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บทความ

การประชุมวิชาการประจำาปี 2555

I-SAN Neurological Diseases

วันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2555

  I : Infectious, Injury

  S : Stroke, Seizures

  A : Alteration of conscious

    Autoimmune disease

  N : Neuropathy, Neuromuscular
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บทนำ� 
	 ภาวะลิม่เลอืดอดุตนัหลอดเลอืดเปน็สาเหตุ

สำาคัญประการหนึ่งของความพิการและการเสีย

ชีวิต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนสูงอายุ		hepa-

rin	และ	vitamin	K	antagonist	(warfarin)	เป็น

ยามาตรฐานทีใ่ชม้านานเพือ่ปอ้งกนัและรกัษาภาวะ

ดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	 ยาทั้งสองชนิดนั้นมีข้อ

จำากดัในการใชอ้ยูม่าก	จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งพฒันา

ยาใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพดแีละลดขอ้จำากดัในการใช	้	

direct	thrombin	inhibitors	(DTIs)	เป็นยาต้าน

ลิ่มเลือดกลุ่มใหม่ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	

ยานี้ออกฤทธิ์จับโดยตรงกับ	 thrombin	 โดยไม่

ต้องอาศัย	 antithrombin	ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้

ไดแ้ก	่hirudin,	lepirudin,	bivalirudin,	ximela-

gatran	และ	dabigatran	ซึง่ยาเหลา่นีไ้ดเ้ขา้สูก่าร

วิจัยทางคลินิกระยะที่	3	(phase	3	clinical	trial)	

เพือ่นำามาใชป้อ้งกนัและรกัษาภาวะลิม่เลอืดอดุตนั

ทั้งในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำา	

	 ขอทบทวนกระบวนการเกิดลิ่มเลือดพอ

สงัเขปดงันี	้เมือ่มกีารฉกีขาดของหลอดเลอืด	เซลล์

เยื่อบุหลอดเลือดถูกทำาลายจะมีการเปิด	 tissue	

factor	ให้ทำางานร่วมกับ	factor	VII	(FVII)	ในการ	

กระตุ้น	coagulation	cascades	ทำาให้มีการสร้าง	

thrombin	 (รูปที่ 1)	 ซึ่ง	 thrombin	จะมีบทบาท

เป็นศูนย์กลางที่สำาคัญดังนี้	 เปลี่ยน	 fibrinogen	

ให้เป็น	fibrin,	กระตุ้น	factor	V,	VIII	และ	XI	ให้

ทำางานได้	 เสริมให้มีการสร้าง	 thrombin	มากขึ้น	

และ	 thrombin	ยังไปมีผลกระตุ้นการเกาะกลุ่ม

ของเกล็ดเลือด	นอกจากนี้	 thrombin	ยังกระตุ้น	

factor	XIII	 ทำาให้เกิดการสร้าง	 cross	 link	 ของ	

fibrin	ทีแ่นน่หนาขึน้	กระบวนการดงักลา่วทัง้หมด

นัน้ถกูควบคมุโดยสารตา้นการเกดิลิม่เลอืดทีม่อียู่

แล้วในร่างกาย	ซึ่งได้แก่	tissue	factor	pathway	

inhibitor,	protein	C	and	protein	S	system	

(thrombin	 จะจับกับ	 thrombomodulin	 และ

กระตุน้ให	้protein	C	ทำางานรว่มกบั	protein	S	ใน

การยับยั้ง	FVa	และ	FVIIa)	และ	antithrombin	

ช่วยควบคุมกระบวนการเกิดลิ่มเลือดให้เกิดแต่

เฉพาะในบริเวณที่มีการบาดเจ็บ	

Direct Thrombin Inhibitors

รศ.ดร. พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รูปที่ 1		 Coagulation	pathway		แสดงการทำางานของ	tissue	factor	ในการเริ่มกระบวนการแข็งตัว

ของเลือดในร่างกาย	และ	การทำาหน้าที่ของ	thrombin	ที่ทำาให้เกิดกระบวนการแข็งตัวของเลือดอย่างต่อ

เนื่อง	(HMWK	=	high-molecular-weight	kininogen;	PK	=	prekallikrein;	PL	=	phospholipid;	

PT	=	prothrombin;	TF	=	tissue	factor;	Th	=	thrombin,	 :	inhibition)

	
	 Thrombin	มบีทบาทสำาคญัในกระบวนการ

เกิดลิ่มเลือดดังกล่าวมาข้างต้น	ทำาให้	 thrombin	

เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและผลิตยาต้านลิ่ม

เลือดตัวใหม่ๆ	 	 thrombin	 มีตำาแหน่งการจับ	

(binding	sites)	3	ตำาแหนง่	ประกอบดว้ย	exosite	

1	 (fibrin	binding	 site),	 exosite	 2	 (heparin	

binding)	 และ	 active	 site	 	 ยากลุ่ม	 direct	

thrombin	inhibitor	จะจบัโดยตรงกบั	thrombin	

ไดท้ัง้	exosite	และ	active	site	(รปูที ่2)	ซึง่จะตา่ง

ไปจากยาต้านลิ่มเลือดกลุ่ม	 heparin	 และ	 low-

molecular	weight	heparin	(LMWH)		heparin	

และ	LMWH	จับกับ	 antithrombin	และจับกับ	

exosite	2	ของ	free		thrombin	นอกจากนี้แล้ว	

ยังจับได้เองกับ	fibrin	และ	thrombin	โดยทำาตัว

เหมือนสะพานเชื่อม	 fibrin	กับ	 thrombin	 เสริม

ให	้thrombin	จบักบั	fibrin	รวมตวัเปน็	complex	

ของ	fibrin-heparin-thrombin	ซึ่ง	complex	นี้

จะจับกับ	 exosites	 ทั้งสองตำาแหน่ง	 แต่ปิดบัง

ส่วนของ	active	site	 ไม่ให้ถูก	 inactivate	 โดย	

heparin-antithrombin	complex	จงึทำาใหย้งัคง

มีการสร้างก้อนลิ่มเลือดได้อีก	(thrombus	form-

ing)	หรอืกลา่วงา่ยๆวา่	heparin	ไมส่ามารถยบัยัง้

ฤทธิ์ของ	fibrin	bound	thrombin	
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รูปที่ 2 Binding	sites	ของ thrombin		แสดงการจับของ	fibrin	และยา	DTIs	ที่	binding	sites	ของ	

thrombin	ซึง่ประกอบดว้ย	exosite	1	(E1),	exosite	2	(E2)	และ	active	site	(http://www.mlo-online.

