A) Fractional anisotropy image, B) Mean diffusitivity, C) Color-coded map (ปกหลัง)

	 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการกระ

จายของนำ้าในผู้ป่วยภาวะสมองขาดเลือดนั้นโดยใช้ค่า	

ADC	พบว่ามีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับที่พบใน

สตัว์ทดลองเช่นกนั	คือ	พบว่ามคีวามผดิปกติของค่า	ADC	

หลงัจากเกดิภาวะสมองขาดเลอืดและมอีาการทางคลนิกิ

ของความผิดปรกติทางระบบประสาท	 เช่น	 อาการอ่อน

แรงมักจะมีการเปลีย่นแปลงด้วยเช่นกนั15		มกีารศกึษาใช้	

DTI	พยากรณ์ความรุนแรงของอาการอ่อนแรงในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองจากการขาดเลือดได้	 โดยมีการใช้	

DTI	tractography	เพื่อแสดงตำาแหน่งของรอยโรคสมอง

ที่เกิดการขาดเลือดนั้นมีความสัมพันธ์ทางกายวิภาคกับ	

corticospinal	 tract	 อย่างไร	และนำามาเทียบกับความ

เปลีย่นแปลงของอาการอ่อนแรง	โดยพบว่า	กลุม่ผูป่้วยที่

มีตำาแหน่งของสมองขาดเลือดที่มี	 corticospinal	 tract	

ผ่านจะมอีาการอ่อนแรงมากกว่าและมพียากรณ์ของโรค

ที่แย่กว่ากลุ่มที่มีตำาแหน่งของสมองขาดเลือดที่ไม่ผ่าน	

corticospinal	tract16,17	อย่างไรกต็ามการศกึษาดงักล่าว

ไม่ได้ใช้ดชันกีารกระจายของนำา้ในการพยากรณ์โดยตรง	

ส่วนการศึกษาที่ใช้ดัชนีการกระจายของนำ้าเทียบกับ

อาการอ่อนแรงนั้นมีการศึกษาอยู่ไม่มาก	 และไม่มีรูป

แบบการศึกษาที่แน่นอน	 เช่น	 การศึกษาที่วัดสัดส่วน

ระหว่างค่าดัชนีของ	corticospinal	tract	ได้แก่	FA,	MD	

และ 	 RaD	 ของด ้ านที่ มี รอยโรคกับด ้ านปรกต	ิ 

โดยนำาค่าสัดส่วนดังกล่าวมาเทียบกับ	 คะแนนของ	 

National	Institutes	of	Health	Stroke	Scale	(NIHSS)4	

ซึ่งการศึกษานี้ไม่ได้วัดที่ตำาแหน่งของรอยโรคโดยตรง	

และการใช้	NIHSS	 ในการประเมินความผิดปรกติของ

ระบบประสาทนั้นอาจไม่มีความละเอียดมากพอ	ดังนั้น

การใช้การประเมินความผิดปรกติของระบบประสาทอื่น	

ทีม่คีวามละเอยีดและจำาเพาะต่อการอ่อนแรงอย่างเดยีว	

เช่น	Fugl-Meyer	assessment	ในการประเมินความผิด

ปรกตทิางระบบประสาทในผูป่้วยทีมี่อาการอ่อนแรงเพยีง

อย่างเดียว	 น่าจะแสดงถึงความสัมพันธ์กับดัชนีการ 

กระจายของนำ้าในเนื้อสมองส่วนที่ขาดเลือดได้ดีขึ้น
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วัตถุประสงค์

	 เพือ่ศกึษาว่าความรนุแรงของอาการอ่อนแรงทีเ่กดิ

จากโรคหลอดเลือดสมองตีบมีความสัมพันธ์กับค่าดัชนี

การกระจายของนำ้าในรอยโรคสมองขาดเลือดในบริเวณ

รอยโรคเนื้อสมองขาดเลือดหรือไม่

วัสดุและวิธีการ

	 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์

แบบภาคตดัขวาง	(cross	sectional	analysis	study)	โดย

ศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือด

สมองเฉียบพลันที่มีลักษณะทางคลินิกเป็น	pure	motor	

lacunar	syndrome			ภายในระยะเวลาไม่เกนิ	72	ชัว่โมง

โดยที่มีเกณฑ์การคัดเข้า	และเกณฑ์การคัดออก	ดังนี้

 เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)

	 1)	 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือด

สมองจากการขาดเลอืดเฉยีบพลนัในระยะเวลาไม่เกนิ	72	

ชั่วโมง

	 2)	 ผู ้ป ่วยมีอาการมีเพียงอ่อนแรงครึ่งซีกของ

ร่างกายหรือมีอาการอ่อนแรงเป็นอาการเด่นเข้าได้กับ	

lacunar	syndrome	คือ	pure	motor	

	 3)	 ภาพสมอง	diffusion	weighted	แสดงให้เห็น

รอยโรคที่ตำาแหน่ง	 posterior	 limb	 of	 the	 internal	 

capsule

	 4)	 ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการทำาเอกซเรย์คลื่นแม่

เหล็กได้

	 5)	 ผู้ป่วยลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา

 เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)

	 1)	 ผูป่้วยทีม่อีาการอ่อนแรงแต่ได้รับการวนิจิฉยัว่า

มีสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคหลอดเลือดสมองจากการขาด

เลือดเฉียบพลัน	เช่น	โรคหลอดเลือดสมองแตก	โรคปวด

ศีรษะไมเกรน	mitochondrial	 disease	 โรคลมชัก	 

เนื้องอกเป็นต้น

	 2)	 ผู้ป่วยมีอาการอื่น	 ๆ	ที่ไม่ใช่มีเพียงอาการอ่อน

แรงครึ่งซีกของร่างกายร่วมด้วย

	 3)	 ผูป่้วยเคยเป็นโรคหลอดเลอืดสมองจากการขาด

เลือดที่ทำาให้มีเพียงอาการอ่อนแรงครึ่งซีกของร่างกาย

หรือมีอาการอ่อนแรงเป็นอาการเด่นมาก่อน

	 4)	 ภาพสมอง	diffusion	weighted	แสดงให้เห็น

รอยโรคที่ไม่ใช่	posterior	limb	of	the	internal	capsule	

หรือไม่พบรอยโรคใด	ๆ

	 ในการศกึษานีโ้ดยผู้ป่วยเป็น	acute	stroke	ทีอ่าการ

ทางคลนิกิเข้าได้กบั	pure	motor	lacunar	syndrome	ได้

รับการถ่ายภาพสมองด้วยเครื่องสะท้อนคลื่นแม่เหล็ก	

ได้แก่	T1	weighted	image	(T1W),	T2	weighted	image	

(T2W),fluid	attenuation	inversion	recovery	(FLAIR),	

diffusion	weighted	image	(DWI)	และ	diffusion	tensor	

image(DTI)	โดยภาพ	DWI	เป็นภาพทีใ่ช้	ในการตรวจหา

รอยโรคที่เกิดจากภาวะเนื้อสมองขาดเลือดเฉียบพลัน	 

ว่ามีรอยโรคที่	posterior	limb	of	the	internal	capsule	 

หรือไม่	 และได้รับการประเมินด้วยอาการอ่อนแรง	 

Fugl-Meyer	assessment	และรูปที่	2

รปูท่ี 2 ภาพ diffusion weighted แสดงให้เหน็รอยโรคสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลันท่ี posterior limb of the internal  
capsule ข้างขวา (ปกหลัง)

	 ภาพ	DWI	ที่พบรอยโรคที่	 posterior	 limb	of	 the	

internal	capsule	จะถูกนำามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะ

แยกรอยโรคออก	 รอยโรคที่ถูกแยกออกมาจะถูกนำาไป

ทาบกับภาพสมองที่แสดงถึงดัชนีการกระจายของนำ้า	

ได้แก่	FA,	MD,	AxD	และ	RaD	ดงัตวัอย่างในรปูที	่3	และ
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แยกรอยโรคที่อยู่ในภาพดัชนีการกระจายดังกล่าวและ

หาค่าเฉลี่ยของ	 FA,	MD,	AxD	และ	RaD	ตามลำาดับ	 

แล้วจึงนำาคะแนนประเมินอาการอ่อนแรงท่ีได้จาก	 

Fulg-Meyer	assessment	มาหาความสัมพันธ์	กับดัชนี

การกระจายของนำ้าในรอยโรค	 โดยใช้หลักทางสถิติ	 

Pearson	correlation	ทีเ่ป็นสถติิใช้วเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหว่าง	2	ตัวแปรที่มีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้น

รูปที่ 3 A) DWI แสดงให้เห็นรอยโรคสมองขาดเลือด
เฉียบพลัน B) รอยโรคถูกแยกออกมาสีเหลืองแดง  
C) ตำาแหน่งของรอยโรคถูกนำาไปวางบนภาพ FA (ปกหลัง)

ผลการศึกษา

 ประชากรตัวอย่าง

 จากระยะเวลาท่ีเริม่การศกึษาตัง้แต่	มกราคม	พ.ศ.	

2556	ถึง	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2556	พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองทั้งหมดเป็นจำานวน	496	ราย	โดยมีผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่มีอาการและการตรวจ

ร่างกายเข้าได้กับ	 pure	motor	 lacunar	 syndrome	

ทั้งหมด	18	ราย	(ร้อยละ	3.6)	และได้รับการทำา	MRI	พบว่า

มผีูป่้วยทีม่ตีำาแหน่งของรอยโรคสมองขาดเลอืดเฉยีบพลัน 

สัมพันธ์กับ	posterior	limb	of	internal	capsule	9	ราย	

ตารางท่ี	1	แสดงลกัษณะของผูท้ีเ่ข้าร่วมการศกึษา	ได้แก่	

เพศ	อายุ	 ด้านของสมองที่เกิดรอยโรคค่าเฉล่ีย	และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลคะแนน	NIHSS,	Total	Fugl-

Meyer	 Score	และดัชนีการกระจายของนำ้าในรอยโรค

(MD,	RaD,	AxD	และ	FA	และขนาดของรอยโรค

ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง	(UE	=	upper	extremities,	LE	=	lower	extremities)

Patient	ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mean

Gender male male male male female male female female male -

Age	(ป)ี 54 51 49 73 74 61 79 66 41 60.89	±	13.01

Lesion	side left left right right left right left left left -

NIHSS 2 5 2 2 2 2 2 0 5 2.44	±	1.59

Fugl-Meyer	UE	 49 31 59 60 60 57 56 62 38 52.44	±	10.97

Fugl-Meyer	LE 23 17 31 31 30 29 29 33 21 27.11	±	5.44

Total	Fugl-Meyer 72 48 90 91 90 86 85 95 59 79.56	±	16.33

MD(x10-4mm2/sec) 6.68 5.44 6.94 8.71 6.50 6.39 7.54 7.48 6.52 6.91	±	0.92

RaD(x10-4mm2/sec) 5.37 4.24 5.64 7.09 5.22 4.81 5.92 6.16 5.10 5.51	±	0.82

AxD(x10-4mm2/sec) 9.31 7.84 9.55 11.96 9.04 9.56 10.78 10.10 9.38 9.72	±	1.15

FA 0.34 0.40 0.34 0.37 0.37 0.41 0.37 0.32 0.40 0.37	±	0.03

Infarction	volume

(x103	mm3)
6.70 8.18 7.25 3.92 5.44 1.55 3.58 3.48 4.18 4.92	±	2.13

 ความสมัพันธ์ของอาการอ่อนแรงทีเ่กิดจากโรค

หลอดเลือดสมองตีบมีความสัมพันธ์กับค่าดัชนี

การกระจายของน�้าในรอยโรคสมองขาดเลือดใน

บริเวณรอยโรคเนื้อสมองขาดเลือด 

	 จากการศกึษาพบว่าในความสมัพนัธ์ระหว่าง	Total	

Fugl-Meyer	score	กับค่าดัชนีการกระจายตัวของนำ้าใน

รอยโรค	ได้แก่	MD,	AxD	และ	RaD	มีความสัมพันธ์ใน

ลกัษณะเชงิเส้นทางบวก	โดยทีค่่าของดชัน	ีMD	และ	RaD	
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มีความสัมพันธ์เชิงเส้นทางบวกกับ	 total	 Fugl-Meyer	

score	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ดังรูปที่	4	และ	5	และ

ค่าของดัชนี	 AxD	 มีความสัมพันธ์เชิงเส้นทางบวกกับ	

total	Fugl-Meyer	score	เข้าใกล้นัยสำาคัญดังรูปที่	6

รูปที่ 4 แสดงจุดการกระจายของความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน Total Fugl-Meyer Score กับ mean diffusitivity มี Pearson’s 
correlation R = 0.679, p = 0.044

รูปที่ 5 แสดงจุดการกระจายของความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนน Total Fugl-Meyer Score กับ Radial Diffusitivity มี 
Pearson’ s correlation R = 0.682, p = 0.043
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รูปที่ 6 แสดงจุดการกระจายของความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน Total Fugl-meyer Score กับ Axial Diffusitivity มี Pearson’s 
correlation R = 0.643, p = 0.062

 แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง	total	Fugl-Meyer	score	

กับ	FA	เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงเส้นทางลบ	โดย

ค่าของดัชนี	FA	มีความสัมพันธ์กับ	Fugl	Meyer	score	

เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์เชงิลบ	แต่ไม่มนียัสำาคญัดงัรปู

ที่	7

รูปที่ 7 แสดงจุดการกระจายของความสัมพันธ์ระหว่าง Total Fugl-Meyer score กับ Fraction Anisotropy มี Pearson’s 
correlation R= -0.559, p= 0.118
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	 ส่วนความสมัพันธ์ระหว่าง	total	Fugl-Meyer	score	

กับขนาดของรอยโรค	พบว่ามีความสัมพันธ์เป็นลักษณะ

เชิงเส้นทางลบ	 total	 Fugl-Meyer	 score	 แต่ไม่มีนัย

สำาคัญดังรูปที่	8

รูปที่ 8 แสดงจุดการกระจายของความสัมพันธ์ระหว่าง Total Fugl-Meyer Score กับขนาดของรอยโรคมี Pearson’s 
correlation R= -0.482,  p=0.188

อภิปรายผลและสรุป

	 จากการศึกษาพบว่าค่าดัชนีการกระจายของนำ้าใน

รอยโรค	MD	และ	RaD	มีความสัมพันธ์แปรผันตามกับ

ความรุนแรงของการอ่อนแรงอย่างมีนัยสำาคัญ	และค่า

ดชัน	ีAxD	มคีวามสมัพันธ์กบัความรนุแรงของอาการอ่อน

แรงเข้าใกล้นัยสำาคัญ	จากค่าดัชนีดังกล่าวแสดงให้เห็น

ถงึความสมัพันธ์ทีเ่ป็นไปในแนวทางเดียวกนั	คอื	มคีวาม

สัมพันธ์แปรผันตามกับความรุนแรงของอาการอ่อนแรง	

แต่ส่วนค่าดัชนี	 FA	มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับ

อาการอ่อนแรงแต่ไม่มีนัยสำาคัญและขนาดของรอยโรค

ที่มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับอาการอ่อนแรงแต่

ไม่มีนัยสำาคัญ

	 อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่าค่า

ดัชนีการกระจายของนำ้าในรอยโรคโดยเฉพาะค่าดัชนี	

MD,	RaD	และค่าดัชนี	AxD	มีความสัมพันธ์ที่แปรตาม

กันกับความรุนแรงของอาการอ่อนแรง	 และเป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน	 ซึ่งแตกต่างจากขนาดของรอยโรคที่มี

ความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับอาการอ่อนแรงแต่ไม่มี

นัยสำาคัญ	จากข้อมูลนี้อาจบ่งบอกได้ว่าค่าดัชนีการกระ

จายของนำา้ในรอยโรคมคีวามจำาเพาะมากกว่าขนาดของ

รอยโรค	ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้ก็ให้ผลคล้ายคลึงกับ

หลายการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าการลดลงของ	FA	หรือ

เพิม่ข้ึนของ	MD	มีความสัมพนัธ์กบัความผิดปกตขิอง	เนือ้

ขาวของสมอง15	 	และผลลัพธ์ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ต่อ 

ยอดทางความสัมพันธ์ของอาการอ่อนแรงในตำาแหน่ง

ของสมองขาดเลอืดทีม่	ีcorticospinal	tract	ผ่านโดยจาก

ศกึษาก่อนหน้านีพ้บว่ากลุม่ผูป่้วยทีม่ตีำาแหน่งของสมอง

ขาดเลือดที่มี	 corticospinal	 tract	ผ่านจะมีอาการอ่อน

แรงมากกว่าและมีพยากรณ์ของโรคที่แย่กว่ากลุ่มท่ีมี

ตำาแหน่งของสมองขาดเลือดที่ไม่ผ่าน	 corticospinal	

tract16,17	 	ในการศึกษานี้ทำาให้ทราบว่าค่าดัชนีการกระ

จายของนำ้าในรอยโรคบริเวณ	 corticospinal	 tract	 มี

ความสัมพนัธ์กบัอาการอ่อนแรง	โดยการศกึษาครัง้น้ีเป็น
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ตรวจดัชนีการกระจายของนำ้าในรอยโรคโดยตรง	 และ

ประเมินอาการอ่อนแรงอย่างละเอียดโดยใช้	 Fugl-

Meyer	assessment	ซึง่การศกึษาก่อนหน้านี้4	ไม่ได้วดัที่

ตำาแหน่งของรอยโรคโดยตรง	 และในการประเมินความ

ผิดปรกติของระบบประสาทนั้นอาจไม่มีความละเอียด

มากพอ

	 การศึกษานี้มีข้อจำากัด	 ได้แก่	 จำานวนของกลุ่ม

ประชากรทีศ่กึษาทีเ่ป็นโรคหลอดเลอืดสมองตีบทีม่าด้วย

ลกัษณะทางคลินกิ	pure	motor	lacunar	syndrome	จาก

การศกึษานีพ้บเพียงร้อยละ	3.6	ของผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

สมองตีบที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

นอกจากนั้นครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่มาด้วยลักษณะอาการ

ดงักล่าวไมไ่ดม้รีอยโรคที	่posterior	limb	of	the	internal	

capsule	อาจเป็นผลทำาให้ข้อมลูบางอย่างไม่มนียัสำาคญั

เช่น	ความสมัพันธ์แบบแปรผกผนัของ	total	Fulg-Meyer	

score	กับค่า	FA 

	 จากการศึกษานี้เราสามาถสรุปได้ว่าเราอาจใช้ค่า

ดชันกีารกระจายตัวของนำา้ในรอยโรคทีบ่รเิวณ	posterior	

limb	of	internal	capsule	เป็นพารามเิตอร์ในการประเมนิ

ความรุนแรงของอาการอ่อนแรงทางคลินิกในผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองได้	และสามารถนำาข้อมูลดังกล่าวนี้ไป

ศึกษาต่อถึงปัจจัยของการฟื้นตัวของอาการอ่อนแรงกับ

รอยโรคในบริเวณ	corticospinal	tract	ได้ในอนาคต
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เจรญิ	ผูซ่ึ้งเป็นทีป่รกึษาของวจิยัฉบบัน้ี	ทีไ่ด้ให้คำาแนะนำา

และข้อเสนอแนะในการทำางานวิจัยฉบับนี้มีความ

สมบูรณ์ถูกต้องยิ่งขึ้น	ขอกราบขอบพระคุณมารดา	นาง

สพุร	เรยีบเลศิหริญั	ผูเ้ป็นกำาลงัใจให้แก่ผู้วจิยัเสมอมา	ขอ

ขอบคุณภรรยา	นางสุดารัตน์	เรียบเลิศหิรัญ	ผู้คอยให้คำา

ปรกึษาในทกุด้านและเป็นแรงผลกัดันทำาให้สามารถก้าว

ข้ามอุปสรรคทั้งหลายมาได้สำาเร็จ

	 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้	 ผู้

วจัิยขอมอบบชูาพระคณุมารดา	ตลอดจนผูม้พีระคณุทกุ

ท่านทีมี่ส่วนร่วมในการช่วยเหลอื	และขอน้อมบชูาคณุครู

อาจารย์	ทกุท่านทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาท	ความรูด้้วยความ
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 Abstract 

 Objectives: A-5-millions	cohort	study	showed	

higher	incidence	of	suicide-related	event	in	patients	

with	 epilepsy,	 treated	 with	 antiepileptic	 drugs	

(AEDs).	Clinical	 trials	 indicated	 that	 newer	AEDs	

increased	risk	of	depressive	disorders	for	>	1%	of	

treated	patients.	Almost	4%	of	levetiracetam	(LEV)	

(considered	high	potential)	treated	patients	expe-

rienced	mood	instability	as	compared	with	<	1%	of	

patients	received	other	AEDs.	Here	we	do	cross-

sectional	study	to	examine	frequency	of	depression	

and	features	related	to	depression	in	epileptic	pa-

tients	who	taking	LEV	monotherapy.	

 Materials and Methods: We	enrolled	345	who	

were	on	LEV	monotherapy	from	2,028	patients,	fol-

lowed	up	at	our	institute	during	2013-2014.	Of	these,	

233	patients	who	aged	18-60	years	old	and	have	

taken	LEV	at	250-1000	mg	per	day	 for	at	 least	1	

year	are	recruited	into	the	study.	We	used	Hospital	

Anxiety	and	Depression	Scale	(HADs)	for	diagnosis	

of	depression.	Factors	associated	with	depression	

were	 then	 identified,	 using	univariable	and	multi-

variable	analysis.

