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Interesting Case
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1
แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลขอนแก่น, 

2
อายุรแพทย์โรคเลือด โรงพยาบาลขอนแก่น, 

3
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

 Alteration of Consciousness in Elderly

ประวัติ
ชายไทยคู่ อายุ 84 ปี

อาการสำาคัญ มาด้วยซึมลงมา 1 วัน

 3 วันก่อน มีอาการปวดหลัง ปวดเมื่อย

ตามตัวทั่วๆไป อ่อนเพลียมาก ไม่มีไข้ ทานอาหาร

ได้ตามปกติ ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ไม่มีปวดศีรษะ 

รูต้วัรูเ้รือ่งด ีปสัสาวะบอ่ย อจุจาระปกต ิ, 1 วนักอ่น

มาโรงพยาบาล  พดูจาสบัสน ปสัสาวะราด อจุจาระ

ราด ไม่มีไข้ ไม่มีชักเกร็ง ผู้ป่วยดูซึมลง ญาติจึงพา

มาโรงพยาบาล 

 Underlying disease – HT รักษาที่ 

clinic เป็นประจำา ได้ยากินไม่ทราบชนิด ควบคุม

ความดันโลหิตได้ดี

 5 ปกีอ่น เคยมขีาบวมขา้งซา้ย วนิจิฉยัเปน็ 

DVT ไดย้ากนัเลอืดแขง็ตวัมากนิ นาน 4 เดอืน และ 

loss folow up เนื่องจากอาการหายดี 

ไม่มีประวัติแพ้ยา, ปฏิเสธดื่มสุรา/ สูบบุหรี่ 

Physical examination :
Vital sign: T 36.5 oC , PR 85/min regular, RR 

32/min, BP  144/75 mmHg, spO2 RA 94%

General appearance : A Thai old aged male, 

drowsiness, orientation to time/ place/ per-

son (slow response)

HEENT : not pale, no jaundice, JVP 2 cm, 

thyroid gland normal size

Respiratory : trachea in midline, equal 

chest movement, mild tachypnea, crepita-

tion RML,decreased breath sound of  both 

lower lungs (1/4) 

CVS : no active precordium, PMI 5th ICS  2 

cm lateral toMCL, LV heaving

Abdomen : no abdominal distension, liver 

& spleen were not palpate 

PR : firm prostate gland 3 FB, smooth sur-

face, no rectal shelf

Extremity : no pitting edema 

Neurological examinahin : E3V5M6

 motor grade IV at least, DTR 2+ all

 BBK , clonus –ve,  stiff neck –ve, 

 sensory grossly intact 

Problem list
 1. Alteration of consciousness 

without focal neurological deficit
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 2. Controlled hypertension