com/features/201108/clinical-issues/direct-thrombin-inhibitors-clinical-uses-mechanism-

of-action-and-laboratory-measurement.aspx.	Direct	 thrombin	 inhibitors:	Clinical	 uses,	

mechanism	of	action,	and	laboratory	measurement.	By	Jeanne	M.	Rhea		and	Ross	J.	Mo-

linaro)

	 การใช้	 heparin	 นั้น	 นอกเหนือจากมีข้อ

จำากัดที่	heparin	 	ยับยั้งฤทธิ์ของ	fibrin	bound	

thrombin	ไมไ่ดแ้ลว้	ยงัมขีอ้จำากดัอืน่ๆ	เชน่	hepa-

rin	จบักบัโปรตนีในพลาสมาไดด้มีาก	จงึมปีรมิาณ

ยาที่ออกฤทธิ์มากน้อยแตกต่างกันไป	 ทำาให้ไม่

สามารถคาดคะเนการออกฤทธิ์ของ	heparin	จาก

ขนาดที่ให้	 จำาเป็นต้องตรวจสอบการแข็งตัวของ

เลือดเป็นระยะๆ	และ	heparin	ยังอาจเหนี่ยวนำา	

ให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดตำ่า	 (heparin-induced	

thrombocytopenia;	HIT)	 ได้อีกด้วย	 ซึ่งเป็น

ข้อจำากัดที่สำาคัญประการหนึ่งของการใช้	heaprin

	 Direct	 thrombin	 inhibitors	 (DTIs)	

นอกจากจะยับยั้งได้ทั้ง	soluble	thrombin	(free	

thrombin)	และ	fibrin-bound	 thrombin	ยังมี

ข้อดีอื่นอีก	ได้แก่	สามารถคาดคะเนการออกฤทธิ์

ของ	direct	thrombin	inhibitors	จากขนาดที่ให้

ได้เนื่องจากไม่จับกับโปรตีนในเลือด	จึงไม่จำาเป็น

ต้องตรวจสอบการแข็งตัวของเลือดบ่อยครั้ง	และ

ไม่เหนี่ยวนำาให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดตำ่า

	 ได้มีการศึกษาการนำา	 direct	 thrombin	

inhibitors	ทัง้ชนดิทีใ่หโ้ดยการฉดีและรบัประทาน	

มาใช้เพื่อป้องกันและรักษาการเกิดลิ่มเลือดใน

หลอดเลือดดำา	 (venous	 thromboembolism,	

VTE)	ในผู้ป่วยที่มีหรือเสี่ยงที่จะมี	HIT,	ผู้ป่วยที่

ไดร้บัการทำา	percutaneous	coronary	interven-

tion	(PCI),	ผู้ป่วย	acute	coronary	syndromes	
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(ACS)	ทั้งที่ทำาและไม่ทำา	percutaneous	trans-

luminal	coronary	angioplasty	(PTCA)	และผู้

ป่วย	nonvalvular	atrial	fibrillation	เท่าที่ทราบ	

ในปัจุบันมี	DTIs	ที่ได้รับการรับรองจากสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา	

(US	FDA)	ได้แก่	lepirudin,	desirudin,	bivali-

rudin,	agratroban	และ	dabigatran	etexilate	

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาดังกล่าว	 ได้สรุป

แสดงในตารางที่ 1  และ	ตารางที่ 2		

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาและทางคลินิกของ	direct	thrombin	inhibitors	แบบฉีด

Lepirudin Bivalirudin Argatroban

Indication Prophylaxis	 or	 treatment	

of	 thrombosis	complicat-

ing	HIT

Patient	with	UA	undergo-

ing	PTCA;	PCI	with	provi-

sional	use	of	GPI;	patients	

with/at	 risk	of	HIT/HITTS	

undergoing	PCI

Prophylaxis	 or	 treat-

ment	 of	 thrombosis	

complicating	HIT;	 pa-

tients	 	with/at	 risk	 of	

HIT	undergoing	PCI

Chemistry Recombinant	protein Synthetic	peptide Synthetic	 arginine	de-

rivative

Thrombin	bind-

ing

Bivalent	 direct	 thrombin	

inhibitor

Bivalent	 direct	 thrombin	

inhibitor

Univalent	direct	throm-

bin	inhibitor

Thrombin	affin-

ity	(K
i
)

Highest	

(K
i
	=	0.23	pM)

Intermediate

(K
i
=	1.9	nM)

Lowest	

(K
i
=	5-38nM)

Route	of	admin-

istration

Intravenous,	 subcutane-

ous

Intravenous Intravenous

Dosing ±Bolus	of	0.4	mg	kg-1	fol-

lowed		by	0.15	mg		kg-1h-1

Monitor	 with	 aPTT	 for	

target	ratio	1.5-2.5

Bolus	 of	 0.75	mg	kg-1	 	 fol-

lowed	by	1.75	mg	kg-1	×4h	

	Monitor	with	ACT	after	5	

min	(365	±	100s)

No	 bolus	 followed	 by	

2mg	kg-1	h-1		

Monitor	with	aPTT	 for	

target	ratio	1.5-3.0

Plasma	half-life ~	80	min ~	25	min ~	45	min

Metabolism Metabolized	in	kidney		 Proteolysis;	liver Metabolozed	in	liver

Excretion 45%	 in	 urine	 (35%	 un-

changed)

20%	unchanged	in	urine 65%	 in	 faeces,	 22%	 in	

urine
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Dose	reduction CL
CR
	 	 15-60	 ml	 min-1	 ;	

15-50	%

CL
CR
<	15		ml	min-1	;	con-

traindicated

CL
CR
	 	 15-60	ml	min-1	 ;	 15-

50	%

CL
CR
<	15		ml	min-1	;	contra-

indicated

Hepatic	failure:	0.5	mg	

kg-1min-1

Severe	HF	 :	 contrain-

dicated

ACT,	activated	clotting	time;	aPTT,	activated	partial	thromboplastin	time;	CL
CR
,	creatinine	

clearance;	DVT,	deep	venous	thrombosis;	GPI,	glycoprotein	inhibitor;	HF,	hepatic	failure;	

HIT,	heparin-induced	thrombocytopenia;	HITTS,	heparin-induced		thrombocytopenia	with	

thrombosis	syndrome;	PCI,	percutaneous	coronary	intervention;	PCTA,	percutaneous	trans-

luminal	angioplasty;	S.C.,	subcutaneous;	THR,	total	hip	replacement;	UA,	unstable	angina.	