 Results: Out	of	233,	77	patients	have	depres-

sion	based	on	HADs.	In	univariable	analysis,	gen-

der,	marital	status,	financial	tier,	etiology	and	risk	of	

epilepsy,	 and	dosage	 of	 LEV	were	 found	 to	 be	

significantly	associated	to	depression.	However	only	

female,	social	security	(financial	tiers),	LEV	dose	of	

750-1000	mg	per	day,	and	epilepsy	risk	factors	like	

stroke,	tumors,	and	central	nervous	system	(CNS)	

infection	were	significant	features	related	to	depres-

sion	after	multivariable	testing.				

 Conclusions: Demographic	and	epilepsy	char-

acteristics	as	well	as	dosage	are	factors,	predicting	

depression	in	epileptic	patients	who	is	taking	LEV	
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 monotherapy.	 	Considering	 these	 factors	before	

choosing	 AED	might	 help	 reduce	 frequency	 of	

depression	in	patients	with	epilepsy.

 Keywords: Levetiracetam,	 depression,	 epi-

lepsy,	suicide

Introduction 

	 In	the	beginning	of	2008,	the	US	food	and	drug	

administration	was	alerted	to	the	result	of	a	meta-

analysis,	suggesting	that	AED	increased	significant	

risk	of	suicide.	The	use	of	newer	AEDs	with	a	high	

potential	(levetiracetam,	tiagabine,	topiramate,	vi-

gabatrin)	 of	 causing	depression	was	associated	

with	a	3-fold	increased	risk	of	self-harm	or	suicidal	

behavior	as	compared	with	no	use	of	AEDs1.	LEV	

became	more	popular	because	of	its	decent	phar-

macokinetic	 profiles	 and	 its	 recent	 approval	 as	

monotherapy	in	adults	with	partial-onset	seizures.	

As	any	other	AEDs,	adverse	effects	of	LEV	have	

been	demonstrated	such	as	somnolence,	dizziness,	

and	coordination	difficulties.	Moreover,	unwanted	

behavioral	effects	were	observed	in	13.3%	of	the	

cases	 (VS	6.2%	of	placebo),	 comprised	of	 emo-

tional	 instability,	 depersonalization,	 and	depres-

sion2.	A	little	known	about	how	depression	devel-

ops.	 It	maybe	 one	 of	 comorbidities,	 commonly	

found	 in	patients	with	epilepsy	or	 it	 is	a	 result	of	

ictal,	 interictal	 or	 postictal	 phenomena.	 Patient	

characteristics	for	instance	gender,	genetic	predis-

position	or	epilepsy	itself	may	influence	on	develop-

ment	of	depression	after	AEDs	treatment.	To	learn	

more,	 risk	 factors,	associating	with	depression	 in	

epileptic	patient	who	is	taking	LEV,	are	studied.	

Materials and Methods

 Patients

Three	hundreds	and	forty-five	patients	with	epilepsy	

who	have	been	treated	with	LEV	monotherapy	were	

enrolled	from	2,028	epilepsy	patients,	followed	up	

at	Prasat	Neurological	Institute	during	2013-2014.	

To	study	short-term	effect	of	low	dose	LEV	in	adults,	

inclusion	criteria	were	set	as	1)	patient	aged	18-60	

years	old,	2)	patients	have	taken	LEV	monotherapy	

for	at	least	1	year,	3)	LEV	dose	is	between	250-1000	

mg	a	day.	To	select	co-operated	case	who	never	

had	psychiatric	disorders,	exclusion	criteria	were	

set	as	1)	patients	have	been	diagnosis	with	any	of	

these	psychiatric	disorders	(psychosis,	mood	dis-

orders,	anxiety	and	personality	disorders),	2)	patient	

have	taken	any	of	antidepressants	before	starting	

on	LEV,	 3)	patients	have	difficulty	 in	 fluency	and	

comprehension.	Only	233	patients	met	the	criteria.	

Forty	patients	were	excluded	by	age	criteria,	 67	

patients	were	excluded	due	to	 taking	higher	LEV	

dose,	and	15	patients	were	excluded,	as	they	could	

not	 co-operate	 in	 answering	 interviews.	 All	 233	

patients	were	 interviewed	using	Hospital	Anxiety	

and	Depression	Scale	(HADs).	For	ones	who	got	

scale	at	12	or	over	indicating	presence	of	depres-

sive	symptoms	were	assigned	to	depressive	group.

 Data collection

	 General	information	from	outpatient	files	includ-

ing	gender,	age,	career,	health	expenditure,	home-

town,	education,	religious,	and	medical	or	surgical	

comorbidities,	 family	 history	 of	 psychiatric	disor-

ders,	 history	of	psychiatric	drugs	were	 retrieved.	

Epilepsy	characteristics	consisted	of	seizure	type,	

age	onset,	seizure	frequency,	etiology	of	epilepsy,	

epilepsy	risk	 factors,	dose	of	LEV	were	gathered	

from	patient	records.
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 Data analysis

	 For	univariable	analysis,	Pearson	Chi-square	

or	 Fisher’s	Exact	 and	Mann-Whitney	U	 test	were	

used	to	compare qualitative	and	quantitative	vari-

ables	between	2	groups	respectively.	Multiple	bi-

nary	logistic	regression	was	used	to	study	variables	

potentially	related	to	depression.

Result 

	 Of	these	233	patients,	77	patients	had	HADs	

at	 12	 or	 over	 and	were	 assigned	 to	 depressive	

group.	Based	on	univariable	analysis,	depressive	

group	has	significant	bigger	proportion	of	women	

(p	<0.001).	Marital	status	and	financial	tiers	(types	

of	 reimbursement)	 used	are	different	 among	 the	

groups	 (p=0.49	and	p<0.001).	 Etiologies	 of	 epi-

lepsy,	according	to	1989	ILAE	classification,	and	

epilepsy	 risk	 factors	are	dissimilar	 (p<0.001	and	

0.002	accordingly).	Frequency	of	seizure	per	month	

is	 higher	 in	 depressive	group	 (p<0.001).	 Finally	

dose	of	LEV	between	the	groups	are	different	(p=	

0.036).	Both	groups	have	similar	age,	educational	

level,	hometown,	religion,	and	career.	Their	family	

history	of	psychiatric	illness,	medical,	surgical	and	

psychiatric	comorbidities	as	well	as	history	of	psy-

chiatric	drugs	use	are	not	different.	Age	onset	of	

epilepsy	 and	 seizure	 type	 are	 correspondingly	

comparable	(Table1and	2).

Table 1	 Patient’s	demographic	characteristics

Characteristics Depressive

(n=77)

Non-depressive

(n=156)

Significance

Gender <0.001
Female 53	(68.8%) 67	(42.9%)
Marital status 0.049
Single	 51	(66.2%) 84	(53.8%)
Married	 21	(27.3%) 67	(42.9%)
Divorced	and	widowed	 5	(6.5%) 5	(3.2%)
Median age	(IQR	25,	75) 34	(25,	50) 35	(27,	47) 0.724
Home town 0.787
Bangkok 19	(24.7%) 36	(23.1%)
Others 58	(75.3%) 120	(76.9%)
Religion 1
Buddhism 76	(98.7%) 154	(98.7%)
Others 1	(1.3%) 2	(1.3%)
Financial tiers <0.001
Own/personal	insurance	 10	(12.9%) 20	(12.8%)
Social	security	 27	(35.1%) 10	(6.4%)
Government/similar	 13	(16.9%) 39	(25%)
Basic	insurance	 27	(35.1%) 87	(55.8%)
Educational level 0.329
Primary	school	 2	(2.6%) 2	(1.3%)
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Characteristics Depressive

(n=77)

Non-depressive

(n=156)

Significance

Secondary	school	 52	(67.5%) 94	(60.2%)
Bachelor’s	degree	and	higher 23	(29.9%) 60	(38.4%)
Career 0.081
Government	officers	 10	(13%) 41	(26.3%)
Own	business	 9	(11.7%) 25	(16%)
Service/freelance	 45	(58.5%) 72	(46.2%)
Unemployed/study 13	(16.9%) 18	(11.5%)

Table 2	 Patient’s	epilepsy	characteristics	and	co-morbidities

Characteristics Depressive

(n=77)

Non-depressive

(n=156)

Significance

Types of seizure 0.676
Generalized 70	(90.9%) 135	(86.5%)
Partial	and	unclassified 7	(9.1%) 21	(13.5%)
Median seizure frequency per month 2.18		(2,	2) 1.61	(1,	2) 0.001
Causes of epilepsy <0.001
Symptomatic	 15	(19.5%) 23	(14.7%)
Idiopathic 13	(16.9%) 0
Cryptogenic 49	(63.6%) 133	(85.3%)
Epilepsy risk factors 0.002
Stroke 8	(10.4%) 8	(5.1%)
CNS	infection 8	(10.4%) 6	(3.8%)
Tumors	 4	(5.2%) 4	(2.6%)
Trauma 2	(2.6%) 5	(3.2%)
Febrile	convulsion	 3	(3.9%) 0
Family	history	of	seizure	 2	(2.6%) 0
None	 50	(64.9%) 133	(85.3%)
Levetiracetam dose 0.036
251-500	mg/d 7	(9.1%) 35	(22.4%)
501-750	mg/d 29	(37.7%) 56	(35.9%)
Medical comorbidity 0.855
Smoking 3	(3.9%) 12	(7.7%)
Hypertension 2	(2.6%) 6	(3.8%)
Dyslipidemia 4	(5.2%) 7	(4.5%)
Diabetes 4	(5.2%) 6	(3.8%)
Chronic	kidney	disease 1	(1.3%) 2	(1.3%)
More	than	1	risks 12	(15.6%) 17	(10.9%)
None 51	(66.2%) 106	(67.9%)
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Characteristics Depressive

(n=77)

Non-depressive

(n=156)

Significance

Psychiatric comorbidities 0.555
Anxiety	disorders 13	(16.9%) 31	(19.9%)
Mood	disorders	 4	(5.2%) 6	(3.8%)
Psychosis 1	(1.3%) 0
Alcohol/drug	dependence 2	(2.6%) 2	(1.3%)
None	 57(74%) 117(75%)
Family history of mood disorders 0.345
Yes	 5	(6.5%) 16	(10.3%)
No 72	(93.5%) 140	(89.7%)
Psychiatric drugs use 0.974
TCA 5	(6.5%) 8	(5.1%)
MAOIs 1	(1.3%) 1	(0.6%)
SSRI 18	(23.4%) 37	(23.7%)
SNRI	 0 1	(0.6%)
None 53	(68.8%) 109	(69.9%)
TCA	=	Tricyclic	antidepressants;	MAOIs	=	Monoamine	oxidase	inhibitors;	SSRI	=	Selective	serotonin	re-

uptake	inhibitors;	SNRI	=	Serotonin–norepinephrine	reuptake	inhibitors.	

	 Overall	 variables	 in	 our	 logistic	model	 can	

predict	depression	with	81.5%	of	accuracy.	Factors	

are	independently	associated	with	depression	are	

gender,	financial	 tier,	history	of	brain	 tumor,	CNS	

infection,	cerebrovascular	diseases	and	higher	LEV	

dose.	Female	patients	has	4.7	times	higher	prob-

ability	than	male	patients	of	having	depression	(OR,	

4.706;	95%	CI,	2.12-10.43).	Using	social	security	

for	financial	tier	is	4.2	times	more	often	in	related	to	

depression	compare	to	other	types	of	payment	(OR,	

4.238;	95%	CI	1.19-15.13).	Underlying	brain	tumor	

has	 90-fold	 increased	 risk	 of	 depression	 (OR,	

90.431;	95%	CI,	3.21-2546.18)	as	well	as	history	of	

encephalitis	(OR,	18.934;	95%	CI,	1.167-307.205)	

and	cerebrovascular	disease	(OR,	77.154;	95%	CI,	

3.423-1739.229)	have	19-fold	and	77-fold	increased	

risk	 of	 depression	 accordingly.	 Patients	who	 re-

ceived	LEV	at	750-1,000	mg	per	day	has	4	times	

higher	 chance	 to	 have	 depression	 compare	 to	

lower	dose	(OR,	4.014;	95%	CI,	1.17-13.77)	(Table	

3)	
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Table 3	 Factors	related	to	depression	(multivariable	analysis)

Characteristics Depressive

(n=77)

Non-depressive

(n=156)

Odd ratios Significance

(95%CI)

Female	 68.8% 42.9% 4.71 2.12-10.43

Married 27.3% 42.9% 0.45 0.20-1.06

Social	security 35.1% 6.4% 4.24 1.19-15.13

Tumors 5.2% 2.6% 90.43 3.21-2546.18

CNS	infection 10.4% 3.8% 18.93 1.17-307.21

Cerebrovascular	disease 10.4% 5.1% 77.15 3.42-1739.23

Levetiracetam	

750-1000	mg/d	

53.2% 41.7% 4.01 1.17-13.77

Discussion 

	 Our	result	of	univariable	analysis	shows	that	

gender,	marital	status,	and	financial	 tiers	are	sig-

nificant	different	between	the	groups	 in	regard	to	

demographic	features.	In	term	of	epilepsy	charac-

teristics,	etiologies	of	epilepsy,	epilepsy	risk	factors,	

monthly	 seizure	 frequency	 and	dose	 of	 LEV	are	

amongst	 the	 significant	 variables.	However	 after	

taking	into	account	the	effect	of	confounders	and	

logistic	model	was	employed;	we	found	that	female	

gender,	social	security	payment	method,	brain	tu-

mors,	CNS	infection,	cerebrovascular	diseases,	and	

LEV	dosage	 independently	predict	depression	 in	

our	cohort.	

	 On	contrary,	 the	previous	 study	has	 shown	

factors,	relevant	to	mood/emotion	adverse	effects	

of	AEDs,	including	symptomatic	etiologies,	young-

er	seizure	onset	age,	and	more	than	2	seizures	of	

which	the	latters	are	not	found	to	be	independent	

predictors	of	depression	in	our	cohort3.	In	this	study	

more	men	appeared	to	be	depressed	compared	to	

women,	which	is	again	opposite	to	our	result.	How-

ever	evidence	exists	that	sex	differences	in	phar-

macokinetics	and	pharmacodynamics	occur	across	

a	 variety	 of	 drug	classes,	 leading	 to	 higher	 inci-

dence	of	adverse	effects	of	AEDs	in	females	than	

in	males4.	Possible	contributors	are	related	to	vol-

ume	of	distribution	differences,	size	differences,	or	

glomerular	filtration	rates	differences	between	the	

sexes.	This	could	also	be	supported	by	the	well-

known	 interaction	 between	 female	 gender	 and	

mood	dysfunction.

	 It	 is	known	that	the	lower	social	status	of	fe-

males	and	the	traditional	upbringing	of	girls	promote	

certain	traits	that	may	increase	the	vulnerability	of	

adolescent	girls	to	depression5.	In	Thailand,	study	

in	 female	workers,	 showed	 that	 those	with	 poor	

family	 relationships,	 low	 reward	 and	poor	 social	

support	had	5.83	times	(95%	CI:	2.66-12.79),	2.58	

times	(95%	CI:	1.20-5.53)	and	4.63	times	(95%	CI:	

1.60	to	13.40)	higher	risk	of	suffering	from	depres-

sion6.		No	previous	data	helps	to	hypothesize	why	

social	security	tier	was	found	to	be	a	significant	risk.	

In	our	country,	this	tier	provides	partial	coverage	of	

medical	services	and	mostly	is	held	by	people	who	

have	low	socioeconomic	status.	In	contrast	to	gov-

ernment	civil,	this	reimbursement	type	has	limited	
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opportunity	in	health	benefits	and	this	could	lead	to	

financial	conflicts.

	 In	line	with	prior	observation	described	higher	

rates	of	mood	effect	in	symptomatic	etiologies,	in-

cluding	all	sorts	of	CNS	insults,	which	have	shown	

to	be	significant	predictors	in	our	cohort.	One	ex-

planation	is	that	those	with	symptomatic	epilepsy	

usually	 require	 higher	AED	 loads,	 causing	more	

adverse	effect3.	Secondly	structural	changes	result	

in	 serotonergic	and	noradrenergic	neuronal	dys-

function	as	well	 as	unusual	 interactions	between	

these	systems.	A	prior	study	showed	6	patients	had	

depression	and	decreased	survival	time	among	16	

patients	who	had	a	low-grade	gliomas7.	Three	years	

longitudinal	 study	 found	 that	 patients	who	 had	

stroke	on	the	left	hemisphere,	anterior	lesion,	dys-

phasia,	or	lived	alone,	prone	to	develop	major	de-

pression8.	The	animal	data	strongly	supports	that	

dysregulation	 of	 cytokine	 activity	 due	 to	 stroke,	

augment	the	mechanisms	of	neuronal	loss	in	limbic	

areas	which	plays	a	role	in	poststroke	depression.	

One	year	after	infection	of	West-Nile	virus	(WNV),	

20	out	of	65	patients	developed	new-onset	depres-

sion,	while	13	patients	of	this	group	had	a	clinical	

diagnosis	of	WNV	encephalitis9.	Inflammation	of	the	

brain	can	result	in	serotonin	presynaptic	deficit	and	

postsynaptic	hypereactivity	of	the	serotonin	system,	

which	may	lead	to	the	development	of	mood	disor-

ders10.	

	 Evidence	from	open	label	study	suggests	that	

the	frequency	of	adverse	events	generally	did	not	

appear	to	be	dose-dependent.	Patients	receiving	

the	lowest	dose	of	LEV	(1000	mg/d)	exhibited	the	

highest	percentage	of	those	adverse	events	(asthe-

nia,	 dizziness,	 somnolence,	 and	 nervousness).	

However	 in	specific	to	behavioral	adverse	events	

like	 depression,	 it	 occurred	 at	 7.3%	 of	 treated	

population	and	stayed	at	similar	frequency	across	

all	 doses11.	Other	 reported	 depression	 seemed	

dose	dependency.	The	risk	went	from	1.9	to	5.7%	

when	dose	increasing	from	1000	to	2000	mg	per	

day12.			

	 Overall	 psychiatric	 or	 behavioral	 adverse	

events	could	develop	up	to	13%13.	In	comparison,	

our	data	demonstrates	very	high	proportion	of	pa-

tient	who	have	depressive	mood	(33%)	at	quite	low	

dose.	This	may	reflected	some	of	selection	error.	

First,	our	tertiary	center	provides	service	mostly	for	

those	who	have	complicated	conditions	nationwide,	

therefore	 our	 number	does	 support	 incidence	of	

selected	population.	Second,	gathering	data	from	

patient	 records	 and	 interviewing	patient	 for	 their	

psychiatric	co-morbidity	or	history	of	psychiatric	use	

are	possibly	less	accurate,	given	some	of	them	may	

be	under-diagnosed.	Other	weak	point	of	our	study	

is	a	retrospective	way	of	collecting	of	data,	causing	

imprecise	information	due	to	recall	bias.	However,	

these	can	be	improved	by	substitution	of	prospec-

tive	 investigation	 fashion,	measuring	 degree	 of	

depression	before	and	after	treatment.	

Conclusion

	 In	 conclusion,	 the	 risk	 of	depression	 results	

from	the	risk	associated	with	the	illness,	prompting	

the	use	of	the	drugs.	Factors	predicting	depressive	

mood	are	indicated	in	our	study.	It	will	be	advanta-

geous	to	facilitate	the	implementation	of	appropriate	

awareness	of	those	risks	before	prescribing	AED.
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กรุงเทพมห�นคร 10400

	 ผู ้ป่วยชายไทยคู่อายุ	 67	 ปี	 ถนัดมือขวา	 ไม่ได้

ประกอบอาชีพ	ภูมิลำาเนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาการสำาคัญ : 

	 เปิดขวดนำา้ลำาบากนาน		6		เดอืน	ก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน :

 3	ปีก่อนมาโรงพยาบาล	ผู้ป่วยมีอาการล้มบ่อย	ไป

พบแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นข้อเข่าเสื่อม	

	 2	ปีก่อนมาโรงพยาบาล	ลกุน่ังจากเก้าอี	้และข้ึนบนั

ได้ลำาบากมากขึน้	รูส้กึขาซ้าย	ค่อยๆ	อ่อนแรงมากกว่าขา

ข้างขวา	ลงบันไดก็ลำาบาก	อาการอ่อนแรงค่อย	ๆ	 เป็น

มากขึ้นเรื่อย	ๆ	ไม่มีชา	หรือกล้ามเนื้อเต้น

	 6	เดือนก่อนมาโรงพยาบาล	เริ่มเปิดขวดนำ้าลำาบาก	

และจบัปากกาเขยีนหนงัสอืลำาบาก	มอืขวากำาของไม่ค่อย

ได้	ยังยกต้นแขนทั้งสองข้างได้ตามปกติ	กลืนปกติ	ไม่มี

อาการมือเกรง็หรอืมอืแบไม่ออก	ถ้ากำามอืแน่น	ๆ 	หรืออยู่

ในที่มีอากาศเย็น

ประวัติอดีตและประวัติส่วนตัว:

	 เบาหวาน	ต่อมลกูหมากโต	และกล้ามเนือ้หัวใจขาด

เลือด

	 ปฏิเสธดื่มสุรา	และสูบบุหรี่

	 ยาทีท่านปัจจบุนั	allopurinol	(100	มก.)	1	เมด็	เช้า	เยน็,	

monolin	(20	มก.)	1	เม็ด	เช้า	เย็น,	blopress	(8	มก.)	½	เม็ด 

เช้า	เย็น,	doxazosin	(2	มก.)	1	เม็ด	ก่อนนอน,	ASA	(81	มก.)	