 3. History of DVT leyt.leg

 4. Hypoxemia

 เนื่องจากอาการซึมในผู้ป่วยรายนี้ ไม่มี 

localizing sign จึงคิดถึงอาการซึมจาก extra-

cranial cause มากที่สุด จึงส่งตรวจ lab พื้นฐาน

CBC : Hct 35.9%, Hb 12.1 g/dL, WBC 

5500cell/ml, N70%, L27%, plt 110,000/ml

BUN 29, Cr 3.0 mg/dl, Na 145, K 3.3, Cl 109, 

HCO
3
 29 mEg/L, Ca 11.8, PO

4
 5.3, Mg 2.4mg/

dl, DTX 118 mg%

LFT : TB 1.3, DB 0.3 mg/dl, alb 4.1, glob 2.6 

gm/dl, SGPT 25, SGOT 325, ALP 64 U/L

UA : yellow, clear, sp gr 1.015, pH 5.0, 

prot1+, sugar neg, ketone neg, blood 1+, 

RBC 0-1, WBC 0 /HF

CXR : mild cardiomegaly, no significant 

pulmonary infiltration

 จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ

ความผิดปกติเพิ่มเติม ดังนี้

 • Mild hypercalcemia

 • Hyperphosphatemia

 • Renal  failure

 และไดท้ำาการตรวจ brain imaging เพือ่ 

rule out intracranial cause ได้แก่

MRI brain : normal brain parenchyma with-

out focal mass, normal pituitary gland

 ดังนั้น สาเหตุของ alteration of con-

sciouness น่าจะอธิบายได้จาก

 1. Hypercalcemia 

 2. Septic encephalopathy  

 Pneumonia ผูป้ว่ยมอีาการเหนือ่ย ตรวจ

ร่างกาย พบ crepitation both lower lung, de-

saturation แต่มีข้อคัดค้านคือ ไม่มีไข้ หรือ sub-

temperature รว่มกบัไมม่หีลกัฐานสนบัสนนุ เรือ่ง 

bacterial infection ( CBC ไมพ่บ leukocytosis 

or leucopenia, neutropenia, toxic granule 

vacuolization แต่มีข้อแย้งคือ ไม่พบ systemic 

inflammatory response syndrome

 3.  Hypoxemia แต่เนื่องจากเป็นแค่ 

mild hypoxemia จึงไม่น่าจะอธิบายอาการของ

ผู้ป่วยได้ทั้งหมด

 ในผูป้ว่ยรายนี ้alteration of conscious-

ness คิดถึงจากหลายๆ สาเหตุร่วมกัน 

  Renal failure น่าจะเป็นภาวะ acute 

renal failure เนื่องจากไม่มีประวัติอื่นๆ ที่บ่งบอก

ถึง decline of renal function มาก่อน  (ไม่มี 

หลกัฐานของ nocturia, การตรวจไมพ่บซดี ความ

ดันโลหิตไม่สูงขึ้น

 สาเหตุ acute hypoxemia คิดถึง pul-

monary embolism มากที่สุด เนื่องจากเคยมี

ประวัติ DVT อยู่เดิม ร่วมกับในขณะนี้ สงสัยภาวะ 

malignancy รว่มดว้ย จงึไดท้ำาการสง่ตรวจ เพิม่เตมิ

 • Sputum AFB –ve 

 • Sputum G/S : moderate PMN, 

few gram positive cocci, few gram negative 

bacilli, rare gram negative diplococci 

 • Sputum C/S : normal flora
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 • Sputum cyto : no malignancy

 • D-dimer 3944.36 ng/mL ( 0-300)

 • CT angiogram chest : filling 

defect at main pulmonary artery

 ซึ่ งสนับสนุนว่า  ผู้ป่วยน่าจะมีภาวะ 

pulmonary embolism จริง เนื่องจากผู้ป่วย

อายุมาก สาเหตุจึงคิดถึง acquired condition 

เช่น malignancy มากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่ม 

hematologic malignancy โดยที่ผู้ป่วยมีภาวะ 

hypercalcemia, hyperphosphatemia, renal 

failure ทำาให้คิดถึงโรค multiple myeloma หรือ 

plasma cell dyscrasia การวนิจิฉยัแยกโรคอืน่ๆ 

ของ hypercalcemia ได้แก่

 • Hypercalcemic of malignancy

 • Vitamin D & calcium supple-

ment แต่ไม่มีประวัติสนับสนุน

 จงึไดส้ง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพิม่เตมิ 

เพือ่สนบัสนนุการวนิจิฉยั plasma cell myeloma

Bone survey : not seen osteolytic lesion

BMA : hypocellular marrow, plasma cell 8%

ถึงแม้ว่าพบ plasma blast เพียง 8% ก็ยังไม่

สามารถ rule out multiple myeloma ได้1 จึง

ได้ส่งย้อม immunohistochemistry เพิ่มเติม 

และส่งตรวจหาหลักฐานของ monoclonal gam-

mopathy

Serum free light chain : kappa free light 

chain 13.6 mg/L ( 3.30 – 19.40)

 Lamda free light chain 8480 mg/L 

(ภาพจากปก)
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(5.75 – 26.3)

 K/λ ratio 0.002

 Β
2
 microglobulin  8.1 µg/mm3

 Serum immunofixation: Band de-

tected monoclonal lamda type light chain

 สรุป ในผู้ป่วยรายนี้คิดถึงโรค multiple 

myeloma, light chain gammopathy มากทีส่ดุ 

ซึ่งเป็น manifestation เพียง 16% ของ multiple 
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myeloma

 โดยความแตกต่างแต่ละ subtype ของ 

multiple myeloma ไดแสดงไว้ใน ตรางที่ 1

 Gammopathy คือ abnormal prolif-

eration ของ B lymphocytes ส่งผลให้เกิด ab-

normal levels of immunoglobulin production

ตารางที่ 13  Manifestations of various type of myeloma according to idiotypic monoelonal-

protein

Monoclonal gammopathy
 เป็นการเพิ่ม production ของ immu-

noglobulin เพยีงชนดิเดยีว โดย single clone of 

cells มักจะเรียก abnormal protein produced  

ว่า paraprotein or M component  ซึ่งอาจจะ

ประกอบด้วย immunoglobulinทั้ง molecules 

หรือ ส่วนของ subunits, light-chains (Bence 

Jones proteins),  heavy-chains พบไดใ้นภาวะ 

myelomas, lymphoproliferative neoplasms, 

chronic inflammatory  หรือ immune-medi-

ated diseases การเพิ่มขึ้นของ protein ที่ผิด

ปกติในเลือด อาจส่งผลให้เกิด hyperviscosity 

syndrome, Raynaud’s phenomenon, clot-
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ting disturbance

Polyclonal gammopathy
 Hypergammaglobulinemia เป็นผล

มาจากการเพิ่ม product ของ immunoglobu-

lin หลายๆ ชนิด ซึงเป็นผลจากการสัมผัสต่อ  

antigens เป็นเวลานานและระดับสูง พบได้ใน

ภาวะ infectious, inflammatory, immune-

mediated diseases

Light chain disease
 คือ overproduction ของ immuno-

globulin light chain molecules โดย B cell 

tumors (plasmacytomas) พบประมาณ 30% 

of monoclonal gammopathy patients (รวม

ถึงผู้ป่วย light chain myeloma, primary AL 

amyloidosis, nonsecretory myeloma, and 

light chain deposition disease)3   ซึง่สว่นใหญ่

ผู้ป่วยมักมาด้วย IgG monoclonal gammopa-

thy ถึง 55% ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ มักมาด้วย new 

onset acute kidney injury, proteinuria 

 การแยก monoclonal gammopathy 

มักใช้วิธี serum protein electrophoresis หรือ 

immunofixation electrophoresis ซึ่งการส่ง 

traditional urine testing ไม่สามารถ detect 

free light chain ได้
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