Parenteral direct thrombin inhibitors 
 Recombinant hirudins: lepirudin and 

desirudin

	 Lepirudin	และ	desirudin	 เป็นอนุพันธ์

ของ	hirudin	 (เป็น	 recombinant	hirudin)	ซีง

เปน็	peptide	ทีส่กดัไดจ้ากตอ่มนำา้ลายของปลงิดดู

เลอืด	ยาทัง้สองนีม้คีณุสมบตัเิปน็	bivalent	direct	

thrombin	 inhibitors	 จับกับ	 active	 site	และ	

exosite	1	ของ	thrombin	(รูปที่	2)	และเป็นการ

จับแบบ	irreversible		มีความชอบ	(affinity)	ต่อ	

thrombin	ตำา่กวา่	hirudin	10	เทา่	แตก่ย็งัมคีวาม

แรงสูงสุดในกลุ่ม	DTIs	ในการจับกับ	thrombin		

ค่าครึ่งชีวิตของยาในเลือดหลังการฉีดยาโดยฉีด

เข้าหลอดเลือดดำาและเข้าใต้ผิวหนังจะประมาณ	

60	และ	 120	นาที	 ตามลำาดับ	 ขับออกทางไตเป็น

สำาคัญ	 	Lepirudin	 ได้รับการรับรอง	 ให้ใช้รักษา	

thrombosis	 ในผู้ป่วย	 	HIT	 ให้โดยการฉีดเข้า

หลอดเลือดดำา	 ขนาดของยาที่ให้คำานวณตามนำ้า

หนักตัวของผู้ป่วย	 และต้องปรับลดขนาดลงหาก

ไตทำางานบกพร่อง	 ข้อจำากัดในการใช้	 lepirudin	

คือยานี้มี	 therapeutic	window	ที่แคบมาก	มี

แนวโนม้ทีจ่ะทำาใหเ้กดิภาวะเลอืดออก	(increased	

bleeding)	มากกว่า	ร้อยละ	10	นอกจากนี้ยังพบ	

antihirudin	antibodies	ในผู้ป่วยที่ได้รับ	lepi-

rudin	 	ซึ่ง	 lepirudin-antihirudin	antibodies	

นี้ทำาให้การขับ	 lepirudin	ออกทางไตช้าลง	ยาจะ

สะสมในรา่งกายได	้อาจตอ้งปรบัขนาดของยาดว้ย

การตรวจวัด	aPTT	และที่สำาคัญยังไม่มียาแก้พิษ	

(antidote)	 เฉพาะ	ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะ	 lepirudin	

แต่เป็นเช่นเดียวกันหมดสำาหรับ	DTIs	ทุกตัว

	 Bivalirudin

	 Bivalirudin	เป็น	analogue	ของ	hirudin	

เป็นสายเปปไทด์ของกรดอะมิโนจำานวน	20	ตัว	ที่

สังเคราะห์ขึ้น	มีคุณสมบัติเป็น	bivalent	direct	

thrombin	 inhibitors	 จับกับ	 active	 site	และ	

exosite	1	ของ	thrombin	(รปูที ่2)	มคีวามสามารถ

ในการจับกับ	thrombin	ตำ่ากว่า	hirudin	800	เท่า	

และ	 bivalirudin	 จะจับกับ	 thrombin	 แบบไม่
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ถาวร	(reversible)	เนื่องจากเมื่อ	bivalirudin	จับ

กบั	thrombin	แลว้จะถกู	thrombin	ยอ่ยสลายไป

อย่างช้าๆ	thrombin	จึงถูกยับยั้งไปเพียงชั่วคราว

เทา่นัน้	ซึง่อาจเปน็เหตผุลทีอ่ธบิายการที่	bivaliru-

din	ทำาใหม้	ีincidence	ของภาวะเลอืดออกตำา่กวา่	

lepirudin	และมคีวามปลอดภยัในการใชม้ากกวา่	

lepirudin		เพราะมี	therapeutic	window	กว้าง

กว่า	 hirudin	 	 เมื่อฉีด	 bivalirudin	 เข้าหลอด

เลือดดำา	 จะออกฤทธิ์ได้ทันทีหรือ	ภายใน	5	นาที	

และมี	ค่าครึ่งชีวิต	25	นาที	ซึ่งเหมาะกับการใช้ใน	

percutaneous	 coronary	 intervention	 (PCI)		

Bivalirudin	 ส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับ

และโดยกระบวนการยอ่ยสลายโปรตนีทีเ่ซลลอ์ืน่ๆ	

มีประมาณ	ร้อยละ	20	ที่ถูกขับออกทางไต	ยังคง

จำาเป็นต้องปรับขนาดในผู้ป่วยที่มีการทำางานของ

ไตบกพร่องรุนแรงปานกลางและห้ามใช้ในผู้ป่วย

ไตบกพร่องรุนแรงมาก	FDA	ของ	สหรัฐอเมริกา

รับรองการใช้	bivalirudin	เป็นยาต้านการเกิดลิ่ม

เลอืดแทนการใช้	heparin	ในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการทำา	

PCI	ทั้งที่มีและไม่มี	thrombosis

	 Argatroban

	 Argatroban	 มีโครงสร้างที่มี	 arginine	

เป็นส่วนประกอบ	 มีคุณสมบัติเป็น	 univalent	

direct	 thrombin	 inhibitors	 จับกับ	 active	

site	ของ	thrombin	แบบไม่ถาวร	ซึ่ง	FDA	ของ

สหรัฐอเมริการับรองการใช้	 argatroban	 ในการ

ป้องกันและรักษาภาวะ	 thrombosis	 ในผู้ป่วยที่

มีภาวะ	HIT	 และใช้เป็นยาต้านการเกิดลิ่มเลือด

ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำา	PCI	ที่มีประวัติ	หรือเสี่ยง