1	เม็ด	หลังอาหารเช้า	และ	furosemide	(40	มก.)	1	เม็ด	เช้า

ประวัติครอบครัว:

	 บดิา	และมารดาไม่ได้แต่งงานในเครอืญาต	ิ	ปฏเิสธ

อาการอ่อนแรงคล้ายผู้ป่วยในครอบครัว

การตรวจร่างกาย:

General physical examination: 

Vital signs:	body	temperature	37°C,	pulse	rate	100	

beats	per	minute	(regular	rhythm),	respiratory	
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rate	16	breaths	per	 	minute,	blood	pressure	

136/70	mmHg.

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

dyspnea,	no	mechanic	hand

HEENT:	not	pale	conjunctiva,	anicteric	sclera,	no	

thyroid	gland	enlargement

Heart, lungs and abdomen:	unremarkable

Extremities: no	edema	or	skin	lesion

Neurological examinations:	 full	 consciousness,	

cooperative	and	normal	responsiveness.		

Cranial nerves 

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

ness,	no	dysarthria	or	dysphagia	or	tongue	atrophy

Motor systems: quadriceps	(รูปที่	1)	and	long	finger	

flexor	 atrophy,	 no	 fasciculation	 and	no	grip	

myotonia

รูปที่ 1: quadriceps atrophy; ผู้ป่วยมีอาการมากที่กล้าม
เนื้อ vastus medialis และ lateralis โดยที่กล้ามเนื้อ rectus 
femoris มักจะอ่อนแรงในระยะท้าย ๆ

Manual muscle testing:

	 •	 neck	flexor	grade	5	and	neck	extend	grade	

5

 Right Left

Shoulder	abduction	 5	 5

Biceps/Triceps	 5/5 5/5

Brachioradialis	 5 5

Wrist	flexion/extension	 4/4	 4/4

Finger	flexion	 2	 2

Finger	extension	 3	 3

Finger	abduction	 5	 5

Hip	flexion	 4	 4

Hip	extension	 3	 4

Knee	flexion	 4	 4

Knee	extension	 3	 3

Ankle	dorsiflexion	 4	 4

Ankle	plantar	flexion	 4	 4

Ankle	eversion/inversion	 4/4	 4/4

Gowers’sign:	positive

Deep tendon Reflexes:	2+	all	except	knee	jerk	and	

ankle	jerk	1+	

Babinski’s sign:	absent	at	both	sides

Sensation: no	pinprick	sensation	 loss,	 intact	pro-

prioception	and	vibration	sensation	

Cerebellar signs:	no	abnormality

Problem list:

Chronic	progressive	distal	 finger	 flexor	weakness	

and	lower	limb	weakness

วิจารณ์  

	 ผู ้ป ่วยเริ่มต ้นด ้วยอาการล ้มบ ่อยนำามาก ่อน

ประมาณ	3	ปี	 หลังจากนั้นเร่ิมมีอาการลงบันไดลำาบาก	

ร่วมกับเร่ิมมีอาการลุกจากเก้าอ้ีลำาบาก	สาเหตุน่าจะมา

จากอาการอ่อนแรงที่กล้ามเนื้อ	quadriceps	และ	hip	

flexor	หลังจากน้ันผู้ป่วยเริ่มมีอาการเปิดขวดนำ้าลำาบาก	

ตรวจร่างกายพบ	long	finger	flexor	อ่อนแรง	โดยทีผู่ป่้วย

ไม่มีอาการกล้ามเนื้อกระตุก	 ไม่มี	 grip	myotonia	 ไม่มี
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อาการชา	ไม่มปีระวตัคิรอบครวัเกีย่วกบัโรค	neuromus-

cular	ลักษณะอาการอ่อนแรงของผู้ป่วยตรงกับรูปแบบ	

distal	arm	และ	proximal	leg	weakness	ซึง่เป็นลกัษณะ

ทีพ่บได้ในโรคกล้ามเนือ้บางชนิด	ได้แก่	sporadic	inclu-

sion	 body	myositis	 (sIBM),	myotonic	 dystrophy,	

rimmed-vacuolar	myopathies	หรือโรค	amyotrophic	

lateral	sclerosis	 (ALS)	แต่ผู้ป่วยไม่ได้มีกล้ามเนื้อเต้น	

และอาการอ่อนแรงจำาเพาะแค่	 long	finer	 flexor	 โดยที่

กล้ามเนือ้	intrinsic	hand	ยงัค่อนข้างปกติ	ซึง่พบได้น้อย

ในผู้ป่วย	ALS	และผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อ	quadriceps	อ่อน

แรง	ซึ่งพบได้ไม่บ่อยใน	 rimmed-vacuolar	myopathy	

นอกจากนี้	 ผู้ป่วยที่เป็น	HIV	 infection	อาจจะมีอาการ

กล้ามเนื้ออ่อนแรงรูปแบบคล้าย	sIBM	ได้1	ดังนั้นการส่ง

ตรวจเพิ่มเติมทาง	 electrophysiology	 study,	 	 blood	

chemistry	เช่น	creatine	phosphokinase,	thyroid	func-

tion	test	และ	HIV	serology		จะช่วยในการวินิจฉัยแยก

โรคได้	

การวินิจฉัยแยกโรค

	 1.	 Sporadic	Inclusion	body	myositis

	 2.	 Rimmed-vacuole	myopathy	e.g.	myofibrillar	

myopathies,	Welander	distal	myopathy,	VCP	myo-

pathy	

	 3.	 Myotonic	dystrophy

	 4.	 Amyotrophic	lateral	sclerosis	(ALS)

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 การทำางานของไต	ตับ	เกลือแร่	และธัยรอยด์	อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ	serum	CK:	400	u/L	,	myositis	profile	re-

vealed	anti-OJ	antibody	is	positive	

 Nerve conduction study (NCS):	 decreased	

CMAP	amplitude	 of	 bilateral	 peroneal	 and	 tibial	

nerves.	

 Electromyography (EMG):	 increased	 inser-

tional	activity	with	few	polyphasic	and	early	recruit-

ment	in	right	tibialis	anterior	and	first	dorsal	interos-

sei	muscles.	Vastus	lateralis	and	extensor	digitorum	

communis	muscles	were	normal	recruitment.

	 จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์เบื้องต้นพบ

ว่าผู้ป่วยมีระดับ	CK	ที่สูงเล็กน้อย	ผลเลือดอ่ืน	ๆ	ปกติ

และ	EMG	พบภาวะ	membrane	instability	และ	myo-

pathic	ที่กล้ามเนื้อ	 tibialis	 anterior	และ	 first	 dorsal	

interossei	ข้างขวาทีเ่ข้าได้กบักล้ามเนือ้ท่ีกำาลงัม	ีinflam-

mation	ร่วมกับพบ	anti-OJ	antibody	positive	ซึ่งเป็น	

anti-aminoacyl-tRNA	synthetase	(anti-ARS)	antibod-

ies	 แต่ผู้ป่วยรายน้ีไม่มีอาการ	mechanic’s	 hand,	

Raynaud’s	phenomenon	และ	 interstitial	 lung	dis-

ease	 (ILD)2	 อาจจะเป็นผลบวกลวงได้	 ต้องอาศัยผล

พยาธิวิทยากล้ามเนื้อมาช่วยในการวินิจฉัย	 ดังนั้นจาก

ประวตั	ิและผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารณ์	นกึถงึโรค

กลุ่ม	 inflammatory	myopathy	มากที่สุด	 การวินิจฉัย

สุดท้ายต้องทำา	muscle	biopsy	ได้เลือกทำา	muscle	bi-

opsy	ที่	 กล้ามเนื้อ	 tibialis	anterior	ข้างซ้าย	ผลพยาธิ

กล้ามเนื้อพบ	moderate	 lymphocytic	 infiltration,	oc-

casionally	surrounding	and	invading	non-necrotic	

muscle	fibers	(รูปที่	2,	A-B)	many	rimmed	vacuoles	

(RVs)	(รูป2,	D)	และtrue	inclusion	bodies	(รูป	2,	C)	

ย้อม	immunohistochemistry	สำาหรับ	MHC	class	I	พบ

ว่ามี	upregulation	(รปู	2,	E)	ซึง่เป็นลกัษณะพยาธกิล้าม

เนื้อของsIBM	สำาหรับเกณฑ์การวินิจฉัยมักจะใช้เกณฑ์

การวินิจฉัยของ	 European	Neuromuscular	 Centre	

20113	ดงัตารางที	่1	ซึง่มคีวามจำาเพาะสงู	100	%	สำาหรับ	

clinical	 definite	 IBM	แต่ความไวตำ่า	ประมาณ	57%4  

ผู้ป่วยรายนี้	มีอาการ	3	ปี,	อายุที่เริ่มป่วยมากกว่า	45	ปี,	

knee	extension	weakness	>	hip	flexion	weakness,	

Finger	 flexion	weakness	 >	 shoulder	 abduction	

weakness	และ	serum	CK	<	15	เท่าของค่าอ้างอิงบน	

พยาธกิล้ามเนือ้พบ	endomysial	inflammatory	infiltrate,	

Up-regulation	of	MHC	class	I	และ	Rimmed	vacuoles	

ซึ่งเข้าได้กับ	clinically	definite	IBM3	
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ตารางที่ 1 : 	 เกณฑ์การวินิจฉัย	sIBM	ตาม	ENMC	research	diagnostic	criteria	20113

Clinical and laboratory features Classification Pathological features

Duration	>12	months

Age	at	onset	>45	years

Knee	extension	weakness	≥	hip	flexion	

weakness

and/or

Finger	 flexion	weakness	 >	 shoulder	

abduction	weakness

sCK	no	greater	than	15	x	ULN

Clinico-pathologically	defined	

IBM

All	of	the	following:

Endomysial	inflammatory	infiltrate

Rimmed	vacuoles

Protein	accumulation*	or	15–18	

nm	filaments

Duration	>12	months

Age	at	onset	>	45	years

Knee	extension	weakness	≥	hip	flexion	

weakness

and

Finger	 flexion	weakness	 >	 shoulder	

abduction	weakness

sCK	no	greater	than	15	x	ULN

Clinically	defined	IBM One	or	more,	but	not	all,	of:

Endomysial	inflammatory	infiltrate

Up-regulation	of	MHC	class	I

Rimmed	vacuoles

Protein	accumulation*	or	15–18	

nm	filaments

Duration	>12	months

Age	at	onset	>	45	years

Knee	extension	weakness	≥	hip	flexion	

weakness

or

Finger	 flexion	weakness	 >	 shoulder	

abduction	weakness

sCK	no	greater	than	15	x	ULN

Probable	IBM One	or	more,	but	not	all,	of:

Endomysial	inflammatory	infiltrate

Up-regulation	of	MHC	class	I

Rimmed	vacuoles

Protein	accumulation*	or	15–18	

nm	filaments

Demonstration	of	amyloid	or	other	protein	accumulation	by	established	methods	(e.g.	for	amyloid	Congo	

red,	crystal	violet,	thioflavin	T/S,	for	other	proteins	p62,	SMI-31,	TDP-43).	Current	evidence	favors	p62	in	

terms	of	sensitivity	and	specificity	but	the	literature	is	limited	and	further	work	required.
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รูปที่ 2: พยาธิวิทยากล้ามเนื้อแสดงถึงการรวมกลุ่มกันของ lymphocyte (ลูกศรสีขาว) ในการย้อม hematoxylin และ eosin 
(A). lymphocytic surrounding and invading non-necrotic fibers (ลูกศรสีขาว, B). C, True inclusion (ลูกศรสีขาว). และ  
trichrome stains (D), Rimmed vacuoles ซึ่งจะมี degenerative structure อยู่ภายใน. E, การย้อมทางอิมมูโนวิทยาพบมี  
upregulation ของ MHC class I ใน myofiber (ปกหน้า)

E

 Diagnosis:	Clinical	definite	sporadic	inclusion	

body	myositis	(sIBM)

	 sIBM	จัดเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบ	 (inflammatory	

myopathy)	มกีารรายงานอาการทางคลนิกิ	ร่วมกับพยาธิ

วทิยากล้ามเนือ้ครัง้แรกเมือ่ปี	พ.ศ.2521	คำาว่า	sIBM	เพือ่

ใช้แยกออกจากโรค	hereditary	inclusion	bodies	myo-

pathy		sIBM	จัดเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบที่พบบ่อยช่วง

วัยกลางคนขึ้นไป	ส่วนมากเกือบทั้งหมดจะมีอาการหลัง

อายุ	50	ปี5	อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็มีลักษณะเฉพาะ

คอื	มกัจะเริม่มอีาการกล้ามเน้ือลบีทีต้่นขา	ร่วมกบัอาการ

อ่อนแรงของกล้ามเนือ้	quadriceps	โดยเฉพาะกล้ามเนือ้	

vastus	medialis	 และ	 lateralis	 จะอ่อนแรงมากกว่า

กล้ามเนื้อ	rectus	femoris	ทำาให้เข่าทรุด	เกิดอาการล้ม

บ่อย	 กล้ามเนื้อท้องแขนลีบ	และมีอาการอ่อนแรงของ

กล้ามเนือ้	flexor	digitorum	profundus	(FDP)	เพยีงบาง

นิ้วได้	โดยที่นิ้วอื่นยังปกติ	และกล้ามเนื้อ	intrinsic	hand	

มักจะไม่ผิดปกติในระยะแรก	 ๆ	 	 อาการอ่อนแรงมักไม่

สมมาตร	นอกจากนีก้ล้ามเนือ้มดัอืน่	ๆ 	ทีอ่าจจะอ่อนแรง

ร่วมด้วยได้แก่	 ankle	 dorsiflexors,	 biceps	 brachii,	 

triceps	และ	wrist	flexor	กล้ามเนื้อมัดอื่น	ๆ	ที่มักอ่อน

แรงช่วงท้าย	ๆ 	คอื	neck	extensor,	lumbrical	และ	facial	

	 การตรวจทาง	electrophysiology	study	เช่น	EMG	

โดยทั่วไปไม่จำาเพาะสำาหรับผู้ป่วย	sIBM	และไม่รวมเข้า

อยู่ในเกณฑ์การวินิจฉัยโรค	แต่ก็มีความจำาเป็นในการ
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วินิจฉัยแยกโรคจาก	neurogenic	และช่วยในการเลือก

กล้ามเนื้อท่ีจะ	 biopsy	บางครั้งอาจตรวจพบ	enlarge	

motor	unit	และ	large	long	duration	ได้	ซึ่งสามารถพบ

ได้ในผูป่้วย	chronic	myopathy	เนือ่งจากมกีาร	remod-

eling	จากการที่มี	muscle	necrosis	และ	muscle	 re-

generation	 มาทดแทน	ทำาให้อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็น	

“neurogenic”	และวินิจฉัยพลาดว่าเป็น	ALS	ได้	มีการ

ศกึษาหนึง่โดยทำา	quantitative	EMG	ทีก่ล้ามเนือ้	biceps	

brachii	และ	FDP	ในผูป่้วยท่ีพยาธวิทิยากล้ามเนือ้ยนืยนั

ว่าเป็น	 sIBM	ผลการศึกษาพบว่า	mixed	หรือ	 neuro-

genic	พบบ่อยที่กล้ามเนื้อ	biceps	แต่	short	duration	

myopathic	จะพบบ่อยท่ีกล้ามเน้ือ	FDP6	ดังน้ันจึงแนะนำา

ทำา	 EMG	ที่ตำาแหน่ง	 FDP	จะช่วยลดโอกาสวินิจฉัยผิด

พลาดว่าเป็น	ALS	 ได้	ปัจจุบัน	 sIBM	จัดเป็นโรคกล้าม

เนื้อกลุ่มกล้ามเนื้ออักเสบ	เนื่องจากมีหลักฐานสนับสนุน

หลายอย่าง	เช่น	การพบความสัมพันธ์กันระหว่าง	sIBM	

และ	T-cell	large	granular	lymphocytic	leukemia7	และ

พบว่าเกี่ยวข้องกับ	B-cell	 activation	 เนื่องจากผู้ป่วย	

sIBM	 มักจะมี	 anti-50-nucleotidase	 (anti-cN1A)	 

antibody	ได้ประมาณร้อยละ	37-76	ซึ่ง	antibody	ชนิด

นี้	ไม่สามารถตรวจได้ในประเทศไทย	ความจำาเพาะของ	

Ab	ชนิดนี้ประมาณร้อยละ	87-1005 

	 ความชุกของ	 sIBM	 ทั่วโลกประมาณ	 1-71	 ต่อ

ประชากร	 1	ล้านคน5	ซึ่งน่าจะตำ่ากว่าความเป็นจริง	 ใน

ประเทศญ่ีปุน่เมือ่ใช้พยาธวิทิยากล้ามเนือ้ในการวนิจิฉยั

พบว่าความชุกเพิ่มขึ้นจาก	 1.28	 ต่อล้านคน	 ในปีพ.ศ.

2534	 เป็น	 9.8	 ต่อล้านคนในปีพ.ศ.	 25468	 สำาหรับใน

ประเทศไทย	sIBM	ยังไม่เคยมีรายงานว่าพบในคนไทย	

โดยข้อมูลอ้างอิงจาก	รพ.ศิริราช	(ผศ.พญ.จันทิมา	แทน

บุญ)	 ในปี	พ.ศ.	 2550-2559	พบเพียง	 4	 รายที่วินิจฉัย	

sIBM	 ในจำานวนนี้มีคนไทย	1	 ราย	 เป็นผู้ป่วยหญิงไทย

อายุ	64	ปี	ส่วนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ	ได้แก่	ชาวตะวัน

ตก	1	ราย	พม่า	1	ราย	และ	ชาวจีน	อีก	1	ราย		

	 พยาธวิทิยากล้ามเนือ้ของผูป่้วย	sIBM	ม	ี2	ลกัษณะ

หลัก	 ๆ	 คือ	 การอักเสบ	 (inflammation)	 เนื่องจาก 

พบ	lymphocyte	รอบ	ๆ	non-necrotic	fibers	และการ

เสื่อมสภาพ	 (degeneration)	พบ	 rimmed	 vacuoles, 

tubulofilaments	และ	cytomembrane	whorls	

การรักษา

	 ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดสามารถชะลอการ

ดำาเนินโรคได้	 แม้ว่าโรค	 sIBM	 จะเป็น	 autoimmune	

disease	 แต่	 immunosuppressive	 therapy	 ก็ไม่

สามารถช่วยชะลอโรคได้	การรักษามักจะเป็นการรักษา

ตามอาการและการรักษาประคับประคอง	

	 มีการศึกษาที่พยายามใช้ยาที่ช่วยลดกล้ามเนื้อฝ่อ

ลีบ	(muscle	atrophy)	ผ่านกลไกล	muscle	binding	และ	

modulating	T	cell	ได้แก่ยา	bimagrumab,	monoclonal	

antibody	ต้าน	activing	 receptor	 เพ่ือไปปิดกั้นกลไก

ลการฝ่อตัวของกล้ามเนื้อผ่านทางการเติมฟอสเฟส	

(phosphorylation)	ที่	SMAD2/SMAD3	อาจจะช่วยเพิม่

มวลกล้ามเนื้อได้	แต่	clinical	trials	phase	2b/3	พบว่า

ไม่ทำาให้ผลลัพธ์หลัก	(primary	outcome)	คือ	6	minute	

walk	distance	ดีขึ้นได้9	อีกการศึกษาคือ	oxandrolone	

เป็นยากลุ่ม	 anabolic	 steroid	 เพ่ือช่วยเพ่ิมมวลกล้าม

เนื้อ	 พบว่าผลลัพธ์เกือบจะมีนัยสำาคัญทางสถิติในการ

เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ10 

สรุป

 รายงานผู้ป่วยนี้เป็นการรายงานวารสารครั้งแรกที่

พบผูป่้วย	sIBM	ทีเ่ป็นคนไทย	โรค	sIBM	เป็นโรคกล้ามเนือ้

อกัเสบมกัจะพบในผูป่้วยวยักลางคนขึน้ไป	โดยทีผู่ป่้วยมัก

จะมีการดำาเนินโรคช้า	ๆ 	ส่วนมากผู้ป่วยมักจะมีอาการล้ม

บ่อยเนือ่งจากกล้ามเนือ้	quadriceps	อ่อนแรง	และอาการ

เปิดขวดนำ้าลำาบาก	เนื่องจากกล้ามเนื้อ	long	finger	flexor	

อ่อนแรง	 การวินิจฉัยสุดท้ายต้องอาศัยอาการทางคลินิก	

ร่วมกับพยาธิวิทยากล้ามเนื้อท่ีพบ	endomysial	 inflam-

mation	และ/หรือ	 rimmed	vacuole	ปัจจุบันยังไม่มีการ

รักษาใด	ๆ	ที่สามารถชะลอการดำาเนินโรคได้	
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กรุงเทพมห�นคร 10400

	 ผู ้ป่วยหญิงไทยคู ่	 อายุ	 67	 ปี	 	 อาชีพ	 ค้าขาย	

ภูมิลำาเนา	จังหวัดอุทัยธานี

อาการสำาคัญ :

	 พูดจาสับสน	2	เดือน	ก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน :

 3	 เดือน	 ก่อนมาโรงพยาบาล	 ผู้ป่วยมีอาการปวด

ศีรษะท่ัว	 ๆ	 ไม่ร้าวไปไหน	 ไม่มีไข้	 ไม่มีอ่อนแรง	 ไม่มีชา	

ไม่มีคลื่นไส ้อาเจียน	 หลังจากปวดศีรษะประมาณ	 

1	 สัปดาห์	 เริ่มมีอาการเวียนศีรษะ	 บ้านหมุน	 รักษา 

โรงพยาบาลใกล้บ้าน	แพทย์สงสัยโรคหลอดเลือดสมอง

ตีบ	 ได้ยามารับประทาน	แต่อาการไม่ดีขึ้น	 อาการเวียน

ศีรษะเป็นตลอดเวลาหลังจากน้ันเริ่มรู้สึกตามองเห็นสี

เพีย้นร่วมกับมองภาพแล้วภาพหายไปบางส่วน	ญาตบิอก

ว่าเริ่มมีอาการพูดช้าลง	นึกคำาลำาบาก	แต่ยังพูดคุยรู้เรื่อง	

	 2	เดือน	ก่อนมาโรงพยาบาล	เริ่มมีอาการพูดสับสน	

ตอบไม่ตรงคำาถาม	 เริ่มเห็นภาพหลอนเป็นคนที่เสียชีวิต

มาพูดด้วย	ญาติบอกว่าผู้ป่วยกลัว	เพราะคิดว่าสิ่งที่เห็น

คอืเรือ่งจรงิ	ญาติจึงพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน	ได้รับการ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้สมองอักเสบ	 ให้การรักษาด้วย	 