ที่จะเกิด	HIT	ให้โดยการ	infuse	เข้าหลอดเลือด

ดำา	เริ่มในขนาดตำ่า	2	mg	kg-1min-1	ถึง	steady-

state	ภายใน	10	ชม.	ค่าครึ่งชีวิต	45	นาที	ยานี้ถูก

เปลี่ยนแปลงที่ตับและขับออกทางนำ้าดีเป็นส่วน

ใหญ่	 จำาเป็นต้องปรับลดขนาดหากผู้ป่วยมีการ

ทำางานของตับบกพร่อง	 ตรวจสอบการออกฤทธิ์

ไดด้ว้ยการตรวจวดั	aPTT	and	ACT	(activated	

clotting	time)	จะปรับขนาดยาให้ค่า	aPTT	เป็น	

1.5–3	เทา่ของคา่เริม่ตน้		argatroban	กม็ผีลทำาให	้

กระบวนการทดสอบการแข็งตัวของเลือดที่ขึ้นกับ	

thrombin	ยดืยาวออกไปดว้ย	เชน่	prothrombin	

time	 (PT)	 and	 INR	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้	

argatroban	ร่วมกับ	warfarin	หาก	INR	เมื่อใช้	

argatroban	ร่วมกับ	warfarin	มีค่ามากกว่า	4	ก็

สามารถหยุด	argatroban	ได้	

	 Oral direct thrombin inhibitors

	 เป็นยาต้านลิ่มเลือดกลุ่มใหม่ที่ ใช้ เพื่อ

ป้องกันและรักษา	 การเกิดลิ่มเลือดทั้งในหลอด

เลือดดำาและหลอดเลือดแดง	ximelagatran	เป็น

ตัวแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นและเป็น	 prodrug	 ของ	

melagatran	จากการศึกษาพบว่า	ximelagatran	

มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ	 warfarin	 ในการ

ป้องกันและรักษาการเกิดลิ่มเลือดทั้งในหลอด

เลอืดดำาและหลอดเลอืดแดง	และใชเ้ปน็	second-

ary	 prevention	 ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาด

เลือด	 ในอดีต	 ximelagatran	 ได้รับการรับรอง

ให้ใช้ป้องกัน	 venous	 thromboembolism	 ใน

ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก	 เช่นผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก	

จากการใช้อย่างกว้างขวางในยุโรปทำาให้ได้ข้อมูล
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วา่	ximelagatran	ทำาใหเ้กดิพษิตอ่ตบั	จงึหยดุการ

ผลิตในปัจจุบัน

	 Dabigatran	 etexilate	 เป็น	 oral	 uni-

valent	 DTIs	 และเป็น	 prodrug	 เช่นเดียวกับ	

ximelagatran		เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย	dabi-

gatran	etexilate	จะถูกเปลี่ยนเป็น	dabigatran	

ใน	 enterocytes,	 hepatocytes	และใน	portal	

vein	 จากนั้น	 dabigatran	 จะไปจับกับ	 active	

site	 ของ	 thrombin	 แบบไม่ถาวร	 และมีความ

เฉพาะเจาะจงต่อ	 thrombin	 มากกว่า	 serine	

protease	ชนิดอื่นๆ		ข้อดีของ	dabigatran	ได้แก่	

ยานี้	ไม่เกิด	drug	interaction	อันเกี่ยวเนื่องจาก

การทำางานของเอนไซม์	cytochrome	P450	หรือ	

อาหาร	หรือยา,	ไม่จำาเป็นต้องตรวจวัดการแข็งตัว

ของเลอืดบอ่ยครัง้	ม	ีtherapeutic	window	กวา้ง	

และให้แบบ	fixed-dose	ได้

	 ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของ	dabigatran	 etexilate	

กับยาต้านลิ่มเลือดมาตรฐาน	 เช่น	warfarin	 ใน

หลายกรณีเช่น	ป้องกัน	primary	VTE	หลังการ

ผ่าตัดสะโพกและเข่า,	 รักษา	 acute	 deep	 vein	

thrombosis	 (DVT),	ป้องกันและรักษา	pulmo-

nary	embolism	(PE),	ป้องกัน	stroke	ในผู้ป่วย	

non-valvular	atrial	fibrillation	(AF)	และ	sec-

ondary	 prevention	 ของลิ่มเลือดอุดตันหลอด

เลือดในผู้ป่วย	acute	coronary	syndrome		ใน

ปัจจุบันยังไม่มีรายงานถึงพิษของยาต่อตับ		dabi-

gatran	etexilate	ไดร้บัการรบัรองจาก	FDA	ของ

แคนาดา	 และยุโรปให้ใช้เพื่อป้องกัน	 	 venous	

thromboembolism	 หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

สะโพกและข้อเข่า	และได้รับการรับรองจาก	FDA	

ของสหรัฐอเมริกา	 ให้ใช้เพื่อป้องกัน	 stroke	 ในผู้

ป่วยที่มี	atrial	fibrillation	

	 หลังจากถูกดูดซึม	dabigatran	etexilate	

จะถูกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วโดย	serine	esterases	

ใน	 enterocytes,	 hepatocytes	และใน	portal	

vein	เกิดเป็นสาร	intermediates		สองชนิดก่อน	

สุดท้ายจึงเปลี่ยนเป็น	dabigatran		ค่า	absolute	

bioavailability	ของ	dabigatran	จะตำา่	ประมาณ	

ร้อยละ	6-7	เท่านั้น		dabigatran	etexilate	จะถูก

ดูดซึมได้ดีในภาวะที่เป็นกรด	ยานี้จึงถูกเตรียมมา

ในรปูแคปซลูทีบ่รรจ	ุpellet	เลก็ๆ	ซึง่ประกอบดว้ย

กรด	tartaric	อยู่ด้านในและถูกห่อหุ้มด้วย	dabi-

gatran	 etexilate	 ช่วยให้ถูกดูดซึมได้ดีในทาง

เดินอาหาร	 และเพื่อช่วยการดูดซึมในผู้ป่วยที่ได้

รับ	proton	pump	inhibitor	ร่วมด้วย		CYP450	

isoenzymes	 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน	

dabigatran	 etexilate	 ไปเป็น	 dabigatran	

และ	dabigatran	 เองก็ไม่มีผลต่อการทำางานของ	

CYP450	จึงช่วยให้การใช	้ dabigatran	มีปัญหา

เกี่ยวกับ	drug-drug	interaction	ตำ่า	

	 Dabigatran	 ถูกขับออกทางไตเป็นส่วน

ใหญ่	ที่เหลือขับออกในรูปของ	acylglucuronide	

ทางนำ้าดี	หากการทำางานของไตลดลง	(CL
CR
	<	50	

ml	min-1)	จำาเป็นต้องปรับลดขนาดของ	dabiga-

tran	etexilate		ถงึแม	้dabigatran	จะถกู	dialyze	

ออกไปได้	 ก็ยังห้ามใช้	 dabigatran	 ในผู้ป่วยที่มี	

CL
CR
	<	30	ml	min-1	 เภสัชจลนศาสตร์และฤทธิ์
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ทางเภสัชวิทยาของ	 dabigatran	 ได้สรุปไว้ใน

ตารางที่ 2	

	 จากการศึกษาการใช้	 dabigatran	 เพื่อ

ป้องกันการเกิด	 stroke	 ในผู้ป่วย	non-valvular	

atrial	fibrillation	พบว่า	dabigatran	etexilate	

ขนาด	110	และ	150	mg	วันละ	2	ครั้ง	สามารถ

ลดการเกิด	 stroke	 และ	 systemic	 embolism	

ได้เทียบเท่าและดีกว่า	warfarin	 ตามลำาดับ	 แต่

อย่างไรก็ตาม	dabigatran	 ในขนาด	150	mg	2	

ครัง้ตอ่วนั	กท็ำาใหม้อีตัราการเกดิ	major	bleeding	

(ร้อยละ	 3.32)	 ใกล้เคียงกับ	warfarin	 (ร้อยละ	

3.57)	ส่วน	dabigatran	etexilate	ขนาด	110	mg	

จะทำาให้มีอัตราการเกิด	major	bleeding	(ร้อยละ	

2.87)	ตำ่ากว่า	warfarin

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของ	dabigatran	etexilate

Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of dabigatran etexilate
Route of administration	 Oral
Inhibitor type	 Selective,	univalent,	reversible	DTI	(K

i
	=	4.5	nM)

Molecular Weight	 62.8	Da	(prodrug),	472	Da	(active)
Prodrug	 Double	prodrug	converted	to	active	form	via	two	intermediates
Absorption & Metabolism
Oral bioavailability 6-7%	(decreased	by	PPI	by	20-25%)
Food Effect	 Delayed	absorption
Tmax (hr)	 1-3
Half-life(hr)	 12-14
Plasma protein binding		 35%
Involvement of CYP 450	 No
Metabolism	 Occurs	in	hepatocytes	and	enterocytes;	20%	
	 Metabolized	to	yield	activated	glucuronide	conjugates
Elimination	 Biliary	20%;	Renally	80%
Pharmacokinetic profile	 Linear
Clinical considerations
Approved indications	 VTE	prophylaxis	after	hip-	or	knee	replacement	surgery	
	 Prevention	of	stroke	in	nonvalvular	atrial	fibrillation
Dosage	 150	or	220	mg	once	daily	(VTE	prophylaxis)
	 110	or	150	mg	twice	daily	for	stroke	prevention
Dose reduction	 Moderate	renal	impairment	(CrCl	<50ml	min-1);	
	 contraindicated	when	CrCL<	30	ml	min-1)
Monitoring	 Not	needed
Potential drug interactions Quinidine,	verapamil,	amiodarone,	rifampicin,
	 	St.	John’s	wort,	strong	P-glycoprotein	inhibitors

DTI,	direct	thrombin	inhibitor;	CrCl,	creatinine	clearance;	EU,	European	Union;	PPI,	proton	pump	in-

hibitor;	VTE,	venous	thromboembolism.
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 บทสรปุ		DTIs	ยบัยัง้ทัง้	soluble	thrombin	

และ	fibrin-bound	thrombin	มีข้อดีเมื่อเปรียบ

เทียบกับ	heparin	และ	vitamin	K	antagonist	

ดงันี	้สามารถคาดคะเนการออกฤทธิข์อง	DITs	จาก

ขนาดทีใ่หไ้ดเ้นือ่งจากไมจ่บักบัโปรตนีในเลอืด	จงึ

ไม่จำาเป็นต้องตรวจสอบการแข็งตัวของเลือด	และ

ไม่เหนี่ยวนำาให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดตำ่า	 ได้มีการ

ศึกษาการนำา	 DTIs	 ทั้งชนิดที่ให้โดยการฉีดและ

รับประทาน	 มาใช้เพื่อป้องกันและรักษาการเกิด

ลิ่มเลือดในหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีหรือเสี่ยงที่

จะมี	HIT,	ผู้ป่วยที่ได้รับการทำา	 percutaneous	

coronary	intervention,	ผูป้ว่ย	acute	coronary	

syndromes	 และผู้ป่วย	 non-valvular	 atrial	

fibrillation	
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Antiplatelet Agents in the Prevention  

of Ischemic Stroke

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทนำ�
	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบ

ประสาทที่พบบ่อยและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ	

ผู้ป่วย	 ครอบครัว	 และประเทศชาติมากที่สุด	

จากข้อมูลการศึกษาสหสถาบันล่าสุดพบว่า

ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่	45	ปีขึ้นไป	พบผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง	 1,880	 คนต่อประชากร	

100,000	คน	การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วย

การใหย้าละลายลิม่เลอืด	(thromolytic	therapy)	

กรณีผู้ป่วยเป็น	 ischemic	 stroke	 และมาพบ

แพทย์ภายในเวลา	 270	 นาที	 จะเป็นการรักษาที่

ได้ผลดี	 อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยจำานวนไม่มากที่

สามารถเข้าถึงวิธีการรักษาดังกล่าว	 จึงมีผู้ป่วย	

ischemic	stroke	จำานวนมากที่มี	neuro-deficit	

และมโีอกาสการเปน็ซำา้	จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งไดร้บั