Ceftriaxone	+	Acyclovir	นาน	7	วัน	ญาติบอกว่าหลัง

ได้ยาปฏิชีวนะ	2	วัน	ผู้ป่วยอาการดีขึ้น	ไม่มีพูดจาสับสน	

ถามตอบพูดคุยรู้เรื่องเหมือนปกติ	 กลับบ้านไปสามารถ

ทำากิจวัตรประจำาวันได้ตามปกติ

	 1	เดอืนครึง่	ก่อนมาโรงพยาบาล	เริม่มอีาการพดูจา

สับสนอีกครั้ง	พูดเป็นประโยคท่ีฟังไม่รู้เรื่อง	 ไม่สามารถ

บอกความต้องการได้	ทำาตามสั่งได้เป็นบางคร้ัง	อาการ

เป็นกลางคืนมากกว่ากลางวัน	กลางคืนนอนหลับตาแต่

พูดคนเดียวเป็นประโยคที่ฟังไม่รู ้เรื่อง	 ไม่มีกรีดร้อง

โวยวาย	แต่งตัวเองพอได้	ไม่หลงทาง	ไม่มีถามซำ้า	ๆ	

	 1	เดือน	ก่อนมาโรงพยาบาล	อาการเป็นมากขึ้น	ไม่

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	ผู้ป่วยไม่ลุกจากเตียง	จับให้

นัง่กน็ัง่อยูเ่ฉยๆ	บนเตยีง	พูดน้อยลง	ไม่ทำาตามสัง่	อาการ

เป็นตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน	 นอนตลอด	 ไม่มีไข้	

ไม่มีอ่อนแรง	 อาการแย่ลงเร่ือย	 ๆ	ญาติจึงนำาส่งโรง

พยาบาล	
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ประวัติอดีตและประวัติส่วนตัว :

	 โรคประจำาตัวมี	 โรคความดันโลหิตสูง	 และไตวาย

เรื้อรัง	ระยะที่	3

	 ปฏิเสธอุบัติเหตุทางศีรษะ/ได้รับเลือด

	 ปฏเิสธประวัติด่ืมสรุา/สบูบุหรี/่ใช้สารเสพตดิ	ปฏเิสธ

ประวัติใช้ยาสมุนไพร	

การตรวจร่างกาย (ตรวจครั้งแรก พ.ค. 
2560) ท่ีแผนกผู้ป่วยนอก ยังช่วยเหลือ
ตนเองได้

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกประสาทวิทยา

Vital	signs:	BP	135/70	mmHg,	BT	37.1	C,	PR	72	/

min,	RR	16/min

Mental	 status:	 full	 consciousness,	 no	aphasia	 or	

dysarthria	

Visual	field:		right	homonymous	hemianopia

Visual	 acuity:	 right	 20/60	with	pinhole	 20/50,	 left	 

	 20/50	with	pinhole	20/40

Motor	power	grade	V	all

Sensory:	intact

Finger	to	nose:	intact

Reflex:	2+	all

Stiff	neck:	negative		

การตรวจร่างกายช่วงนอนโรงพยาบาล 
(ก.ย. 2560)

Physical examination 

Vital	signs:	BP	110/64	mmHg,	BT	37	C,	PR	77	/min,	

RR	16/min

General	appearance:	drowsiness	

HEENT:	not	pale	conjunctiva,	anicteric	sclera,	no	

thyroid	gland	enlargement

Cardiovascular:	full	and	regular	pulse,	no	heaving,	

no	thrill,	normal	S
1
&S

2
,	no	murmur

Lung:	equal	breath	sound,	no	adventitious	sound

Abdomen:	no	distension,	normoactive	bowel	sound,	

soft,	not	tender,	 liver	and	spleen	can	not	be	

palpated

Lymph	node:	not	palpable	

Neurological examination

 Level of consciousness:	E2V1M5	

 Cranial nerve:

	 CN	ll:	pupil	3	mm	BRTL,	no	RAPD	

	 CN	lll,	IV,	VI:	no	ptosis,	primary	gaze	in	midline,	 

	 Doll’s	eye	positive,	no	nystagmus

	 CN	Vll:	no	facial	palsy

	 CN	Vlll:	cannot	be	evaluated		

	 CN	IX,X	:	normal	gag	reflex	

	 CN	Xl	:	cannot	be	evaluated		

	 CN	Xll	:	no	atrophy,	no	fasciculation

 Motor power:	at	least	grade	III	all	

 Tone:	normal		

 Cerebellar and Sensory system:	 cannot	be	 

	 evaluated			

 DTR:	2+	all	extremities,	no	ankle	clonus

 Babinski:	dorsiflexion	both	side	 	

 Stiff neck:	stiffness	all	directions

 Frontal lobe releasing sign:	Grasping	 reflex	 

	 positive	 both,	 Glabellar	 reflex	 positive,	 

	 palmomental	reflex	positive	both

Problem list

	 1.	 Progressive	 diffuse	 headache	 with	 

	 	 dizziness	

	 2.	 Progressive	neurocognitive	syndrome	with	 

	 	 alteration	of	consciousness

	 3.	 Right	homonymous	hemianopia

	 4.	 Visual	hallucination



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Vol.34 • NO.2 • 201828

วิจารณ์  

	 ผู ้ป่วยรายนี้เริ่มจากมีอาการปวดทั่วศีรษะนำามา

ก่อน	 โดยท่ีไม่มีอาการผิดปกติอื่นทางระบบประสาท	

สาเหตขุองการปวดศีรษะอาจจะเกิดจากความดนัในช่อง

กะโหลกสงู	(increased	intracranial	pressure)	เช่น	ก้อน

ในเนื้อสมองที่อาจจะโตช้า	 ๆ	อยู่ตำาแหน่งที่ไม่ทำาให้เกิด

การทำางานผิดปกติของระบบประสาท	 รอยโรคที่หลอด

เลอืดดำา	หรอืรอยโรคทีเ่ยือ่หุม้สมอง	ซึง่รอยโรคสองอย่าง

หลังเป็นบริเวณที่มี	pain	sensitive	structure	จะทำาให้

เกิดอาการปวดทั่วศีรษะได้	 จากนั้นผู้ป่วยมีอาการเวียน

ศีรษะเป็น	 ๆ	หาย	ๆ	 เห็นภาพหลอนและหูแว่วแบบซับ

ซ้อน	(full-formed	visual	hallucination)	ตรวจร่างกาย

ช่วงที่ผู้ป่วยทำาตามสั่งได้	 พบว่ามี	 right	 homonymous	

hemianopia	 รอยโรคน่าจะอยู่ท่ีบริเวณ	 left	 occipital	

lobe	 อาจจะค่อนมาทาง	 temporal	 region	 เพราะ

ตำาแหน่งเหล่านี้	 อาจจะทำาให้เกิดอาการ	 dizziness/

vertigo	ได้	อธิบายจาก	analogous	vestibular	cortex	

ในสัตว์ทดลอง	หรือที่	occipital	region	ทำาให้เกิดความ

ไม่สมดลุระหว่างการประสาน	vestibular	และ	occipital	

lobe1	ดงันัน้รอยโรคน่าจะเริม่ที	่leptomeninges	และอาจ

จะมีการลามเข้าไปสู่เนื้อสมองตามจุดต่าง	ๆของสมอง	

แบบไม่สมมาตร	 จนทำาให้ผู ้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ	 

ตามองไม่เห็นซีกขวา	และสุดท้ายมีอาการซึม	เนื่องจาก

รอยโรคกระจายมากข้ึนไปทัว่ผิวสมอง	เช่น	mesolimbic/

mesocortical,	basal	and	medial	frontal	lobe	เกดิภาวะ

ซึม	akinetic	mutism	เป็นต้น

	 สรุป	 localization:	 leptomeningeal	 process	 or	

patchy	 cortical	 lesion,	 evidence	 at	 left	 occipito-

temporal	regions	

 Differential diagnosis:	localization	ที่	leptome-

ningeal	process	หรือ	cortical	regions

	 1.	 กลุ่ม	 infiltrative	 lesion	 เช่น	 leptomeningeal	

neoplasm	ที่พบบ่อยที่สุดคือ	leptomeningeal	metas-

tasis		ลักษณะที่เข้าได้ในผู้ป่วยรายนี้	คือการดำาเนินโรค

แบบ	subacute	progressive	 	 เริ่มมีอาการในอายุมาก	

และไม่มอีาการไข้นำามาก่อน	ผูป่้วยมกัมอีาการปวดศรีษะ	

เวียนศีรษะ	หลังจากนั้นจึงกระจาย	 ไปที่	 brain	paren-

chyma	ตำาแหน่งต่าง	ๆ 	โดยอาจจะมีหรือไม่มีอาการของ

ความดันในช่องกะโหลกสูงได้	 เนื้องอกที่พบบ่อย	 ได้แก	่

solid	tumor	(leptomeningeal	carcinomatosis)	ได้แก่	

breast	 cancer,	 lung	 cancer	 เป็นต้น	และ	 hemato-

logical	malignancies	(leptomeningeal	lymphomato-

sis	หรือ	lymphomatous	meningitis)	

	 2.	 กลุ่ม	 chronic	meningitis	 เช่น	 tuberculous	

meningitis,	 cryptococal	meningitis	 แต่ผู้ป่วยมักมี

อาการปวดศรีษะร่วมกบัมไีข้	มกัมกีารดำาเนนิโรคเรว็กว่า	

โดยเฉพาะถ้าไม่ได้รับการรกัษาภายในไม่กีส่ปัดาห์	ผูป่้วย

มักจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมา	 เช่น	 เส้นประสาทสมอง

อักเสบจาก	basal	 arachnoiditis,	 vasculopathy	หรือ	

hydrocephalus	ได้	ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้คิดถึงได้น้อยกว่า

		 3.	 รอยโรคที่ผิวสมอง	 เช่น	 encephalitis	 จาก 

immune	mediated	เช่น	VGKC	complex	encephalitis	

ข้อค้านคือผู ้ป่วยมักไม่ค่อยมาด้วยปวดหัว	 แต่เป็น	 

neurocognitive	decline	ชัก	และ	การเคล่ือนไหวผดิปกต	ิ

หรือกลุ่ม	 chronic	 viral	meningoencephalitis	 e.g.	

herpes	simplex	type	2	เป็นต้น

	 4.	 Chronic	venous	sinus	thrombosis	ผูป่้วยอาจ

จะมาด้วยอาการปวดหัวเรื้อรังนำามาก่อน	จากนั้นเมื่อไม่

ได้รักษาอาจะมี	 venous	 infarction	 ได้	 ซึ่งผู้ป่วยรายนี้	

อาจจะเกิดจาก	cortical	 vein	 thrombosis	หรือ	deep	

vein	of	Galen	thrombosis	เกิดมี	thalamic	infraction	

ทำาให้ผู้ป่วยซึมลงได้

 การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร เนือ่งจากนกึถงึรอย

โรคที	่leptomeningeal	ดงันัน้แนะนำาส่งตรวจ	MRI	brain	

with	gadolinium	แล้วจึงทำา	lumbar	puncture	ถ้าไม่มี

ข้อห้าม

BUN/Cr, blood electrolytes and calcium, phosphate, 

magnesium: normal

Liver	function	test:	normal

MRI	 brain	 with	 gadolinium	 (รูปที่	 1):	 The	 study	 

reveals	 diffuse	 smooth	 leptomeningeal	 

enhancement	 along	 the	 bilateral	 cerebral	

sulci,	cerebellar	folia,	predominated	at	the	left	
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occipital	region.

Cerebrospinal fluid: appearance	 clear	 colorless,	

WBC	6	cell/mm3	(neutrophils	69%,	lymphocyte	

31%), RBC	=	0	cell/mm3, protein	=	136	mg/dl, 

sugar	=	61	mg/dl

CSF cytology study:	adenocarcinoma

Tumor marker: CEA	=12.7	ng/mL	(<4.6),	CA	-125=	

30	ng/mL	(<36.4),	CA	19-9	=77.9	ng/mL	(<37),	

AFP	=1.59	ng/mL	(<8.1),	LDH	=25.4	U/L	(91-

180)

รูปที่ 1: Axial MRI brain. A; T1W, B; T1W with gado-
linium. The study reveals diffuse smooth leptomenin-
geal enhancement along the bilateral cerebral sulci, 
cerebellar folia, predominated at the left occipital 
region. (ปกหลัง)

การวินิจฉัยสุดท้าย

Leptomeningeal metastasis (adenocarcinoma)

 ภาวะการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่สมอง

หรือเยื่อหุ้มสมอง (leptomeningeal metastasis)

	 ภาวะการแพร่กระจายของมะเรง็ไปทีส่มองหรอืเยือ่

หุ้มสมอง	 เกิดจากมะเร็งปฐมภูมิมีการแพร่กระจายของ

เซลล์มะเร็งไปยังสมองหรือเยื่อหุ ้มสมอง	 โดยอาจจะ

กระจายไปยังสมองหรอืเยือ่หุม้สมองโดยตรง	หรือผ่านไป

ทางระบบเลือด	แบ่งเป็น	2	ชนิด	คือ	1.	nodular	type	ใน

กลุ่มนี้มักจะไม่พบเซลล์มะเร็งในนำ้าไขสันหลัง	เนื่องจาก

เซลมะเร็งมักจะไปเกาะตามผิวสมอง	 หรือตามเส้น

ประสาทสมอง	MRI	มักพบลักษณะการติดสีของสารทึบ

รงัสไีด้	(Gad	enhancement)	เป็นจดุ	ๆ 	ตามเยือ่หุ้มสมอง	

2.	 non-adherent	 type	 เซลส์มะเร็งมักจะอยู ่ในนำ้า

ไขสันหลังมาก	 มักไม่ค่อยเกาะที่เยื่อหุ้มสมอง	 การทำา	

lumbar	 puncture	มักมีโอกาสพบเซลล์มะเร็ง	 ส่วนใน	

MRI	 อาจไม่พบลักษณะการติดสีของสารทึบรังสี	 (Gad	

enhancement)2	สาเหตุสามารถแบ่งได้เป็น	3	กลุ่ม

	 1.	 Solid	tumor	มะเร็งปฐมภูมิ	ที่พบได้บ่อย	ได้แก่	

มะเร็งเต้านม	 มะเร็งปอด	 มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา	

(melanoma)	เป็นต้น

	 2.	 Hematologic	malignancies	ได้แก่	โรคมะเร็ง

ต่อมนำ้าเหลือง	 (lymphoma)	 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	

(leukemia)

	 3.	 Primary	brain	tumor	ได้แก่	ependymomas,	

medulloblastomas	และ	primary	CNS	lymphoma

	 อาการทางคลนิกิของผูป่้วยมาได้หลายรปูแบบ		ขึน้

อยู่กับตำาแหน่งของสมองที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไป	

เช่น	 ถ้ากระจายไปท่ีเนื้อสมองอาจมาด้วยอาการปวด

ศีรษะ	เวียนศีรษะ	ซึม	สับสน	ถ้ากระจายไปที่ไขสันหลัง

อาจจะมาด้วยอาการปวดหลัง	หรือมีปัญหาด้านการขับ

ถ่าย	หรืออาจมาด้วยอาการความดนัในโพรงสมองสูง	เช่น	

ปวดศีรษะทั่ว	ๆ	หรือตรวจพบโพรงสมองโป่ง3

การรักษา 

	 แบ่งตามชนิดของภาวะการแพร่กระจายของมะเร็ง

ไปท่ีสมองหรือเยือ่หุม้สมอง	(leptomeningeal	metastasis)	

	 1.	 Nodular	type	

	 	 การรักษาจะเป็นการทำา	 local	 radiotherapy	

และ	whole	brain	radiotherapy

	 2.	 Non-adherent	type

	 	 การรักษาจะเป็นการให้เคมีบำาบัดทางช่อง

ไขสันหลัง	 (Intrathecal	 chemotherapy)	พยากรณ์โรค	

มักไม่ค่อยดี	มักจะเสียชีวิตภายใน	3-6	เดือน

สรุป

	 ผูป่้วยทีม่าด้วยอาการปวดศรีษะทัว่	ๆ 	ร่วมกบัมกีาร

เปลีย่นแปลงของระดบัการรับรู้		ลกัษณะอาการเป็นแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป	โดยเฉพาะในผูส้งูอายคุวรคดิถงึกลุม่โรค
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ภาวะการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่สมองหรือเยื่อหุ้ม

สมอง	 แม้จะไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งนำามาก่อน	ควร

ทำาการตรวจวินิจฉัยตามโรคที่คิดถึง	 หากพบภาวะการ

แพร่กระจายของมะเร็งไปที่สมองหรือเยื่อหุ้มสมอง	 ให้

ทำาการตรวจหามะเร็งปฐมภูมิเพื่อวางแผนการรักษาต่อ

ไป	ซึ่งพยากรณ์ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มักไม่ค่อยดี	
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	 ผูป่้วยหญงิไทยอายุ	35	ปี		ภูมลิำาเนา	อยธุยา	อาชพี	

ทำางานโรงงาน

อาการสำาคัญ:

	 ขาสองข้างอ่อนแรงมากขึ้น	10	เดือน

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน:

	 10	 เดือน	ก่อนมา	 รพ.	ผู้ป่วยสังเกตว่าขาสองข้าง

อ่อนแรงมากขึ้น	วิ่งไม่คล่องเท่าเดิม	ยังใช้ชีวิตประจำาวัน

ได้ปกติ

	 7	เดอืน	ก่อนมา	รพ.	เริม่เดนิขึน้-ลงบนัไดลำาบากข้ึน	

ไม่มีรองเท้าหลุด	 มีชาปลายเท้าสองข้างถึงกลางเท้า	

คล้ายเหน็บชา	ไม่มีปวดแสบร้อน

	 3	 เดือน	ก่อนมา	รพ.	 เริ่มเดินขึ้นบันไดลำาบากต้อง

จับราว	 เดินไม่ค่อยมั่นคง	 รู้สึกเดินแล้วเซจะล้ม	อาการ

เป็นตลอดทัง้กลางวนักลางคนื		แขนสองข้างมแีรงดปีกติ	

	 1	เดอืน	ก่อนมา	รพ.	ขาสองข้างอ่อนแรงมากขึน้	เดนิ

ลำาบากขึน้มีลกัษณะอาการเดินขาแขง็ทัง้สองข้าง	อาการ

ชาพอเดิม	เริ่มมีกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่	อุจจาระได้ปกติ	

พูดชัดปกติ	ไม่มีกลืนลำาบาก	ไม่มีไข้	ไม่มีเบื่ออาหารหรือ

นำ้าหนักลด		ไปตรวจรักษาที่	รพ.	ใกล้บ้าน	อาการไม่ดีขึ้น	

จึงส่งตัวมาที่สถาบันประสาทวิทยา

ประวัติอดีต :

	 ปฏิเสธโรคประจำาตัว

	 มีประวัตผ่ิาตัดกระเพาะและลำาไส้บางส่วนจากการ

กินนำ้ายาล้างห้องนำ้าตอนอายุ	 21	ปี	 เนื่องจากดื่มนำ้ายา

ล้างห้องนำ้า

	 ปฏเิสธประวติั	ด่ืมสรุา	สบูบหุรี	่สมนุไพร	สารเสพตดิ

	 ปฏิเสธแพ้ยา	แพ้อาหาร

การตรวจร่างกาย :

Vital	signs	:	BT	37	C,	PR		80	/min,	RR	18/min,	BP	

111/77	mmHg		

Body	weight	39	kg,		Height	154	cm

General	 appearance:	A	 Thai	women,	good	con-
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sciousness,	not	pale,	no	jaundice

HEENT:	not	pale	conjunctiva,	anicteric	sclera,	thy-

roid	gland	not	enlargement

Heart:	regular	rhythm,	normal	S
1
	S

2
,	no	murmur,	no	

carotid	bruit

Lung:	 trachea	 in	midline,	equal	chest	expansion,	

equal	breath	sounds,	clear

Abdomen:	 old	 surgical	 scar	 in	midline,	 soft,	 not	

tender,	no	hepatosplenomegaly

Extremities:	no	rash,	no	pitting	edema

Lymph	node:	no	lymphadenopathy

การตรวจร่างกายทางระบบประสาท

Mental	 status:	 good	 consciousness,	 orientate	 to	

time,	place,	person

Cranial	nerve:	intact	

Visual	acuity:	normal,	eye	ground	-	no	papilledema

Speech:	no	dysarthria	

Motor:	 normal	muscle	 tone	on	upper	extremities,	

increase	muscle	 tone	 lower	 extremities,	 no	

fasciculation	no	atrophy

Power

Upper extremities		 Right	 Left

Shoulder	abduction/adduction	 5/5	 5/5

Elbow	flexion/extension	 5/5	 5/5

Wrist	flexion/extension	 5/5		 5/5

Pronator	drip	 negative	 negative 

Lower extremities

Hip	flexion	/	extension	 4/4	 4/4

Knee	flexion/	knee	extension		 4/4		 4/4

Ankle	dorsiflexion/	plantarflexion	 4/5	 4/5

Deep tendon reflex	 Right	 	Left

Biceps		 3+	 3+

Brachioradialis		 3+	 3+

Triceps	 3+		 3+

Knee	reflex	 4+	 4+

Ankle	reflex		 4+	 4+

Babinski’s	:	presence	both	side

Ankle	clonus	:	positive	both	side

Sensory	 :	 normal	pinprick	 sensation,	 impair	 pro-

prioception	and		vibration	both	feet

Cerebellar	 sign:	 normal	 finger	 to	nose	both	 side,	

normal	heel	to	knee	both	side,		no	dysdiado-

chokinesia,	no	truncal	ataxia

Romberg	test	:	positive	

Problem lists

	 1.	Chronic	progressive	paraparesis	with	urinary	

incontinence	and	impair	vibration	and	propriocep-

tion	of	lower	extremities.