การรักษาด้วยย่า	antithrobotic	เพื่อป้องกันหรือ

ลดโอกาสการเป็นซำ้า

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน

แนวทางการใช้ยา	 antiplatelet	 ในแต่ละกรณี	

ดังต่อไปนี้

Antiplatelet agents in the prevention  
of ischemic stroke (non-cardioembolic  
stroke) 
Primary prevention
	 Aspirin	 เป็นยาเพียงชนิดเดียวที่มีการ

ศึกษา	 6	 การศึกษาประกอบด้วย	 Physician	

Health	Study	Research	group	(PHS),	British	

Male	Doctors	(BDT),	Thrombosis	Prevention		

Trial	(TPT),	Hypertention	optimal	Treatment	

(NOT)	และ	Primary	Prevention	Project	(PPP)	

รวมจำานวนผู้เข้าการศึกษา	55,580	คน	เป็นผู้ชาย

ส่วนใหญ่	พบว่าสามารถลดการเป็น	myocardial	

infarction	 ได้ร้อยละ	 32	 แต่ไม่มีนัยสำาคัญใน

การลดการเกิด	stroke	(RR	=	1.13,	95%,	CI	=	

0.96-1.33)	มีการศึกษาในผู้หญิงจำานวน	 39,876	

คน	 ให้ทานยา	ASA	100	มก.วันเว้นวัน	ผลการ

ศึกษาพบว่าลดโอกาสการเกิด	stroke	ร้อยละ	17	

(RR	=	0.83,	95%	CI	=	0.69-0.99)	โดยลดการเกดิ	

ischemic	stroke	ร้อยละ	24	(RR	=	0.76,	95%	

CI	=	0.63-0.93)	แต่เพิ่มการเกิด	hemorrhagic	

stroke	รอ้ยละ	24	จากขอ้มลูขา้งตน้สรปุไดว้า่	การ
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ใหย้า	ASA	ขนาดตำา่มคีวามคุม้คา่ในผูช้ายอายุ	55	

ปีขึ้นไป	และผู้หญิงอายุ	75	ปีขึ้นไป	ที่มีปัจจัยเสี่ยง

ของ	cardiovascular	risk	

	 ในปี	ค.ศ.	2009	วารสาร	Lancet	ได้เผย

แพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับ	primary	prevention

antithrombotic	 trialists’	 collaboration	 โดย

เปรียบเทียบระหว่าง	ASA	vs	Placebo	ในผู้ป่วย	

95	000	คน	ทีเ่กดิ	3554	serious	vascular	events	

พบว่า	ASA	 ไม่สามารถป้องกันการเกิด	 stroke	

และ	stroke	ที่เสียชีวิตได้	ดังภาพที่	1	และ	2

 ภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการปองกันการเกิด vascular events ชนิดตางๆ

 
ภาพที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการปองกันการเกิด vascular events ในผูหญิงและผูชาย 

 
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในผูปวย high risk เชนผูปวย coronary heart disease ดวยการให 
dual antiplatelet therapy in primary prevention คือ clopidogrel รวมกับ ASA พบวาไมสามารถ
ปองกันการเกิด ischemic stroke ไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามในขณะนี้ยังมีการศึกษาที่กําลังศึกษาคือ 
ARRIVE (Aspirin to Reduce Risk of Initial Vascular Events) และ ASPREE ซึ่งตองรอผลการศึกษา 
 ดังนั้นในขณะนี้ primary prevention สรุปไดวา 

 ภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการปองกันการเกิด vascular events ชนิดตางๆ
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 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในผูปวย high risk เชนผูปวย coronary heart disease ดวยการให 
dual antiplatelet therapy in primary prevention คือ clopidogrel รวมกับ ASA พบวาไมสามารถ
ปองกันการเกิด ischemic stroke ไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามในขณะนี้ยังมีการศึกษาที่กําลังศึกษาคือ 
ARRIVE (Aspirin to Reduce Risk of Initial Vascular Events) และ ASPREE ซึ่งตองรอผลการศึกษา 
 ดังนั้นในขณะนี้ primary prevention สรุปไดวา 

ภาพที่ 1	แสดงผลการเปรียบเทียบการป้องกันการเกิด	vascular	events	ชนิดต่างๆ

ภาพที่ 2	แสดงผลการเปรียบเทียบการป้องกันการเกิด	vascular	events	ในผู้หญิงและผู้ชาย
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	 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในผู้ป่วย	high	

risk	 เช่นผู้ป่วย	 coronary	heart	 disease	ด้วย

การให้	dual	antiplatelet	therapy	in	primary	

prevention	คอื	clopidogrel	รว่มกบั	ASA	พบวา่

ไม่สามารถป้องกันการเกิด	ischemic	stroke	ได้

เชน่เดยีวกนั	อยา่งไรกต็ามในขณะนีย้งัมกีารศกึษา

ที่กำาลังศึกษาคือ	ARRIVE	(Aspirin	to	Reduce	

Risk	of	Initial	Vascular	Events)	และ	ASPREE	

ซึ่งต้องรอผลการศึกษา

	 ดังนั้นในขณะนี้	 primary	 prevention	

สรุปได้ว่า

	 1.	 ผูห้ญงิและผูช้ายทีไ่มเ่คยมปีระวตักิาร

เกิดโรคทางหลอดเลือดมาก่อน	 การใช้ยา	 anti-

platelet	 ขนาดใดๆ	 ไม่แนะนำาให้ใช้เพื่อป้องกัน

การเกิด	ischemic	vascular	events	(class	III,	

level	A)

	 2.	 ผู้หญิงและผู้ชายที่ไม่เคยมีประวัติ	

การเกิดโรคทางหลอดเลือดมาก่อน	 การใช้ยา		

clopidogrel	 ขนาด	 75	 มก.	 ต่อวันร่วมกับ	

ASAขนาดใดๆก็ตาม	 ไม่แนะนำาให้ใช้เพื่อป้องกัน

การเกิด	ischemic	vascular	events	(class	III,	

level	B)

	 3.	 กรณีผู้ป่วยหญิงและชายที่ไม่เคย

มีประวัติการเกิดโรคทางหลอดเลือดมาก่อน	 แต่

มีปัจจัยเสี่ยงสูงและมีโอกาสการเกิดภาวะเลือด

ออกตำ่า	 การให้	ASA	75-162	มก.	ต่อวันอาจได้

ประโยชน์	(class	IIB,	level	C)

Secondary prevention
	 จากการศกึษา	Antithrombotic	Trialists’	

Collaboration	(ATTC	meta-analysis)	ผู้ป่วย

จำานวน	 135,000	คน	จาก	 287	การศึกษา	 anti-

platelet	สามารถลด	combined	risk	of	stroke,	

myocardial	 infarction	และ	 vascular	 death	

ร้อยละ	 25	 และลดการเกิด	 ischemic	 stroke	

ร้อยละ	22

	 1.  Aspirin 

	 	 ASA	จากการศึกษา	ATTC	ขนาด

ตั้งแต่	50	มก.-1.3	กรัม	สามารถลด	risk	การเกิด	

stroke	และ	myocardial	infarction	ได	้ดงัขา้งตน้	

แต่ขนาดยา	ASA	ที่สูงกว่า	80	มก.	มีผลเสียด้าน

การเกดิเลอืดออกในกระเพาะอาหารสงูกวา่		ดงันัน้

ขนาดที่แนะนำาคือ	ASA	ขนาด	80-325	มก./วัน	

 2. Clopidogrel

	 	 การศกึษา	CAPRIE	trial	เปรยีบเทยีบ

ประสิทธิภาพยา	ASA	และ	 clopidogrel	พบว่า		

clopidogrel	มีประสิทธิภาพสูงกว่า	ASA	ขนาด	

325	มก./วัน	โดยลด	combine	risk	of	ischemic	

stroke	,	myocardial	infraction	และ	vascular	

death	 โดยมี	 relative	 reduction	 ร้อยละ	 8.7	

(intention	to	treat)	และร้อยละ	9.4	(on-treat-

ment	 analysis)	 โดยการเกิดเลือดออกทางเดิน

อาหาร	พบบอ่ยในผูป้ว่ยทีไ่ด	้ASA	และเกดิ	rash,	

ท้องเสียในผู้ป่วยที่ได้	elopidogrel	

	 3.  ASA+clopidogrel

	 	 การศึกษา 	 CURE	 โดยการให้ 	

ASA+clopidogrel	 ในผู้ป่วย	myocardial	 in-
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farction	พบวา่ลด	combine	risk	of	myocardial	

infarction,	 ischemic	 stroke	 และ	 vascular	

death	ร้อยละ	20	เมื่อเทียบกับ	ASA

	 การศึกษา	CHARISMA	study	ผู้ป่วย	

15,603	คน	ที่มี	 risk	 ของ	 ischemic	 vascular	

events				สูง	พบว่าลด	combination	vascular	

events	จากร้อยละ	7.3	(ASA	alone)	เหลือร้อย

ละ	6.8	(ASA+	clopidogrel),	RR	=	0.93,	95%	

CI	=	0.83-1.05	เมื่อนำา	sub-group	เฉพาะผู้ป่วย

ทีม่ปีระวตั	ิischemic	stroke	พบวา่ลด	risk	ลงได้

รอ้ยละ	22	จากรอ้ยละ	10.7	เปน็รอ้ยละ	8.4	(RR	=	

0.78,	95%	CI	=	0.62-0.98)	แตก่ารเกดิ	bleeding	

ร้อยละ	2.1	ในกลุ่ม	ASA+clopidogrel

		  1.3  ในกลุ่ม ASA alone

	 	 MATCH	 trial	 ผู้ป่วย	 7,599	 คน	

เปรียบเทียบประสิทธิภาพยา	clopidogrel+ASA	

เทียบกับ	clopidogrel	alone	ในผู้ป่วยที่มีประวัติ	

ischemic	stroke	หรือ	TIA	พบว่าลด	combine	

risk	 vascular	 events	 ได้ร้อยละ	 1	 จากร้อย

ละ	 16.7	 (clopidogrel	 alone)	 เป็นร้อยละ	 15.7	

(clopidogrel+ASA)	แตเ่พิม่ภาวะเลอืดออกชนดิ

รุนแรงจากร้อยละ	 1.3	 (clopidgrel	 alone)	 เป็น

ร้อยละ	2.6	ในกลุ่ม	clopidogrel+ASA

	 	 FASTER	 เป็นการศึกษาในผู้ป่วย	

TIA	 392	คน	 โดยได้รับยา	 clopidogrel+ASA	

เทียบกับ	 ASA	 alone	 ใน	 24	 ชั่วโมงแรกหลัง	

TIA	ประเมิน	risk	of	stroke	ที่	90	วัน	พบว่ากลุ่ม	

combine	มีโอกาสเกิด	stroke	ร้อยละ	7.1	เทียบ

กับกลุ่ม	ASA	alone	 ร้อยละ	 10.8	 (RR	=	 0.7,	

95%	CI	=	 0.3-1.2)	 absolute	 risk	 reduction	

ร้อยละ	3.7	ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษา	

EXPRESS	study

Dipyridamole
	 การศกึษา	ESPS	2	และ	ESPRIT	รวมกบั	

การศึกษาอื่นๆ	 เมื่อนำามาศึกษาแบบ	 meta-

analysis	พบว่าการ	 combine	 dipyridamol+	

ASA	 ได้ผลดีกว่า	ASA	alone	 โดยมี	 relative	

risk	 reduction	 ร้อยละ	 18	 (serious	 vascular	

events),	RR	=	0.82,	95%	CI	=	0.74-0.91)	โดย

ไม่เพิ่ม	risk	ของ	bleeding

	 PROFESS	 trial	 เปรียบเทียบระหว่าง	

dipyridamole+ASA	 เทียบกับ	 clopidogrel	

alone	ในผู้ป่วย	20,332	คนที่มีประวัติ	TIA	หรือ	

ischemic	stroke	พบว่าทั้ง	2	กลุ่มได้ผลไม่แตก

ต่างกัน

Terutroban
	 PERFORM	 study	 เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพยา	ASA	กับ	 terutroban	ผู้ป่วย	

ischemic	 stroke	 19,000	คน	พบว่าไม่มีความ

แตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพ	จึงยุติการศึกษา

ก่อนกำาหนด

Trifusal
	 TACIP	 trial	 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ยา	 trifusal	กับ	ASA	พบว่า	 combine	 risk	 of	

vascular	events	ไม่มีความแตกต่างกันคือ	risk	
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ร้อยละ	 13.1	 ในกลุ่ม	 trifusal	 และร้อยละ	 12.4	