	 2.	History	 of	 abdominal	 surgery	with	 bowel	

resection	past	14	years

อภิปรายผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ	 35	 ปีมาด้วยอาการหลักคือ

อาการเดินลำาบากที่เกิดอาการอย่างช้า	 ๆ	 ซึ่งการเดิน

ลำาบากตามประวตัขิองผูป่้วยนัน้เกดิจากขาทัง้สองข้างท่ี

อ่อนแรง	อย่างไรก็ดีการตรวจร่างกายพบว่าผู้ป่วยอ่อน

แรงไม่มากแค่เพียงประมาณเกรด	4	ที่ขาทั้งสองข้าง	แต่

เมื่อตรวจเพิ่มเติมพบอาการเกร็ง	(spasticity)	ของกล้าม

เนื้อร่วมกับการเสียของการรับรู้เรื่องการสั่น	 (vibration)	

และ	 การรับรู้ความรู้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของข้อ

และกล้ามเน้ือ	(proprioception)	ทีข่าท้ังสองข้าง	โดยไม่

พบความผิดปกติของความรู้สึกเจ็บ	 (pinprick	 sensa-

tion)	และตรวจพบ	pathological	 reflex	 ได้แก่	 hyper	

reflexia,	ตรวจพบ	Babinski’s	sign	และ	ankle	clonus			

ที่ขาทั้ง	2	ข้าง	ในที่นี้	Romberg’s	sign	ที่	positive	ก็น่า

จะเกิดจากความผิดปกติของ	การรับรู้ความรู้สึกเกี่ยวกับ

การเคลื่อนไหวของข้อและกล้ามเน้ือ	 (proprioception)	

ของผู้ป่วย	 ร่วมกับผู้ป่วยมิได้มีปัญหาในเรื่องของเชาว์

ปัญญา	(cognitive	function)	และ	cranial	nerves	จาก

ข้อมูลดังกล่าวตำาแหน่งที่เป็นรอยโรคที่เป็นไปได้คือ	

บริเวณของไขสันหลังส่วน	 dorsal	 column	 รวมถึง	 
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lateral	 corticospinal	 tract	 โดยอาจะเป็นท่ีตำาแหน่ง	

thoracic	ด้านล่างขึน้ไป	ซึง่ในผูป่้วยหญงิ	อาย	ุ35	ปีทีม่า

ด้วยอาการของ	chronic	progressive	myelopathy	นั้น

มี	การวินิจฉัยแยกโรคที่สำาคัญคือ

	 -	 Acquire	cause	ที่อาจมาในลักษณะแบบนี้ได้

เช่น	

	 	 o	 กลุ่ม	structural	lesion	เช่นเนื้องอกที่โตช้า

ทั้งชนิด	 intrinsic	และ	extrinsic	 ได้แก่	meningioma,	

Schwannoma,		ependymoma	

	 	 o	 Nutritional	 deficiency	 	 (vitamin	 B12,	 

vitamin	E,	copper	deficiency)	โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป่้วย

เคยมีประวัติผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำาไส้มาก่อนซึ่ง

เป็นปัยจัยเสี่ยงที่สำาคัญต่อการเกิดการขาดสารอาหารที่

จำาเป็นแม้ว่าการผ่าตัดจะนานถึง	 14	ปีแต่วิตามิน	B12	

และ	ธาตุทองแดงนั้นมีการสะสมอยู่ในร่างกายและอาจ

ต้องใช้เวลาที่นานกว่าจะแสดงอาการ	 ซึ่งแตกต่างจาก

วติามนิ	E	ทีม่กัพบในผูป่้วยทีม่ปัีญหาเรือ่งการดดูซมึของ

ไขมันมากกว่า

	 	 o	 Inflammatory	 disease	 เช่น	 primary	 

progressive	multiple	sclerosis	(PPMS)	หรือกลุ่มที่มี

รายงานแต่พบได้น้อยเนือ่งจากผูป่้วยกลุม่นีม้กีจะมาด้วย

อาการที่มีระยะเวลาเป็น	acute	ถึง	subacute	มากกว่า	

เช่น	neurosarcoidosis,	Behçet’s	disease,		Sjögren’s	

syndrome	หรอื	neuromyelitis	optica	หรอืความผิดปกติ

ของ	paraneoplastic	 autoimmune	myelopathy	 เช่น	

Anti-CRMP-5		

	 	 o	 HTLV-1	infection	(	tropical	spastic	pa-

praparesis),	HIV	infection	(vacuolar	myelopathy)	or	

Neuro	syphilis	(Tabes	dorsalis)

	 	 o	 Vascular	เช่น	spinal	dural	arteriovenous	

fistula	(AVF)	

	 -	 Hereditary	cause	hereditary	spastic	para-

paresis	(HSP)	ในกลุม่	hereditary	นัน้แม้ว่าผูป่้วยจะไม่

เคยมปีระวตัทิางครอบครวัมาก่อน	กม็โีอกาศทีจ่ะเป็นไป

ได้จาการเกิดกลายพันธุ์ใหม่	 (de	novo	mutation)	หรือ

ประวัติครอบครัวไม่ชัดเจน	

การตรวจ	Investigation

	 การส่งตรวจทีส่ำาคญัสำาหรับผู้ป่วยคอืตรวจภาพรงัส	ี

MRI	ไขสนัหลงัของผูป่้วยรายนีไ้ม่พบความผดิปกตท้ัิงใน

ระดบั	cervical	และ	thoracic	การเจาะตรวจนำา้ไขสันหลงั

ซึ่งค่าอยู ่ในเกณฑ์ปกติโดยโปรตีนอยู ่ที่ 	 28	 mg/dl	 

(ค่าปกติ	 15–45	mg/dl)	 กลูโคส	 50	mg/dl	 (ค่าปกติ:	

45–80	mg/dl)	 และไม่มีเซลล์	 และไม่พบ	 oligoclonal	

band	การตรวจเพื่อหา	paraneoplastic	antibody	และ		

aquaporin-4	 antibodies	นั้นไม่พบความผิดปกติ	 การ

ตรวจระดับ	 ระดับวิตามิน	E	8.03	µg/L	 (ค่าปกติ	 3-28	

µg/L)	ระดับวิตามิน	B12	590	pg/ml	(ค่าปกติ	180-914	

pg/ml)	 ระดับธาตุทองแดง	 7	µg/dL	 (ค่าปกติ	 80–155	

µg/dL)	ceruloplasmin	<	11.0	(ค่าปกติ	18-45	mg/dL)	

ตรวจไม่พบระดับธาตุทองแดงในการเก็บปัสสาวะ	 

24	ชั่วโมง	 ระดับสังกะสีในเลือด	 109	µg/dL	 (ค่าปกติ	

70–120	 µg/dL)	 การตรวจ	CBC	 ไม่พบภาวะซีดและ

ระดับเม็ดเลือดขาวปกติ	 ซึ่งจากข้อมูลการตรวจที่พบ

ระดับของธาตุทองแดงในเลือดและ	ceruloplasmin	ตำ่า	

โดยที่การตรวจอย่างอื่นปกติ	 ร่วมกับอาการทางคลินิค

ของผู้ป่วยทำาให้เราสามารถให้การวินิจฉัยผู้ป่วยว่าเป็น	

ภาวะไขสันหลังผิดปกติจากการขาดธาตุทองแดง	(cop-

per	deficiency	myelopathy)

Clinical course

	 ผูป่้วยได้รับการรักษาโดยให้ธาตุทองแดง	ชนดิทาน	

(copper	gluconate)	 6	mg	ต่อวันต่อเนื่องเป็นเวลา	1	

เดอืนพบว่าผูป่้วยมอีาการทางระบบประสาททีด่ข้ึีนอย่าง

ชัดเจนได้แก่	 ผู้ป่วยสามารถที่จะรับความรู้สึกที่เท้าจาก

การสั่นสะเทือนและการเคลื่อนไหวของข้อและกล้าม

เนื้อที่เท้าได้ซ่ึงจากปกติไม่ได้เลย	การตรวจโดยการให้

เดนิเป็นระยะทาง	25	ฟตุพบว่ามกีารเปลีย่นแปลงโดยใช้

เวลาเริ่มต้นก่อนรักษาที่	 12.44	 วินาที	 และหลังรักษาที	่

9.15	วินาที

Discussion

	 ความผิดปกติของไขสันหลังที่เกิดขึ้นจากการขาด

ธาตทุองแดงนัน้มกัไม่ค่อยได้รบัการวนิจิฉยัทีร่ะบชุดัเจน	
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ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่ม	 spastic	

paraparesis	 ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเป็นโรคที่ควรจะ

ให้การวินิจฉัยได้เพราะสามารถที่จะรักษาได้	ผู้ป่วยส่วน

มากจะมาด้วยอาการของไขสันหลังที่ผิดปกติ	 ลักษณะ

ของ	sensory	ataxia	ซึง่เกดิจากความผดิปกตใินส่วนทาง

ด้านหลงั	(dorsal	column)	และ	อาการเกรง็	(spasticity)	

ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของ	 corticospinal	 tract	 โดย

ปกตกิารขาดธาตทุองแดงนัน้พบได้น้อยเนือ่งจากอาหาร

ส่วนใหญ่จะมีธาตุทองแดงเป็นส่วนประกอบ	 สาเหตุ

สำาคัญของการขาดธาตุทองแดงนั้นมักจะเกิดจากการ

ผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำาไส้เน่ืองจากการดูดซึมจะ

เกิดขึ้นที่บริเวณในตำาแหน่งลำาไส้	 duodenum	ส่วนต้น	

ความผดิปกติจากกลุม่อาการการดูดซมึสารอาหาร	(ma-

labsorption	 syndrome	 )	การทานแร่ธาตุสังกะสีที่เกิน

ปกติ	 หรือในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลลือดดำา

เพียงอย่างเดียว1

	 ธาตุทองแดงถือเป็นธาตุอาหารที่สำาคัญทำาหน้าที่

เป็น	 cofactor	 ของ	 enzyme	ที่สำาคัญหลายชนิดได้แก่		

cytochrome	coxidase,	Cu/Zn	superoxide	dismutase	

และ	dopamineβ-hydroxylase	ความผิดปกติของการ
ขาดธาตทุองแดงทีพ่บบ่อยมกัจะเกีย่วข้องกบัระบบเลือด

ซึ่งจะพบผู้ป่วยมีภาวะโลหิตจาง	 โดยที่ลักษณะของเม็ด

เลือดเป็นได้ทั้งที่มีขนาดปกติ	 (normocytic)	ขนาดใหญ่	

(macrocytic)	แต่ขนาดเล็ก(microcytic)	พบได้ไม่บ่อย	

และอาจพบภาวะของเม็ดเลือดขาวลดลง	(leukopenia)	

ได้ด้วย2	 อย่างไรก็ดีผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบ

ประสาท	 เช่น	 การเกิดภาวะไขสันหลังผิดปกติอาจไม่

จำาเป็นต้องมีความผิดปกติของ	ภาวะโลหิตจางหรือเม็ด

เลือดขาวตำ่าลงก็ได ้3	 อาการทางคลินิคของผู ้ป ่วย

ไขสนัหลงัผดิปกติทีเ่กดิจากการขาดธาตุทองแดงมักจะมี

ลกัษณะคล้ายในผูป่้วยทีไ่ด้นำามาศึกษากล่าวคอืมอีาการ

เดินลำาบากซึ่งเกิดจาก	 sensory	 ataxia	 ร่วมกับอาการ

เกร็ง	 (spasticity)	ที่ขา	 โดยที่ภาวะปัสสาวะผิดปกตินั้น

พบได้ไม่บ่อย	นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจจะพบความผิดปกติ

ของเส้นปประสาทร่วมด้วย	(polyneuropathy)	ลักษณะ

ของ	MRI	 ของไขสันหลังผู้ป่วยท่ีมีการศึกษาที่พบมาก

ทีส่ดุคอืเป็นลกัษณะปกติเช่นเดียวกบัผูป่้วยท่ีเรานำาเสนอ

รายนี้	 ลักษณะอย่างอื่นที่เจอได้คือลักษณะของ	 hyper-

signal	intensity	ใน	T2	ที่อยู่ในบริเวณของ	dorsal	col-

umn	ของไขสนัหลงัซึง่เป็นลกัษณะแบบทีพ่บได้ในผูป่้วย

โรค	subacute	combine	degeneration	ทีเ่จอในโรคขาด

วติามนิ	B124	โดยทีล่กัษณะดงักล่าวสามารถทีจ่ะหายไป

ได้ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการให้ธาตุทองแดง4

	 โดยสรุปผู้ป่วยที่มาด้วยอาการของไขสันหลังผิด

ปกตทิีเ่รือ้รงัและอาการเด่นทีบ่รเิวณของ	dorsal	column	

ของไขสันหลัง	ควรจะได้รับการตรวจระดับของธาตุทอง

แดงในเลือดเนื่องจากความผิดปกติดังกล่าวส่งผลต่อ

ความพิการของผู้ป่วยการได้รับธาตุทองแดงเพื่อการ

รักษาจะช่วยป้องกันผู้ป่วย	 และช่วยฟื้นฟูอาการทาง

ระบบประสาทได้
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Introduction

Neuromyelitis	optica	spectrum	disorder	(NMOSD)	

is	 an	autoimmune	disease	which	has	a	 low	 inci-

dence	in	the	Caucasian	but	higher	in	non-caucasian	

especially	 in	Asia.1	 It	 has	been	discovered	as	 a	

distinct	entity	with	different	pathogenesis	from	Mul-

tiple	Sclerosis	(MS).	The	most	common	manifesta-

tions	of	NMOSD	are	optic	neuritis	(ON)	and	trans-

verse	myelitis	 (TM)	 which	 are	mandated	 as	 a	

criterion	in	the	recent	NMOSD	diagnostic	criteria.2 

Later	brain	involvement	in	NMOSD	has	been	rec-

ognized	and	 reported	worldwide.	 These	 include	

typical	MRI	 appearances	 in	 NMOSD	 and	 non-

specific	white	matter	 changes.	Clinical	 presenta-

tions	of	brain	involvement	in	NMOSD	mainly	depend	

on	the	location	of	brain	lesions,	however	other	fac-

tors	such	as	brain	reserve	or	inflammatory	burdens	

can	influence	clinical	and	cognitive	manifestations.		

Cognition	and	neurobehavioral	changes	are	notified	

to	be	one	of	the	manifestations	and	it	has	been	in-

creasingly	reported.	However,	the	prevalence	and	

detail	 of	 the	problem	have	not	been	 fully	 investi-

gated.	This	review	will	give	the	detail	of	the	cognitive	

and	 neurobehavioral	manifestations	 in	NMOSD	

regarding	clinical	presentations,	MRI	findings,	and	

neuropsychological	battery	tests.	

	 Keywords:	 neuromyelitis	 optica,	 cognition,	

psychiatric	comorbid,	anatomy,	neuroradiology

Prevalence of cognitive impairment in 
NMOSD 

 The	 prevalence	 of	 cognitive	 impairment	 in	

NMOSD	varies	because	of	differences	in	the	NMO/

NMOSD	diagnostic	criteria	used,	battery	test	used	

to	defined	cognitive	impairment	and	the	duration	of	
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the	follow-up	period.	One	study	also	mentioned	that	

a	 lower	 frequency	 of	 cognitive	 impairment	was	

consistently	found	when	cognitive	impairment	was	

indicated	by	≥	2	failed	tests.3	Also	education	level,	

cultural	differences,	concomitant	diseases	and	age	

of	the	subjects	at	the	time	of	the	study	could	impact	

the	results	accordingly.	

	 The	first	cohort	study	of	cognitive	impairment	

in	patients	with	NMO	using	the	NMO	criteria	2006	

was	done	in	2008,	evaluated	cognitive	functions	in	

30	NMO-IgG–positive	NMO	patients	(24	NMO	and	

6	high-risk	NMO).	It	showed	an	unexpectedly	high	

frequency	up	to	56.7%	of	cognitive	impairment	in	

the	group	of	NMO	compared	to	36.7%	of	those	seen	

in	the	MS	group.4	The	following	studies	also	con-

firmed	comparable	high	prevalence	rate	of	cognitive	

impairment	 from	 54%	 to	 67%	 in	NMO	patients	

compared	to	those	seen	in	MS	patients.	4-10

 One	 study	 found	 that	 about	 one-third	 of	 all	

NMOSD	had	clinical	manifestations	with	brain	 in-

volvement	and	56%	had	brain	MRI	abnormalities	

during	a	follow-up	period	≥2	years.5	Clinical	brain	

manifestations	 in	NMOSD	are	various	with	brain-

stem	syndrome,	pyramidal	tract	or	area	postrema	

manifestation	accordingly	to	its	location	involved	or	

without	obvious	symptoms	when	the	periventricular	

area	 or	 ependymal	 lesion	 is	 involved	or	 atypical	

manifestations	such	as	brainstem	encephalitis	or	

cognitive	 impairment	 from	extensive	hemispheric	

white	matter	lesions.5	

	 An	internationally	Brief	Repeatable	Battery	of	

Neuropsychological	Tests	revealed	that	40%	of	MS	

patients	have	a	significant	cognitive	impairment.11 

MS	with	 the	cognitive	decline	with	abnormal	 test	

performances	was	found	in	approximately	45-65%	

over	 the	course	of	 the	disease.12	A	French	study	

using	adaptation	battery	found	that	20-30%	of	pa-

tients	had	cognitive	impairment	during	the	1st	years	

of	MS	diagnosis.13	So	far	there	is	no	standard	cog-

nitive	and	neuropsychological	battery	tests	created	

for	 testing	patients	with	NMOSD.	Most	 of	 all	 the	

study	adopted	tests	using	to	determine	cognitive	

performance	in	MS	for	testing	NMOSD	patients.

	 McKeon	et	 al14	 reported	 that	 45%	of	 the	88	

AQP4-positive	pediatric	NMO	had	clinical	manifes-

tations	of	brain	involvement,	including	ophthalmo-

paresis,	 ataxia,	 seizures,	 intractable	 vomiting,	 or	

hiccups	and	episodic	encephalopathy,	however	no	

detail	of	the	type	of	cognitive	impairment	was	men-

tioned.

Cognitive impairment in NMOSD and 
the differences from MS

	 The	first	cohort	study	about	cognitive	functions	

in	 30	NMO-IgG–positive	NMO	patients	 revealed	

abnormal	 long-term	memory	 impairment	 in	 30%,	

abnormal	 short-term	memory	 in	 3.3%,	 abnormal	

information-processing	 speed	 in	 20%,	 executive	

function	dysfunction	in	26.7%,	and	language	dys-

functions	in	13.3%,	respectively.4	Cognitive	perfor-

mance	was	significantly	lower	in	both	the	NMO	and	

MS	groups	 than	 in	 healthy	 control	 group	but	 no	

differences	were	found	between	NMO	and	MS	for	

the	subtests	of	the	2-second	and	3-second	PASAT,	

the	digit	symbol	modality	test	(SDMT)	of	the	WAISR,	

phonemic	fluencies	(word	generation),	and	forward	

and	backward	digit	span	test	(DST).	These	cogni-

tive	dysfunctions	showed	the	only	association	be-

tween	disease	severity	measured	by	EDSS	(4.6	in	

NMO	and	2.4	in	MS)	and	SDMT	scores.	There	was	

no	association	between	cognitive	dysfunction	and	

other	clinical	parameters	including	Beck	depression	

score,	disease	duration,	symptomatic	treatment	for	
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urinary	 functions	 and	mood	disorders	 and	 anti-

spastic	treatments,	abnormalities	on	MRI	or	NMO-

Ab	status and	visual	acuity	from	this	study.4 

	 One	study	with	post-hoc	analyses	revealed	no	

significant	differences	between	NMO	and	MS	on	

any	of	the	individual	subtests	or	composite	meas-

ures	of	cognitive	functioning	(memory	composite,	

executive	functioning	composite;	overall	cognitive	

composite).10	Only	impairment	on	digit	span	test	in	

NMO	patient	 but	 not	 in	MS	patient	 compared	 to	

healthy	control	was	observed.10 

	 In	contrast	many	studies	showed	some	differ-

ences	in	the	cognitive	 impairments	 in	NMO	com-

pared	to	MS	patients.3,8,9,15	Whereas	MS	studies	il-

lustrated	more	widespread	and	severely	impaired	

on	specific	domains	of	cognitive	impairment,	par-

ticularly	 in	 the	 areas	 of	working	memory,	 verbal	

learning,	attention,	verbal	fluency,	executive,	visuo-

constructive	and	speed	of	information	processing,	

the	affected	cognitive	domains	 in	NMO	predomi-

nated	displayed	in	episodic	memory,	core	deficits	

in	attention	and	 information-processing	speed	 ie.

verbal	fluency.3,4,16-19	The	profile	of	cognitive	domains	

affected	in	NMO	is	broadly	similar	to	those	identified	

among	studies4,8-10,20,	although,	these	study	did	not	

explain	 the	pathologic	or	MRI	basis	 for	cognitive	

impairment	in	NMOSD.4,6-9 

	 From	 these	 results,	 it	 primarily	 guides	 that	

nature	of	the	cognitive	deficits	and	underlying	brain	

pathology	should	be	 likely	distinct.	The	cognitive	

decline	 in	memory	 function	was	 correlated	with	

broad	regional	cortical	atrophy	in	MS	patients,	but	

no	association	was	 found	between	cortical	 thick-

ness	and	any	of	the	neuropsychological	tests.9,19

Psychiatric comorbidities in NMOSD 
patients

	 An	 affective	 disorder	 is	 another	 important	

feature	 in	NMOSD.	Prevalence	of	psychiatric	co-

morbidities	 in	NMO	have	 received	even	 less	ex-

amination	despite	several	studies	highlighting	the	

impact	of	the	condition	on	quality	of	life	(QoL)21,22 

and	the	more	recognition	of	the	importance	of	neu-

ropsychiatric	disorders	in	other	inflammatory	demy-

elinating	diseases	especially	in	MS.23 

	 Previously	studies	reported	depression	rates	

in	MS	 varied	 from	 42-50%24,25	 which	was	much	

higher	 than	 the	 lifetime	prevalence	of	 7.0–16.2%	

reported	 in	 the	general	population26,27	and	12.9%	

reported	 in	other	chronic	medical	disorders26,	 re-

spectively.	Several	reports	seemed	to	show	that	MS	

patients	score	higher	than	healthy	control	on	apathy	

tests28,29	and	NMO	score	higher	than	MS	on	depres-

sion	scales.30 

	 The	UK	study	which	is	the	first	cohort	study	to	

examine	the	prevalence	of	psychiatric	manifesta-

tions	in	NMO	revealed	higher	levels	of	depression	

and	poorer	cognitive	test	performance10	compared	

to	earlier	research.4	In	this	study	point,	prevalence	

rates	 of	major	 depressive	 disorder	were	 equally	

between	the	two	diseases	(16%	in	NMO	compared	

to	13%	in	MS)	and	also	higher	rates	(6.61	times)	of	

recurrent	major	depression	in	the	NMO	patients.10 

	 This	study	also	revealed	significantly	greater	

rates	 (13.31	 times)	 of	 current	 suicidality	 in	NMO	

patient	 in	which	5	NMO	made	an	attempt	to	take	

their	 own	 life	 compared	 to	 1	MS	patient.10	 Later	

another	study	showed	similar	results	with	about	half	

of	NMO	participants	reported	clinically	significant	

levels	of	suicidality	as	assessed	by	the	MINI,	(sui-

cide	 rate	 14	which	was	 higher	 than	 the	general	
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population31	with	reporting	deaths	by	suicide	to	be	

7.5	 times32	 and	 twice33	 than	expected	based	on	

general	population.	The	reasons	for	such	elevated	

rates	of	suicidality	 in	NMO	patients	may	be	 from	

more	 severity	 of	depression	and	underestimated	

the	prevalence	and	less	awareness	led	to	only	40%	

of	NMO	patients	who	currently	depressed	not	being	

treated	with	antidepressant	medication.10 

	 From	 the	 same	 study,	 no	 significant	 differ-

ences	in	anxiety	between	NMO	and	MS	were	found.	

However	higher	 levels	of	anxiety	symptoms	were	

associated	with	shorter	disease	duration	in	NMO,	

suggesting	patients	might	benefit	 from	 increased	

support.10

	 Few	studies	showed	the	association	between	

psychopathology	and	cognition.	The	previous	study	

showed	that	depression	symptoms	accounted	for	

only	 a	 small	 amount	 of	 the	 variance	 in	 cognitive	

performance.20	In	contrast,	the	UK	study	revealed	

a	significantly	associated	between	higher	depres-

sion	symptom	levels	and	higher	neurological	dis-

ability	measured	by	EDSS	and	poorer	 cognition,	

and	vice	versa	cognitive	impairment	was	likely	to	

be	one	factor	to	symptoms	of	 low	mood	and	that	

depression	symptoms	worsen	over	the	time	course	

of	the	disease.10	Another	study	confirmed	that	levels	

of	education	and	depression	and	the	interval	from	

disease	onset	to	treatment	received	were	associ-

ated	 with	 a	 negative	 influence	 on	 cognition	 in	

NMOSD	patients.3 

 Anatomical correlation between neuro-radio-

logical findings and cognitive/neurobehavioral 

manifestations in NMOSD patients

	 Anciently,	NMO	was	believed	to	have	no	brain	

lesion.	After	the	discovery	of	AQP4-antibody/NMO-

IgG,	conventional	MRI	has	been	increasingly	de-

tected	accompanying	brain	lesions	of	patients	with	

NMOSD	from	60-89%.34-37 

	 In	 2006,	Pittock	et	 al	 systematically	 studied	

brain	involvement	of	NMO	and	reported	that	60%	

had	brain	 lesions,	 of	which	10%	were	 typical	 for	

classic	MS	and	usually	asymptomatic	and	8%	of	

patients,	mostly	children,	had	diencephalic,	brain-

stem,	and	cerebral	lesions	that	are	atypical	of	clas-

sic	MS.	36 They also found NMO	brain	MRI	abnor-

malities	 localized	 at	 sites	 of	 high	 aquaporin	 4	

expression,	68%	predominantly	involving	periven-

tricular	areas,	34%	at	medulla,	29%	at	supratento-

rial	and	23%	at	infratentorial	white	matter,	21%	at	

midbrain,	18%	at	cerebellum,	13%	at	thalamus,	and	

5%	at	hypothalamus.36,37

	 Later	 study	 from	non-caucasian	patients	 re-

ported	 44%	 at	 brainstem,	 21%	 at	 each	 part	 of	

hemispheric	periventricular	white	matter	 or	deep	

WM,	12	at	%	corpus	callosum,	9%	at	subcortical	

WM,	6%	at	thalamus	or	large	confluent	lesions,	3%	

at	hypothalamus,	basal	ganglia,	 internal	capsule,	

periaqueductal	gray	matter	and	around	the	3rd	-	4th 

ventricles.5 

	 A	 recent	 study	 in	 2015	 using	 3	 Tesla	MRI	

showed	abnormal	MRI	findings	in	NMOSD	as	the	

follows,	75%	nonspecific	white	matter	abnormalities,	

12.5%	 characteristics	 for	 typical	MS	 lesions	 ie.	

juxtacortical	or	periventricular,	and	12.5%	 typical	

NMO	lesions	(around	3rd	-4th	ventricle.15	These	stud-

ies	showed	no	differences	in	location	of	brain	ab-

normality	in	NMOSD	patients	regardless	of	ethnic-

ity.5,15,34-37

 Cortical demyelination, cortical atrophy and 

regional involvement in NMOSD and the correlation 

between neuro-radiological findings and cognitive/

neurobehavioral manifestations

	 Neuroimaging	studies	suggest	brain	atrophy38	

and	cortical	demyelination39	were	substrates	for	the	
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cognitive	decline	observed	 in	MS	patients	and	 it	

accumulates	with	disease	duration	and	seems	to	

be	extensive	in	chronic	MS.39	A	study	showed	that	

in	the	progressive	stage	of	MS,	demyelination	char-

acteristically	affects	up	to	70%	of	the	cerebral	and	

90%	of	the	cerebellar	cortex.40,41	According	to	the	

study,	cortical	regions	that	are	susceptible	to	de-

myelination	in	MS	locate	at	cingulate,	insular,	fron-

tal,	and	temporal	cortices.39,42 

	 MRI	with	cortical	thickness	mapping	provides	

specific	information	about	neuronal	loss,	reduced	

size	of	neuronal	cell	bodies,	and	degradation	indi-

cated	by	cortical	thinning.	Whereas	neuropathology	

study	classified	cortical	gray	matter	demyelination	

in	MS	into	4	lesion	types;	type	I	with	mixed	gray	and	

white	matter	 lesions,	 type	 II	with	 lesions	 located	

within	 the	 cortical	GM	and	do	not	 extend	 to	 the	

surface	of	 the	brain,	 type	 III	with	subpial	 lesions,	

reach	from	pia	downwards	into	cortical	GM	but	not	

reach	the	white	matter-gray	matter	border	and	type	

IV	 lesions	extend	 throughout	 the	 full	width	of	 the	

cortical	GM,	but	do	not	reach	into	the	subcortical	

WM.42,43 

	 On	contrary,	there	are	fewer	brain	lesions	es-

pecially	 cortical	 involvement	 related	 to	NMOSD.	

Despite	more	severe	axonal	injury	is	found	in	NMO	

than	those	in	MS,	paradoxically	a	secondary	pro-

gressive	 clinical	 course	 is	 uncommon	 in	NMO.44  

The	reason	is	yet	to	be	investigated.	

	 Several	studies	showed	preservation	of	cortical	

demyelination	 in	NMO,	despite	 abundant	AQP4	

expression	being	heavily	concentrated	in	the	corti-

cal	 region.9,45	 This	may	 relate	 to	 regional	 differ-

ences	 in	 blood-brain	 barrier	 permeability	 in	 this	

region.45	The	earlier	studies	on	cortical	thickness	in	

patients	with	NMOSD	revealed	that	global	cortical	

thickness	did	not	differ	from	the	healthy	control,	and	

no	global	 cortical	 thinning	was	 found	 in	NMOSD	

which	is	different	from	those	seen	in	MS,	although	

the	study	underwent	under	standard	MRI	with	1.5	

Tesla.9,45,46	Nevertheless	there	was	regional	thinning	

especially	at	the	primary	visual	and	sensory-motor	

cortices	 ie.	 precentral,	 postcentral	 and	calcarine	

gyri	which	are	reasonably	explained	by	which	they	

are	 the	most	common	 finalized	 locations	 involve-

ment	of	the	presentation	of	ON	and	TM.46,47 

	 Regarding	 cognition,	 a	 Japanese	 study	 re-

vealed	a	correlation	between	cognition	and	broad	

regional	cortical	atrophy	in	MS	patients,	but	no	as-

sociations	were	found	between	cortical	 thickness	

and	any	of	the	neuropsychological	tests	in	NMOSD.9 

MS	exhibited	more	extended	and	severely	impaired	

cognitive	performance,	particularly	in	memory	func-

tion,	whereas	NMOSD	showed	core	deficits	in	at-

tention	and	information-processing	speed	although	

no	global	cortical	thinning	was	found	in	this	study.9

A	later	study	in	2016	compared	the	cortical	thick-

ness	between	52	MS	and	91	NMO	and	44	healthy	

control	by	using	conventional	3	Tesla	MRI	to	create	

3D-surface	based	analysis.19	They	concluded	that	

widespread	cortical	thinning	was	observed	in	both	

NMOSD	and	MS,	but	MS	patients	 had	a	greater	

extent	of	cortical	thinning	and	the	most	pronounced	

severe	cortical	atrophy	was	in	the	bilateral	DLPFC,	

supplementary	motor	cortex,	the	temporal	cortex,	

particularly	the	temporal	pole,	and	the	left	precu-

neus.19 

	 Correspondingly,	memory	functions	but	not	the	

global	cognitive	decline	in	MS	were	correlated	with	

a	significantly	greater	reduction	in	cortical	thickness	

over	broad	regions	of	the	bilateral	frontal	and	pari-

eto-temporal	cortices	and	the	left	precuneus.19		The	

more	extensive	cortical	atrophy	seen	in	MS	patients	

was	observed	even	during	the	early	phase,	com-
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pared	to	NMOSD	with	a	disease	duration	<3	years.19 

Whereas	in	NMOSD	patients,	regional	cortical	thin-

ning	was	found	in	the	frontal	cortex	and	the	parieto-

occipital	 cortex	 even	without	NMOSD-like	brain	

lesions.19	However,	this	study	found	no	significant	

association	between	cortical	thickness	and	cogni-

tive	function	in	NMOSD	patients.19 

	 Previous	 studies	 have	 suggested	 the	 ana-

tomical	correlation	with	the	memory	mediated	in	the	

distinct	area;	precuneus	is	the	early	regional	vulner-

ability	for	memory	and	implicated	in	a	retrieval	of	

episodic	memory.48	Regional	atrophy	of	the	tempo-

ral	lobe	associated	with	memory	impairment49	and	

information	processing	speed	and	working	memo-

ry	mediated	by	widely	dispersed	cortical	 regions	

interconnected	by	long	white	matter	tracts.50	These	

plausible	 explanations	 partially	 agree	with	 the	

above	 studies	 that	 cognitive	 changes	are	 corre-

lated	with	 the	more	cortical	atrophy	and	regional	

strategic	 locations	 involvement	 in	MS	 than	 those	

found	in	NMO	patients.9,19,45-47	However,	finding	dif-

ferences	may	be	from	many	reasons	ie.	not	enough	

sample	size,	different	in	inclusion	criteria,	brain	le-

sion	involvement,	ethnicity,	and	evaluation	tool	and	

analytic	method.	

	 In	1962,	Brownell	et	al.	studied	a	total	of	1594	

cerebral	plaques	in	22	postmortems	MS	brains,	80	

(5%),	65	(4%),	265	(17%)	and	1184	(74%)	plaques	

were	found	in	cortical	gray	matter,	central	gray	mat-

ter,	 the	 junction	of	cortical	gray	matter	and	white	

matter	and	white	matter,	respectively.51	These	neu-

ropathological	findings	may	explain	the	association	

between	white	matter	changes	and	cortical/brain	

atrophy	with	 cognitive	 impairment	 in	MS	patient.	

However	white	matter	demyelination	by	itself	cannot	

explain	the	full	extent	of	the	clinical	disabilities,	in-

cluding	cognitive	decline.	Gray	Matter	lesions	were	

first	introduced	in	MS	by	the	neuropathologist	James	

W.	Dawson	in	1916.19	and	could	be	one	of	the	plau-

sibly	additional	explanations	 for	cognitive	 impair-

ment	in	MS	patient	and	perhaps	these	could	also	

be	applied	in	NMO	patients.

	 A	study	in	NMOSD	patients	suggested	cortical	

pathology	 related	 to	1)	direct	 tissue	damage	not	

only	involved	in	almost	all	lobes	of	white	matter	but	

also	 seen	 in	gray	matter	 and	 from	2)	 secondary	

degeneration.52	About	half	of	NMOSD	patients	who	

had	an	abnormal	brain	MRI	scan	showed	no	sig-

nificant	 difference	on	 cognitive	 testing	 from	 indi-

viduals	without	MRI	abnormalities.10	This	was	cor-

responding	with	a	later	study	in	2015	using 3	Tesla	

MRI	in	NMO	patients	in	which	revealed	1)	both	white	

matter	 diffusion	 abnormalities	 and	brain	 atrophy	

were	identified	in	the	whole	NMO	group,	2)	no	sig-

nificant	 correlation	was	observed	between	 lesion	

volume	and	neither	white	matter	diffusion	metrics	

nor	brain	volume	measurements	and	3)	no	differ-

ence	either	in	frequency	of	brain	abnormalities	or	

T2	lesion	volume	between	the	group	of	cognitively	

impaired	and	cognitively	preserved	patients.15	This	

study	also	additionally	identified	that	NMO	patients	

classified	as	cognitive	preserved	could	have	white	

matter	 diffusion	 abnormalities	 but	 had	 no	major	

significant	brain	atrophy,	whereas,	gray	matter	at-

rophy,	especially	in	a	deep	gray	matter,	was	found	

only	in	NMO	patients	with	cognitive	impairment.15 

Earlier	studies	with	strategic	 location	 involvement	

in	NMO	patients	reported	deep	gray	matter	demy-

elination	is	most	often	seen	in	the	thalamus,	hypo-

thalamus,	and	caudate	nuclei,	but	is	also	present	

in	the	putamen,	pallidum,	claustrum,	amygdala,	and	

substantia	nigra.47,51	With	the	3	Tesla	MRI,	the	study	

showed	significant	correlations	between	the	thala-

mus	and	hippocampus	volumes	and	white	matter	
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tract	integrity	and	the	only	difference	in	hippocam-

pus	 volume	was	 significantly	 seen	when	directly	

comparing	 cognitive	 impairment	 and	 cognitive	

performance	in	NMO	groups.15

	 The	overall	 area	 of	 damage	 in MS	patients	

showed	widespread	structural	damage	of	the	hip-

pocampus,	more	severe	deep	GM	loss	and	cortical	

thinning,	 particularly	 in	 regions	 of	 the	 parahip-

pocampus	and	insula	compared	with	NMO.15	Hip-

pocampus	volume,	together	with	education	level,	

explain	46%	of	the	variance	of	average	cognition	

scores	 in	NMO.15	 Thus,	 less	 severe	 injury	 in	 the	

deep	gray	matter	 and	 parahippocampus	might	

contribute	 to	 the	 relatively	 better	 preservation	 of	

memory	 function	 in	NMOSD	compared	with	MS	

patients.	3,4,15

	 Cortical	changes,	including	loss	of	AQP4	im-

munoreactivity	in	most	astrocytes	in	a	cortical	layer	

and	loss	of	cortical	neurons	in	layers	II-IV,	have	also	

been	reported	in	NMOSD.9	One	study	showed	that	

EAAT2	is	localized	in	astrocytes	(~75%)	and	neu-

rons	(~15%)	of	the	human	cerebral	cortex	and	most	

EAAT2	is	perisynaptic.53	Regulation	of	EAAT2-me-

diated	 glutamate	 uptake	may	 be	 important	 for	

maintaining	the	level	of	synaptic	strength.54	There-

fore,	modestly	 altered	 synaptic	 strength	by	dys-

regulation	 of	 EAAT2-mediated	glutamate	 uptake	

following	anti-AQP4	Ab	binding	might	contribute	to	

cortical	changes	without	demyelination	in	NMOSD.54 

	 Since	NMO	showed	brain	atrophy	and	diffusion	

abnormalities,	indicating	both	GM	and	WM	involve-

ment	in	NMO,	however,	the	findings	of	no	significant	

cortical	thickness	changes	between	the	cognitive	

and	cognitive	preserve	groups	may	suggest	 that	

deep	gray	matter	atrophy	esp	in	the	thalamus	and	

hippocampus	contributes	more	to	cognitive	impair-

ment	than	cortical	atrophy	in	NMO	is	a	key	factor	

for	developing	cognitive	 impairment	 in	NMO	15,19,	

similar	 to	 earlier	 studies.47,55	 Thalamus	 and	 hip-

pocampus	with	adjacent	WM	are	situated	around	

the	 ventricles,	 where	 high	 AQP4	 expression	 is	

identified,	may	make	them	more	vulnerable	to	being	

involved	in	NMO.15	The	associations	between	deep	

gray	matter,	particularly	hippocampus	and	 thala-

mus	volume,	and	radial	diffusivity	of	the	whole	white	

matter	skeleton	and	the	predominantly	of	abnormal	

radial	diffusivity	changes	as	opposed	to	axial	dif-

fusivity,	was	also	found	and	put	more	weight	on	this	

hypothesis	that	deep	gray	matter	atrophy	might	be	

a	consequence	of	white	matter	demyelination.15,19

	 This	hypothesis	was	displayed	by	the	findings	

that	 hippocampus	 volume,	 of	 among	deep	gray	

matter	structures,	was	the	only	MRI	based	measure	

independently	predicted	cognitive	performance	in	

the	linear	regression	model.15	As	known,	hippocam-

pus	has	a	known	critical	role	in	cognition	including	

episodic	memory,	visuospatial	 learning,	and	con-

solidation,	and	its	contribution	to	developing	cogni-

tive	 impairment	 in	MS	was	 reported	before56	and	

also	larger	hippocampus	volume	is	one	key	com-

ponent	 of	 the	 neuroanatomical	 basis	 of	 reserve	

against	memory	decline	in	MS.57	Further	studies	are	

warranted	 to	 define	 the	 role	 of	 hippocampus	 in	

cognitive	function	in	NMO.

	 Besides	 the	hippocampus,	other	deep	gray	

matter	structures	such	as	the	thalamus	and	puta-

men	also	showed	atrophy	in	the	cognitive	impair-

ment	group	and	moderate	associations	with	aver-

age	cognition	z	scores,	implying	an	additional	role	

of	other	deep	gray	matter	 structures	 in	cognitive	

dysfunction	in	NMO.15

	 However,	 there	 are	 some	 other	 possible	

pathologic	mechanisms	contributing	to	deep	gray	

matter	 atrophy	 in	 NMO	 as	 reported	 by	 recent	
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pathologic	 studies	 including	disruption	 of	water	

homeostasis	associated	with	AQP4	dynamics,	ac-

tivated	microglia,	 or	 GM	 neurodegeneration.58  

Other	factors	that	could	affect	memory	impairment	

in	NMO	group	is	hippocampus	volume	and	educa-

tion	level	as	previously	found	in	one	study.15

 Advance MRI techniques and other tools 

should be used to evaluate cognitive assessment 

in NMOSD

	 There	has	no	standard	MRI	protocol	for	cogni-

tive	assessment	in	NMOSD.	Few	studies	exploring	

the	MRI	substrate	of	cognitive	dysfunction	in	NMO	

have	shown	discordant	findings	and	mostly	were	

based	on	a	single	imaging	modality	with	relatively	

small	sample	sizes7,15,46,47while	the	pathologic	sub-

strate	of	cognitive	deficits	 in	NMO	appears	 to	be	

complex	and	cannot	be	fully	explained	by	a	single	

MRI	measure.	

	 The	previous	MS	studies	demonstrated	 that	

conventional	MRI	is	usually	not	optimal	for	detecting	

cortical	gray	matter	lesions	in	MS	brain.	The	more	

recent	studies	used	multimodal	MRI	a	3.0T	whole	

body	system	including	axial	T2WI	(slice	thickness,	

3	mm),	3D-T1W	(1	mm	isotropic),	and	DTI	(2	mm	

isotropic)	to	evaluate	the	brain	involved	in	NMOSD.15 

Whereas	a	multi-slab	3D	double	inversion	recovery	

(DIR)	has	enabled	around	a	5	times	increase	in	the	

detection	of	cortical	gray	matter	lesions	in	MS	brains	

compared	with	conventional	MRI.59-61.	Even	though,	

type	III	lesions,	which	is	the	most	common	type	of	

cortical	gray	matter	lesion	in	MS	autopsied	brains,	

is	still	undetectable	with	DIR	sequences.61,62	And	

cortical	 gray	matter	 lesions	 in	NMO	may	 not	 be	

detected	with	DIR	sequences,	advance	radiological	

assessment	methods	are	needed	 to	 improve	 the	

detection	of	cortical	gray	matter	lesions	in	NMOSD.

	 Furthermore,	MTI	and	DTI	MRI	studies	of	NMO	

have	 found	abnormalities	 in	 a	 normal	 appearing	

gray	matter	(NAGM)	as	well	as	normal	findings	or	

minimal	changes	in	a	normal	appearing	white	mat-

ter	(NAWM),	regardless	of	abnormalities	seen	with	

conventional	MRI.	 46,47,52	 In	 the	 future	 these	 ad-

vanced	MRI	techniques	ie.	DTI,	cortical	mapping,	

cortical	thickness	measurement,	the	diffusion	met-

rics	(FA),	and	mean,	axial,	and	radial	diffusivity	[MD,	

AD,	and	RD)	were	quantified	and	may	give	more	

information	about	these	issues

	 Recently,	 there	 is	also	computer	program	to	

analyze	of	WM	lesions	which	marking	and	measure-

ment	of	hyperintensity	brain	lesions	(T2	lesion	vol-

ume	[T2LV])	on	T2WI	using	MRIcro	software	(http://

www.mccauslandcenter.sc.edu/mricro/mricro/

mricro.html)	including	whole	brain,	gray	and	white	

matter,	deep	gray	matter	volume,	and	cortical	thick-

ness	measures.	 The	program	will	 normalize	 the	

whole	brain,	gray	matter	(normal	gray	matter	vol-

ume;	NGMV),	and	white	matter	volume	were	com-

puted	 using	 the	 3D	 T1-weighted	 images	 and	

SIENAX.63	To	avoid	classification	of	lesions	as	gray	

matter,	T2	lesion	masks	were	co-registered	to	the	

3D	 T1-weighted	 images	 to	 perform	 lesion	 filling	

before	brain	 tissue	volume	segmentation.64	Deep	

gray	matter	 volumes	were	quantified	 by	 FIRST65 

providing	volumes	for	the	thalamus,	caudate,	puta-

men,	GP,	 hippocampus,	 amygdala,	 and	nucleus	

accumbens.	 The	 left	 and	 right	 volumes	 for	 each	

deep	gray	matter	 structure	were	 averaged	 and	

normalized	by	the	V-scaling	from	SIENAX.63	After-

ward,	normalized	deep	gray	matter	volumes	(NDG-

MVs)	were	pooled	to	form	a	total	NDGMV.	Cortical	

thickness	was	measured	using	the	FreeSurfer	5.1	

processing	stream.	66 
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Cognitive Assessments of NMO 

 As	mention	previously,	the	prevalence	and	the	

results	of	cognitive	impairment	are	different	among	

studies	due	to	differences	in	the	tests	used	to	define	

cognitive	 impairment.	So	far	 there	 is	no	standard	

battery	used	to	be	accepted	worldwide	for	assess-

ment	NMOSD	for	both	cognition	and	affective	dis-

orders.	

	 Many	studies	revealed	that	cognitive	impair-

ment	are	resemble	between	MS	and	NMOSD	par-

ticularly	 in	 the	 areas	 of	working	memory,	 verbal	

learning,	attention,	verbal	fluency,	executive,	visuo-

constructive	 and	 speed	 of	 information	process-

ing.4,9,16-19	However	one	study	showed	no	significant	

differences	in	verbal	memory,	visuospatial	function,	

visual	memory,	stroop	 test,	 verbal	 fluency,	or	 the	

PASAT	between	NMOSD	patients	and	healthy	con-

trols	 (HCs)	whereas	MS	patients	 showed	 signifi-

cantly	 impaired	performance	 on	 verbal	memory	

(immediate	 and	delayed	 recall),	 visual	 	memory		

(immediate	 and	delayed	 recall)	 and	SDMT	com-

pared	to	HCs	and	MS		patients	performed	worse	

than	did	patients	with	NMOSD	on	verbal	memory	

(immediate	and	delayed	recall)	and		visual		mem-

ory		tests		(immediate	and	delayed	recall.3 

	 As	previously	mentioned	the	affected	cognitive	

domains	 in	NMO	patients	 predominated	 in	 epi-

sodic	memory,	core	deficits	in	attention	and	infor-

mation-processing	speed	ie.	verbal	fluency.7,9,14,20,36	

Therefore	 proposed	 cognitive	 tests	 in	NMO	 re-

search	 should	 include	 attention	 or	 processing	

speed	 as	 an	 additional	 test	 on	memory	 tests	 to	

create	 a	 specific	 construct	 cognitive	 test	 battery	

and	a	well-validated	multi-language	cognitive	bat-

tery	would	appear	essential	to	future	international	

research	collaboration	for	NMOSD.

	 Recently	 a	 computerized	Touch	Panel-type	

Screening	Tests	which	is	initiated	for	the	early	di-

agnosis	of	dementia67	was	used	to	compare	cogni-

tive	 abilities	 between	MS	and	NMOSD	patients.	

These	included	several	games	68	 to	assess	judg-

ment	 ability	 (Beating	devils-exterminate	 only	 the	

devils),	recent	memory	(Flipping	cards),	processing	

ability	 and	 remote	memory	 (Arranging	pictures),	

discrimination	ability	(Finding	mistakes).	The	com-

puterized	Touch	Panel-type	Screening	study	also	

showed	 that	MS	patients	 did	 score	 significantly	

lower	on	the	MMSE	whereas	NMO	patients	did	not	

differ	from	the	healthy	controlled	group	2	in	any	of	

the	3	cognitive	assessments	and	the	times	to	com-

plete	the	tasks	were	significantly	longer	for	MS	69.	

For	effective	ability,	it	also	revealed	that	MS	patients	

scored	significantly	higher	on	the	apathy	scale	(AS)	

while	NMO	patients	scored	significantly	higher	on	

the	geriatric	depression	scale	(GDS)	compared	with	

the	HCs69.	 This	 computerized	based	on	a	 set	 of	

battery	 tests	may	 be	 helpful	 in	 the	 future	 even	

needed	to	prove	its	accuracy.	

	 Apart	from	the	selection	the	tests	for	assess-

ment,	the	other	issues	needed	to	be	taken	in	con-

sideration	 since	 they	 can	 contaminate	 increase	

cognitive	impairment	are	low	educational	level3,15,	

older	age	15,	predominant	male	sex	determinant15,	

higher	 EDSS10,	 a	 delayed	 interval	 from	disease	

onset	 to	 treatment	 received3,	 	 and	depression3.	

Other	factors	like	disease	duration,	a	status	of	AQP4	

positivity,	symptomatic	treatment	given	seemed	not	

to	be	involved	with	cognitive	abilities.3

Future trend

	 Future	studies	using	a	longitudinal	study	with	

multiple	parametric	approaches	in	a	large	number	

of	patients	should	be	conducted	 to	elucidate	 the	
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underlying	mechanism	of	cognitive	 impairment	 in	

NMOSD	and	 investigate	 cognitive	 changes	 over	

time.	It	is	important	to	construct	a	disease-specific	

cognitive	test	battery	to	be	used	as	a	well-validated	

multi-language	cognitive	battery	would	appear	es-

sential	to	future	international	research	collaboration	

for	cognitive	study	in	NMOSD.
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 Objectives: To	 study	 the	 epidemiology	 and	

characteristics	 of	 dementia	 that	 have	been	 little	

reported	 in	 Thailand	and	 to	guide	health	profes-

sional	to	develop	strategies	for	the	care	system	for	

patients	and	caregivers.

 Method:	Medical	records	of	patients	with	cog-

nitive	 complaint	who	 received	 the	diagnosis	 and	

still	be	on	active	follow-up	at	Siriraj	Geriatric	Clinic	

were	reviewed.		Important	data	were	collected.		

 Results: A	total	of	852	patients	were	included	

with	mean	age	of	79.1	(8.0)	years	old.	Mean	TMSE	

at	presentation	was	20.7	(5.7).	The	top	three	com-

mon	diagnoses	of	dementia	were	Alzheimer’s	dis-

ease	 (43.9%),	unspecified	dementia	 (20.4%)	and	

mixed	dementia	(19.4%).	There	were	174	MCI,	20	

VCI	 and	 18	 subjective	 cognitive	 decline	 (SCD)	

patients.	Three	hundred-thirty	three	(53.6%)	of	de-

mentia	patients	had	BPSD	of	which	the	most	com-

mon	 presenting	BPSD	was	 delusional	 behavior	

(n=91).	 60%	of	 the	patients	 received	 acetylcho-

linesterase	 inhibitors	and	27.4%	 received	NMDA	

receptor	antagonist.	Antidepressants/	antipsychot-

ics	and	sedatives	were	prescribed	in	31.3%,	28.8%	

and	2.4%	respectively.

 Conclusion:	Alzheimer’s	disease	was	the	most	

common	 type	with	 at	 least	 2/3	 of	 patients	 either	

single	or	mixed	pathologies,	followed	by	vascular	

pathologies	in	1/3	of	the	patients.	1/5	of	the	patients	

with	cognitive	complaint	did	not	meet	the	diagnosis	

of	 dementia.	 	 BPSD	was	 reported	 in	 half	 of	 the	

cases.	Nearly	 ten	percent	of	AD	patients	did	not	

receive	either	AChEI	or	NMDA	receptor	antagonist,	

which	were	related	to	financial	problem,	family	deci-

sion,	adverse	effect	or	contraindication.
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 Objective:	To	evaluate	the	developed	artificial	

neural	network	(ANN)	model	for	separating	Alzhei-

mer’s	disease	(AD)	 from	normal	cognitive	elderly	

by	using	brain	volume	measurements	from	struc-

tural	MRI.

 Materials and Methods:	44	subjects	with	22	

AD	and	22	non-AD	by	clinical	diagnosis	were	col-

lected	as	the	training	data.	The	3D-T1W	MRI	brains	

were	processed	by	automatic	open	software	(Free-

Surfer,	FSL)	 to	obtain	volumes,	surface	area	and	

cortical	 thickness	of	 each	 lobe	and	gyrus	of	 the	

brain,	consisting	of	294	parameters	in	each	brain.	

The	 values	were	processed	using	artificial	 intelli-

gence	called	“Feedforward	Neural	Network”	to	get	

probability	of	having	AD	of	each	subject.		After	the	

ANN	training,	a	new	group	of	7	subjects	was	tested	

including	3AD,	2	MCI,	and	2	normal	control.

 Results:	ANN	model	could	correctly	predict	3	

of	3	AD	and	2	of	2	normal	control	subjects.	One	MCI	

was	predicted	 to	 be	AD	and	 the	 other	 one	was	

normal.	When	 repeated	 testing	many	 times,	 the	

result	 was	 consistence	 for	 the	 same	 subject.	 If	

considering	MCI	as	AD,	the	accuracy	of	the	ANN	

was	85.7%.

 Conclusion: The	study	implied	feasibility	to	use	

AI	in	analyzing	MRI	brain	data	in	the	Thai	elderly.	

This	pilot	study	showed	high	accuracy	in	predicting	

AD	cases.	 The	 limitation	of	 this	 study	was	 small	

number	of	subjects	and	 timing	 in	developing	 the	

software.	
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ความชุกของกลุ่มอาการ
สูงอายุและภาวะสมองเสื่อม

ในคลินิกผู้สูงอายุ

ปิติพร สิริทิพากร1, 
วีรศักดิ์ เมืองไพศาล2, 

ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ2, 
เพ็ญศรี เชาว์พานิชย์เวช1 

ไพฑูรย์ เหล่าจันทร์2, 
สุทิศา ปิติญาณ1, 
นภาพร เพ็งสอน1

1ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
2ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

 วัตถุประสงค์:	 ศึกษาความชุกของกลุ่มอาการสูง

อายุ	 และภาวะสมองเสื่อมที่เข้ารับการรักษาในคลินิกผู้

สูงอายุ	โรงพยาบาลศิริราช

 วิธีการ:	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	 ผู้ป่วย	

1,171	ราย	คดิเป็นร้อยละ	95	ของผูป่้วยทีม่ารับการตรวจ

รักษาในคลินิกสูงอายุ	 รพ.ศิริราช	 ในช่วงเดือนมกราคม	

ถึง	 กรกฎาคม	2560	 โดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพ/

กลุ่มอาการสูงอายุ เพ่ือประเมินอาการในช่วงเวลา	 3	

เดอืนก่อนพบแพทย์	และแบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล

ของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ

วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ	

 ผลการวิจัย: กลุ่มอาการสูงอายุที่พบมากที่สุด	 5	

อันดับแรก	คือ	ภาวะสมองเสื่อม	ร้อยละ	40.5	ภาวะกลั้น

ปัสสาวะหรอือจุจาระไม่อยู	่ร้อยละ	38.0	นอนไม่หลบั	ร้อย

ละ	26.4	ภาวะหกล้ม	(fall)	ร้อยละ	12.0	และเบือ่อาหาร	ร้อย

ละ	11.6	 	 เมื่อวิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติกทวิแล้ว	

พบว่า	ปัจจัยที่ยังคงมีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อม	

ได้แก่	อายุ	(OR=1.02,	95%CI=1.00-1.04;	p=0.003)	

ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน	 (OR=3.20,	

95%CI=2.14-4.80;	p=0.001)	ภาวะกลั้นปัสสาวะหรือ

อจุจาระไม่อยู	่(OR=1.64,	95%CI=1.30-2.20;	p=0.001)	

ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน	 (OR=15.81,	 95%CI=6.70-

37.33;	p=0.001)		

 สรุป: การดูแลผู ้ป่วยภาวะสมองเส่ือมอย่างมี

ประสิทธิภาพ	ควรประเมินกลุ่มอาการสูงอายุอ่ืนๆ	และ

โรคร่วมควบคู่กันไปอย่างครอบคลุมทุกด้าน	ตลอดจน

การเตรยีมความพร้อมของผูด้แูลผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม

ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดูแล	 เพื่อให้ผู้

ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นและป้องกัน

อันตรายอันเกิดจากภาวะโรคร่วมที่จะส่งผลต่อผู้ป่วย

ภาวะสมองเสื่อมต่อไป
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 Objectives: To	investigate	the	cut-off	scores	of	

routine	neuropsychological	 test	 for	differentiating	

PDD	from	PD	and	evaluate	baseline	characteristics	

and	the	patterns	of	cognitive	impairment	in	different	

types	of	dementia	(AD,	PDD),	PD	and	cognitively	

normal	elderly.

 Materials and Methods: 117	subjects	(35	nor-

mal	aging,	35	PD,	18	PDD	and	29	AD)	from	Geriat-

ric	clinic	were	evaluated.	The	clinical	diagnosis	was	

made	by	 the	 specialist	 under	 standard	 criteria.	

Clinical	data,	 the	Montreal	Cognitive	Assessment	

(MoCA),	 Thai	Mental	 State	 Examination	 (TMSE)	

were	collected.	The	ROC	curves	were	constructed	

for	a	range	of	cut-off	points	to	explore	the	sensitiv-

ity	and	specificity	of	the	screening	tool.			

 Results: The	mean	age	was	75.6	year-old	and	

40.2%	had	the	educational	level	at	primary	school.	

There	was	 significant	difference	 in	 subscores	 of	

memory	and	 language	between	AD	and	PDD	 (p	

=0.002).	The	cut-points	for	differentiating	PDD	from	

PD	were	25/30	in	TMSE	(sensitivity	77%	and	spec-

ificity	71%)	and	16/30	in	MoCA	(sensitivity	72%	and	

specificity	94%).

 Conclusion: PDD	had	different	cognitive	profile	

from	AD	particularly	in	memory	and	language	sub-

domains.		Cut-points	of	routine	cognitive	screening	

tools	(TMSE	and	MoCA)	in	differentiating	PDD	from	

PD	were	not	the	same	as	routine	cut-point	scores	

used	in	AD.	Interpreting	the	positive	screening	test	

should	take	this	finding	under	consideration.
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Early Prediction of 
Donepezil Response in 
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(AD) by  Brain Perfusion 

Single Photon Emission 
Tomography
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 Objective:  Only	1/3	of	AD	patients	respond	to	

donepezil.	We	evaluated	brain	perfusion	change	at	

4	hours	after	donepezil	administration	(4hr	DNPZ)	

to	predict	 cognitive	 responses	 after	 6	months	 of	

medication.																																														

 Material and Method:	CERAD	neuropsycho-

logical	 battery	was	 used	 to	 define	 cognitive	 re-

sponse	at	6	months.	We	compared	4hr	DNPZ	 to	

baseline	 single	 photon	 emission	 tomography	

(SPECT)	by	statistical	parametric	mapping	to	iden-

tify	perfusion	changes	in	each	group	and	perfusion	

changes	between	groups.

 Result:	In	responders	(N=16),	there	were	sig-

nificant	increases	in	perfusion	on	the	left	hemisphere	

at	parietotemporal,	primary	sensory-motor,	premo-

tor,	 supplementary	motor	 areas	and	on	 the	 right	

side	 at	 the	 premotor	 area,	middle	 frontal	 gyrus,	

primary	sensory-motor	areas,	superior	and	inferior	

parietal	 lobules.	There	were	decreased	perfusion	

at	the	right	subcallosal	gyrus,	right	orbitofrontal	and	

bilateral	rectal	gyri.	 In	the	non-responders	(N=7),	

perfusion	was	increased	at	the	left	parieto-temporal	

regions	 (BA39)	 only.	When	comparing	perfusion	

changes	between	both	groups,	no	significant	dif-

ferences	were	found.	However,	at	voxel	level,	sig-

nificant	 difference	was	 seen	 at	 right	 BA44	with	

significant	correlation	of	right	BA6	perfusion	change	

with	CERAD	score	change	at	6	months	.	

 Conclusion:	4hr	DNPZ	demonstrates	different	

SPECT	perfusion	patterns	between	responders	and	

non-responders,	although	no	significant	difference	

between	the	groups	were	detected.	Thus,	there	is	

a	potential	use	of	4hr	DNPZ	SPECT	to	predict	do-

nepezil	response	at	6	months.
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Thai Patients with

Dementia

Sorawit Wainipitapong1, 
Daruj Aniwattanapong1, 

Teeravut Wiwattarangkul2, 
Phenphichcha Chuchuen1, 

Kunathip Nissaipan3, 
Weeraya Phaisal4,

Pajaree Chariyavilaskul4, 
Sookjaroen Tangwongchai1

1Department	of	Psychiatry,	Faculty	of	Medicine,	

Chulalongkorn	University
2Faculty	of	Medicine,	Chulalongkorn	University
3Department	of	Medicine,	Faculty	of	Medicine,	

Chulalongkorn	University
4Clinical	Pharmacokinetics	and	Pharmacogenomics	

Research	Unit,	Department	of		Pharmacology,	

Faculty	of	Medicine,	Chulalongkorn	University

 Objectives:	AChEIs	were	mainly	metabolized	

by	the	cytochrome	P450	2D6.	This	study	aimed	to	

define	the	prevalence	of	CYP2D6	Polymorphism	in	

Thai	dementia	patients	and	to	demonstrate	the	as-

sociation	 between	CYP2D6	 polymorphism	 and	

acetylcholinesterase	inhibitor	plasma	concentration.

 Materials and Methods	:	32	patients	with	de-

mentia	 at	 Dementia	 clinic,	 King	Chulalongkorn	

Memorial	hospital,	prescribed	AChEIs	;	donepezil		

and	galantamine,	with	steady-state	plasma	concen-

tration	were	enrolled.		CYP2D6	Polymorphism	and	

plasma	concentration	were	measured.	

 Results	:	The	distribution	of	CYP2D6	polymor-

phism	is:	(a)	Extensive	Metabolizer	(EM)	=	65.7%	

(*1/*10	=	34.4%,	*1/*5	=	9.4%,	*2/*10	=	9.4%,	*1/*1	

=	6.3%,	*2/*41	=	3.1%,	*2/*5	=	3.1%)	(b)	Intermedi-

ate	Metabolizer	 (IM)	=	 34.3%	 (*10/*10	=	 15.6%,	

*5/*10	=	12.5%,	*10/*41	=	3.1%,	*4/*41	=	3.1%)	but	

no	Ultra	rapid	Metabolizer	(UM)	and	Poor	Metabo-

lizer	(PM)	were	found.	The	mean	plasma	concentra-

tion	of	donepezil	and	galantamine	were	69.9	and	

50.5	ng/ml,	respectively.	There	was	no	significant	

association	between	 the	CYP2D6	polymorphism	

and	AChEIs	plasma	concentration	(F	=	0.27,	df	=	

1/28,	p	=	0.609,	partial	Eta	squared	=	0.009).	

 Conclusion	:	Most	frequent	CYP2D6	phenotype	

was	EM.	There	was	no	significant	association	be-

tween	 the	CYP2D6	 polymorphism	 and	 AChEIs	

plasma	concentration.
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คุณสมบัติ ท า ง จิต มิติ ของ
แบบสอบถามความรู้สึกเป็น
ตราบาปในญาติผู ้ดูแลผู้ป่วย

ภาวะสมองเสื่อม

สุดารัตน์ เพียรชอบ1, 
วีรศักดิ์ เมืองไพศาล2, 

ปิติพร สิริทิพากร2

1คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
2ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	

 วตัถปุระสงค์:	เพ่ือทดสอบความความเชือ่มัน่และ

ความเทีย่งตรงของแบบสอบถามความรูส้กึเป็นตราบาป

ในญาติผู ้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมฉบับภาษาไทย	

(Family	 Stigma	 in	 Alzheimer’s	 Disease	 Scale:	 

FS-ADS)

 วัสดุและวิธีการ: กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแล 

ผูป่้วยภาวะสมองเสือ่มจำานวน	193	คน	ทดสอบความเชือ่

มั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคและ

ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ	 (Exploratory	 Factor	

Analysis)

 ผลการศึกษา :	 แบบสอบถามความรู ้สึกเป็น

ตราบาปในญาติผูดู้แลผูป่้วยภาวะสมองเสือ่มฉบบัภาษา

ไทยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ	0.77	และจาก

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสำารวจ	พบว่า	แบบสอบถาม	

FS-ADS	ภาษาไทยมีองค์ประกอบหลัก	3	องค์ประกอบ

คือ	Caregivers’	stigma,	Lay	persons’	stigma,	และ	

Structural	 stigma	 เท่ากับแบบสอบถามต้นฉบับภาษา

องักฤษ	หากแต่เมือ่เปรยีบเทียบ	FS-ADS	ฉบบัภาษาไทย

กบัต้นฉบับภาษาองักฤษ	พบว่า	FS-ADS	ฉบบัภาษาไทย

มี	2	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	Caregivers’	stigma	และ	

Lay	persons’	stigma	มจีำานวนค่าความแปรปรวนสะสม

น้อยกว่าต้นฉบบัภาษาองักฤษเลก็น้อย	แต่อย่างไรกต็าม

เม่ือพจิารณาแบบสอบถาม	FS-ADS	ฉบบัภาษาไทยโดย

รวมทั้งฉบับ	พบว่า	ข้อคำาถามของ	FS-ADS	ฉบับภาษา

ไทยมีความสอดคล้องกับแบบสอบถามต้นฉบับภาษา

อังกฤษ	

 สรุป:	 	 แบบสอบถามความรู้สึกเป็นตราบาปของ 

ผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมฉบับภาษาไทยนี้มีความ

เที่ยงตรงและความเช่ือมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและมีคุณภาพ

สอดคล้องกบัมาตราฐานของแบบประเมนิต้นฉบบัภาษา

อังกฤษ	 ซึ่งสามารถนำามาใช้ประเมินความรู้สึกเป็น

ตราบาปในญาติผู ้ดูแลผู ้ป ่วยภาวะสมองเสื่อมใน

ประเทศไทยได้
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คุณภาพชีวิตและความรู้สึกเป็น
ภาระของผู ้ ดูแลผู ้ป ่วยภาวะ

สมองเสื่อม
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1ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
2ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและความ

รู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม	 และ	

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล	คุณภาพชีวติและ

ความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแล	

 วธิกีาร:	การวจิยันีก้ารวจิยัเชงิสำารวจ	กลุม่ตวัอย่าง

เป็นผูด้แูลผูป่้วยภาวะสมองเสือ่มทีเ่ข้าอบรมในโครงการ

อบรมผู ้ดูแลผู ้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม	 ในวันที่	 30	

สิงหาคม	2560		จำานวนทั้งสิ้น	95	ราย	เครื่องมือที่ใช้ใน

การวจิยั	ได้แก่		แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคลของผูป่้วย

และผูด้แูล	แบบประเมนิคุณภาพชวิีตขององค์การอนามัย

โลกชุดย่อ	ฉบับภาษาไทย	และ	แบบประเมินความรู้สึก

เป็นภาระของผู้ดูแลฉบับสั้นของ	Zarit	 วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถติเิชิงพรรณนาและสตูรค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

สเปียร์แมน

 ผลการวจัิย :	คุณภาพชวีติและความรูสึ้กเป็นภาระ

อยูใ่นระดบัปานกลาง	รายได้มีความสมัพันธ์ทางบวกกบั

คุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (r=0.323,	

p=0.01)	 และคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

ความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างมี

นยัสำาคญัทางสถติิ	(r=-0.302,	p=0.01)	นอกจากนีย้งัพบ

ว่า	ปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์ทาง

ลบกับคุณภาพชีวิต	 และปัญหาด้านพฤติกรรมและ

อารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้สึกเป็นภาระ

ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

 สรุป:	การศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ

วางแผนพัฒนาโปรแกรมการเก้ือหนุนผู้ดูแลผู้ป่วยที่มี

ภาวะสมองเสือ่มในการจดัการปัญหาด้านพฤติกรรมและ

อารมณ์ของผู้ป่วย	 	 เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถนำาความรู้ที่ได้

ไปประยกุต์ใช้ในการดูแลผูป่้วยสมองเสือ่มทีบ้่านได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 เหมาะสม	ซึ่งอาจบรรเทาความรู้สึกเป็น

ภาระของผู้ดูแล	และนำามาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ

ไป
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อุปสรรคในการดูแลผู ้ป ่วย
สมองเส่ือมและความต้องการ

ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

ภูษณิศา ยังอยู่1, สุภัทรา จันทร์คำา1,
วีรศักดิ์ เมืองไพศาล1, ปิติพร สิริทิพากร2

ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ1, 
นภาพร เพ็งสอน3, สุทิศา เรืองรัศมี4

1ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2ฝ่ายการพยาบาล	งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ	

โรงพยาบาลศิริราช
3ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช

	4ฝ่ายการพยาบาล	งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

จิตเวชศาสตร์	โรงพยาบาลศิริราช

 วัตถุประสงค์	 เพ่ือสำารวจปัญหา	 อุปสรรค	 และ

ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยสมอง

เสื่อม	

 เครื่องมือและวิธีการ	 เป็นการวิจัย	Cross-sec-

tional	Descriptive	Studies	ในผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

ที่เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเส่ือม	 1	 วัน	

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ทีมผู ้วิจัยสร้างข้ึน	

ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปทางชีวสังคม	ระยะเวลาในการ

ดูแลผู้ป่วย	และแบบสำารวจความต้องการของผู้ดูแลผู้

ป่วยสมองเสื่อม	

 ผลการวิจัย 	 ผู ้ ดูแลผู ้ป ่วยสมองเสื่อมตอบ

แบบสอบถามจำานวน	84	คน	คิดเป็นร้อยละ	67.7	อายุ

เฉลี่ย	60-69	และ	ผู้ดูแลส่วนใหญ่ไม่เคยรับการอบรมผู้

ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมร้อยละ	 64.3	 ด้านปัญหาและ

อุปสรรคในการดูแลผูป่้วยสมองเสือ่ม	3	ลำาดับแรก	ได้แก่	

ผู้ป่วยพูดซำ้าถามซำ้า	รองลงมาผู้ป่วยมีความจำาแย่ลง	คิด

ตดัสนิใจเองไม่ได้	และปัญหาทางอารมณ์ผูป่้วยทีย่ากต่อ

การจัดการ	 โดยเฉพาะพฤติกรรมหงุดหงิด	ก้าวร้าว	ต่อ

ต้านการให้ความช่วยเหลือร้อยละ	65.5,	57.1	และ	51.2	

ตามลำาดับ	ด้านปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการรับ

บริการทางการแพทย์	 3	ลำาดับแรก	 ได้แก่	 โรงพยาบาล

ใกล้เคียงไม่มีการตรวจรักษาภาวะสมองเสื่อมโดยตรง	

ลำาดับการให้บริการตามหมายเลขนัด	และความลำาบาก

ในการเดนิทางร้อยละ	25,	21.4	และ	20.2	ตามลำาดบั	ใน

ด้านความต้องการของผู้ดูแล	3	ลำาดับแรก	ได้แก่	การมี

เครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม	 การมีสาย	 hotline	

สำาหรบัผูด้แูลในการขอคำาปรกึษา	และจดัการอบรมความ

รู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม	 รวมถึงการดูแลโรค

ทางกายเบ้ืองต้น	 ร้อยละ	 66.7,	 65.5	และ	 60.7	ตาม

ลำาดับ

 สรุป	 ผลการศึกษาสนับสนุนให้หน่วยงานบริการ

สุขภาพผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงภาวะสมองเส่ือม	 และ

สามารถนำาผลการศึกษาไปใช้ในวางแผนจัดบริการ

สำาหรบัผูป่้วยสมองเสือ่ม	โดยเฉพาะการให้ความรูใ้นเรือ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อมแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล	เพื่อ

เป็นการดูแล	 ป้องกันเบื้องต้นก่อนการเข้ารับบริการ

ทางการแพทย์
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ผลการลดภาวะทุพโภชนาการ
ในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ได้รับ

ยากลุ่ม Cholinesterase 
inhibitors ในคลินิกความจำา 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ภิมชญาณ์ภรณ์  จีนาใหม่1,  
สุพัตรา  ปวนไฝ1,  

พรรณพิศา  นันตาวัง1

1คลินิกความจำา	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

 บทน�า : 	 ผู้ป่วยสมองเสื่อมท่ีได้รับยากลุ่ม	Cho-

linesterase	inhibitors		มกัมอีาการคลืน่ไส้	อาเจยีน	เบือ่

อาหาร	ความอยากอาหารลดลง		BMI	ตำา่กว่าเกณฑ์ปกต	ิ	

ปีงบประมาณ	 2559	 มีผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีภาวะทุพ

โภชนาการ	ร้อยละ	17.13		

 วัตถุประสงค ์  :  เพื่อศึกษาผลการลดภาวะ 

ทุพโภชนาการในผู ้ป ่วยสมองเสื่อมที่ได ้รับยากลุ ่ม	 

Cholinesterase	 inhibitors	 ในคลินิกความจำา	 โรง

พยาบาลประสาทเชียงใหม่

 วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา	 ใน

ระหว่าง	เดอืนตุลาคม	2559	-	กนัยายน	2560	โดยใช้แบบ

ประเมินภาวะ	ทุพโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกรายท่ีได้รับยากลุ่ม	

Cholinesterase	inhibitors	จำานวน	216	ราย	โดยประเมิน

ภาวะโภชนาการ	 คัดเลือกผู้ป่วยที่มี	 BMI	 ตำ่า	 นำามา

วางแผนร่วมกบัทมีสหวชิาชพีให้ความรูแ้ละเสริมพลงัแก่

ญาตแิละผูด้แูล	คัดเลอืกผูป่้วยทีม่ภีาวะโภชนาการดเีป็น

แบบอย่าง	ทำากลุม่แลกเปลีย่นเรยีนรู	้	จดัทำากจิกรรมการ

ทำาอาหารเพื่อสุขภาพ			จัดทำาเอกสารเสริมการสอน	และ

ส่งต่อข้อมูลแพทย์	ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการวิจัย :	 พบว่ามีภาวะทุพโภชนาการลดลง

เหลือร้อยละ	11.11%

 สรุป :แนวทางการประเมินภาวะทุพโภชนาการใน

ผูป่้วยโรคสมองเสือ่มทีพั่ฒนาขึน้มาใช้	สามารถลดภาวะ

ทุพโภชนาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้และควรนำาไปใช้

เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมต่อไป
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ผลของกิจกรรมนันทนาการ
ต่อความฉลาดทางอารมณ์ 

และการเห็นคุณค่าแห่งตนของ
ผูสู้งอาย ุและจิตอาสา ในคลินิก
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช

สุภัทรา จันทร์คำา1, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล2, 
ภูษณิศา ยังอยู่1

1คลินิกผู้สูงอายุ	ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 วัตถุประสงค ์  :  เพื่อศึกษาผลของกิจกรรม

นันทนาการต่อความฉลาดทางอารมณ์	 และการเห็น

คุณค่าแห่งตนของผู้สูงอายุ	และจิตอาสา

 วิธกีาร และเคร่ืองมอื : การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิ

ทดลองในรูปแบบ	Quasi-experimental	study	ในกลุ่ม

ผูส้งูอายแุละกลุม่จติอาสาเป็นกลุม่ทดลอง		2		กลุม่	และ

กลุ่มควบคุมที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ	1	กลุ่ม	กลุ่มละ	13	คน	

เข้าร่วมกิจกรรมเดือนละ	1	ครั้งรวมทั้งสิ้น	8	ครั้ง	ครั้งละ

ประมาณ	50	นาที	ซึ่งทั้งสองกลุ่มได้รับการประเมินก่อน

และหลัง	ด้วยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ

กรมสขุภาพจติ		และแบบสอบถามความรูส้กึมคีณุค่าใน

ตนเองในผู้สูงอายุ	 (Rosenberg	Self-Esteem	Scale)	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	pair	t-test	และ	MANCOVA

 ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุและจิต

อาสา	จำานวน	39	คน	มอีายเุฉลีย่	67	7.9	ปี	ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงร้อยละ	 81.16	 สถานภาพสมรสร้อยละ	 52.6	

ระดับการศึกษาปริญญาตรีร ้อยละ	 50	 อาชีพเป็น

ข้าราชการบำานาญร้อยละ	 60.5 กลุ่มจิตอาสาท่ีได้รับ

กจิกรรมนนัทนาการมค่ีาเฉลีย่ของคะแนนการเห็นคณุค่า

แห่งตนหลงัสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมนัียสำาคญัทางสถติิ	

(3.77	0.28	vs.	3.49	0.47;	p	=	0.009)	ส่วนผลคะแนน

รวมเฉลี่ยของความฉลาดทางอารมณ์หลังทดลองและ

ก่อนทดลองไม่แตกต่างกนั		กลุม่ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบักจิกรรม

นนัทนาการมคีะแนนเฉลีย่ของ Self	-esteem	หลงัทดลอง

สงูกว่าก่อนทดลองอย่างมนียัสำาคัญทางสถติ	ิ(3.77	0.34	

vs.	3.43		0.38;	p	=	0.034)	ส่วนผลคะแนนรวมเฉลีย่ของ 

Emotional	Intelligence หลงัและก่อนทดลองไม่แตกต่าง

กัน

 สรุป : ผลของการจัดกิจกรรมนันทนาการ	 ช่วย

ให้การเห็นคุณค่าแห่งตนสูงขึ้น	 ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ	

ควรมีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ	

เพื่อให้การเห็นคุณค่าแห่งตน	 และความฉลาดทาง

อารมณ์สูงขึ้น
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นานาสาระ

ความอยู่รอดของบัตรทอง

สมศักดิ์  เทียมเก่า

สมศักดิ์  เทียมเก่า

ส�ข�ประส�ทวิทย� ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์ คณะแพทยศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณ�ก�ร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

	 สทิธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	หรอืบตัรทองเป็น

สิทธิการรักษาที่ดูแลคนไทย	3	 ใน	4	ของประเทศ	แต่ก็

อาจเป็นเหตุหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดภาวะขาดทุนของโรง

พยาบาลต่าง	ๆ 	อย่างถ้วนหน้า	และบางกรณกีอ็าจถกูนกั

วิชาการว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตผู้ป่วยบัตรทอง	ที่

พบว่าผู้ป่วยโรคเดียวกันถ้าใช้สิทธิการรักษาบัตรทอง	มี

การเสยีชวีติสงูกว่าสทิธกิารรกัษาอ่ืน	ๆ 	โดยความเหน็ส่วน

ตัวของผม	ปัญหาของการขาดทุนนั้น	 คงไม่ได้เกิดจาก

สทิธิการรกัษาบตัรทองเพียงสทิธเิดียว	เพราะปัจจบุนัการ

จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากทั้ง	 3	 สิทธิการรักษานั้นก็ตำ่า

กว่าต้นทุนที่แต่ละโรงพยาบาลใช้จ่ายไป	ผมเลยมานั่ง

วิเคราะห์เพื่อหาวิธีที่จะทำาให้ระบบหลักประกันสุขภาพ

ของประเทศไทยนั้นสามารถอยู่ดูแลคนไทยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น	ดังนี้

	 1.	 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของคนไทย	

ทัง้ในด้านการส่งเสรมิ	ป้องกนั	และรกัษาอาการเจบ็ป่วย

เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ที่การดูแลตนเองได้	 เช่น	ไข้หวัด	ปวดหัว

แบบธรรมดา	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำางาน	ท้อง

เสีย	วิงเวียนศีรษะ	แผลขนาดเล็กที่ไม่ต้องเย็บ	เป็นต้น

	 2.	 สนบัสนนุให้หน่วยบรบิาลด้านสขุภาพทีใ่กล้ชดิ

กับประชาชนในชุมชน	เช่น	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลมีความสามารถในการบริบาลด้านสุขภาพ	และมี

การส่งต่อข้อมูลที่ดี	 มีประสิทธิภาพ	ลดการทำางานด้าน

ข้อมูลที่ซำ้าซ้อนแบบในปัจจุบันที่เจ้าหน้าท่ีต้องเสียเวลา

อย่างมากในการลงข้อมลู	ผมเชือ่มัน่ว่าถ้าลดเวลาทีใ่ช้ใน

การลงข้อมูลนี้ไปได้	 ก็จะทำาให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการ

ทำางานให้บรรลเุป้าหมายในการดูแลสขุภาพประชาชนได้

มากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งการทำาหน้าท่ีด้านการรับยาต่อเนื่อง	

(refill)	เพื่อลดการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชน	หรือ

โรงพยาบาลจังหวัดได้	

	 3.	 หน่วยงานด้านสุขภาพควรทำางานร่วมมือกับ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด	 เพ่ือให้มีการ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนได้

มากยิ่งขึ้น	 และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินต้องให้การ

สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น	 เพราะปัญหา

ด้านสุขภาพควรเป็นหน้าที่ของชุมชนที่ต้องให้การดูแล

ร่วมกัน	ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่	ความรับผิดชอบของหน่วย
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งานใด	หน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

	 4.	 การพัฒนาและสร้างระบบแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และต้องทำาให้

ประชาชนมคีวามมัน่ใจในการทำาหน้าทีบ่รบิาลของแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว

	 5.	 การพัฒนาและสร้างระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้

มีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้เกิดการบริบาลด้านการแพทย์

ฉกุเฉนิทีมี่ความคุม้ค่า	ลดความแออดัของห้องฉกุเฉนิใน

โรงพยาบาลขนาดใหญ่	 ลดความสูญเสียในบางโรง

พยาบาลท่ีอาจไม่มีความจำาเป็นในการเปิดบริการของ

ห้องฉุกเฉินนอกเวลาราชการ

	 6.	 สมาคมวิชาชีพของแพทย์แต่ละสาขาหรือ

แต่ละระบบ	เช่น	โรคระบบประสาท	โรคหวัใจ	โรคทางเดนิ

อาหาร	ร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสขุ	และผูร้บัผดิชอบ

จ่ายค่ารักษาพยาบาล	ได้แก่	กรมบัญชีกลาง	สำานักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	สำานกังานประกนัสงัคม	และ

บรษิทัประกนัชวีติ	รวมทัง้โรงพยาบาลเอกชน	เพือ่พฒันา

แนวทางการรักษาโรคท่ีมีความคุ้มค่ามากที่สุดและมี

ความปลอดภัย	 เหมาะสมกับฐานะด้านการเงินของ

ประเทศ	เน้นยำา้ว่าเป็นแนวทางการรกัษาท่ีมีเหมาะสมกบั

คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ	มิใช่แนวทางการรักษาที่ดี

ที่สุด	 เพื่อให้เกิดแนวทางการรักษาของประเทศไทยที่มี

ความเหมาะสมและยั่งยืน

	 7.	 รัฐบาลควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระ

ทบจากระบบบริการด้านสุขภาพในปัจจุบันได้แสดง

ความคิดเห็น	 ระดมความคิดเพ่ือให้เกิดแนวทางการ

พฒันาระบบสขุภาพทีไ่ด้มมีมุมองจากผูเ้กีย่วข้องโดยตรง	

และรอบด้าน	เนื่องด้วยระบบในปัจจุบัน	ผู้ให้บริบาลนั้น

แทบไม่มีโอกาสได้ให้ความเห็นต่อผู้พัฒนาและดูแล

ระบบบริบาลเลย	

	 8.	 กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมมือกับกระทรวง

ศึกษาธิการ	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน

สุขภาพสำาหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น	เพื่อให้เกิดความรู้

ในการดแูลสขุภาพอย่างถกูต้อง	รวมทัง้ระบบสขุภาพของ

ประเทศไทย	นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขควรบูรณา

การด้านสุขภาพกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องด้าน

สขุภาพ	เช่น	กระทรวงไอซที	ีควรขอความร่วมมอืกบับรษัิท

ด้านการสือ่สาร	เช่น	บริษทัจำาหน่ายโทรศพัท์ให้มกีารรวบ

รวมแอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพของประเทศไทย	 เพื่อให้มี

การบรรจุลงในสมาร์ทโฟนของคนไทย	 เหมือนกับการลง

แอพพลิเคชั่นอื่น	ๆ	ในสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ	 เพื่อเพิ่ม

การเข้าถึงสิ่งที่มีประโยชน์ด้านสุขภาพที่สะดวกขึ้น

	 9.	 กระทรวงสาธารณสุขควรร ่วมมือกับร ้าน

สะดวกซื้อ	 เพื่อให้ร้านสะดวกซื้อเป็นสวนหนึ่งของระบบ

สุขภาพ	 เช ่น	 การจำาหน่ายอาหารเฉพาะโรค	 จุด

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ	 จุดบริการตรวจวัด

ความดันโลหิต	ตรวจวัดระดับนำ้าตาลปลายนิ้ว	เป็นต้น	
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