ในกลุ่ม	ASA	แต่พบว่ามีภาวะเลือดออกตำ่ากว่า

ชัดเจน	(HR	0.48	95%	CI	=	0.28-0.82)

Cilostazol
	 การศึกษา	meta-analysis	เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพยา	cilostazol	กับ	placebo	จำานวน	

12	 double-blind,	 placebo-controlled	 trials	

ผูป้ว่ย	5,674	คน	พบวา่สามารถลด	vascular	events	

และ	 cerebrovascular	 events	 ลงได้ร้อยละ		

14	และ	 42	ตามลำาดับ	ภาวะเลือดออกไม่ต่างกับ	

placebo

	 การศึกษา	CASISP	เปรียบเทียบระหว่าง	

ASA	100	มก.	ต่อวัน	กับ	cilostazol	200	มก.	ต่อ

วัน	 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญ	

และมีภาวะเลือดออกตำ่ากว่า

	 การศึกษา	 TOSS	 ในกลุ่มผู้ป่วยที่มี 	

intracranial	 stenosis	 โดยเปรียบเทียบระหว่าง

การให้	ASA	อย่างเดียว	 เทียบกับ	ASA	ร่วมกับ	

cilostazol	พบว่า	กลุ่มที่ได้ยา	2	ชนิด	สามารถลด

และชะลอการเกิด	intracranial	stenosis	ได้

	 การศึกษา	CSPS	II	เปรียบเทียบระหว่าง	

ASA	81	มก.	กบั	cilostazol	200	มก.	ตอ่วนั	พบวา่	

กลุ่มที่ได้	 cilostazol	 ลดโอกาสการเกิด	 stroke	

ทุกชนิดได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 	 และมี

ความปลอดภัยกว่าด้านการเกิดภาวะเลือดออก		

ดังภาพที่	3

 

 
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษา combine cilostazol+ASA ในผูปวย ischemic stroke 244 คนที่ใช 
ASA พบวากลุมที่ไดยา combine พบภาวะ aspirin resistant รอยละ 8.8 เมื่อเทียบกับ ASA alone    
รอยละ 10.9, p-value = 0.578 ถึงแมจะไมมีนัยสําคัญแตแนวโนมลดภาวะ aspirin resistant ลงได 
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	 นอกจากนี้ยังมีการศึกษา	 combine	

cilostazol+ASA	 ในผู้ป่วย	 ischemic	 stroke	

244	คนทีใ่ช	้ASA	พบวา่กลุม่ทีไ่ดย้า	combine	พบ

ภาวะ	aspirin	resistant	ร้อยละ	8.8	เมื่อเทียบกับ	

ASA	alone				ร้อยละ	10.9,	p-value	=	0.578	ถึง

แม้จะไม่มีนัยสำาคัญแต่แนวโน้มลดภาวะ	aspirin	

resistant	ลงได้
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การรักษาโรคสมองเสื่อมชนิดขาดเลือดด้วยการใช้ยา

ผศ.พญ. ปณิตา ลิมปะวัฒนะ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 โรคสมองเสือ่มชนดิขาดเลอืด	(vascular	

dementia;	 VaD)	 เป็นโรคสมองเสื่อมที่เกิด

จากโรคหลอดเลือดสมอง	 และพบเป็นอันดับ	 2	

รองลงมาจากโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์1-3	

อย่างไรก็ตามผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมองไม่จำาเป็น

ต้องเกิดโรคสมองเสื่อมชนิดนี้ทุกราย	 โดยเฉลี่ย

พบว่ามีผู้ป่วยร้อยละ	10	เป็นโรคสมองเสื่อมก่อน

เกิดโรคหลอดเลือดสมอง	 และร้อยละ	 10	 เกิด

โรคสมองเสื่อมหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ครั้งแรก	และกว่า	 1/3	 เกิดหลังมีโรคหลอดเลือด	

สมองเกิดซำ้า	(recurrent	stroke)4	การดูแลผู้ป่วย

โรคสมองเสื่อมชนิดนี้ยังไม่มีการรักษาที่ทำาให้	

ผู้ป่วยหายขาดจากโรค	 การรักษาในปัจจุบัน

เป็นการรักษาแบบประคับประครองที่ท้าทายทั้ง

บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลและครอบครัวของ

ผู้ป่วยเอง	 เพราะผู้ป่วยไม่ได้มีแต่ปัญหาด้านสติ

ปัญญาและพฤติกรรม	 รวมทั้งอาการทางจิตเวช

เท่านั้น	 แต่ยังมีภาวะทุพลภาพจากตัวโรคสมอง

เสื่อมเองร่วมด้วย	 โดยเฉพาะในผู้ป่วยระยะท้าย	

ทำาให้มีภาวะพึ่งพาที่ต้องมีผู้ดูแลที่ยอมรับและ

เข้าใจธรรมชาติการดำาเนินโรค	แนวทางการรักษา

จะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเกิดแบบทุติยภูมิ	

(secondary	prevention)	ซึ่งได้แก่	การควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	

เช่น	การสูบบุหรี่	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิต

สงู	เปน็ตน้	พบวา่การควบคมุปจัจยัขา้งตน้สามารถ

ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมจากการ

ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	

บางการศึกษาพบว่าการลดความดันโลหิตมีผล

โดยตรงตอ่การลดการเกดิโรคสมองเสือ่ม	อยา่งไร

กต็ามยงัมขีอ้โตแ้ยง้ในเรือ่งการลดความดนัโลหติ

เพราะบางการศกึษา	พบวา่ไมไ่ดป้ระโยชนใ์นแงก่าร

ปอ้งกนัโรคสมองเสือ่ม	นอกจากนี	้	การใหก้ารรกัษา

ทีมุ่ง่เนน้ที	่cholinergic	strategy	อาจมปีระโยชน์

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้	 เพราะพบว่าเซลล์สมองบริเวณ

ฐานของสมองส่วนหน้าและบริเวณที่เชื่่อมโยงกัน		

เมื่อขาดเลือดไปเลี้ยงจะเกิด	 cholinergic	 dys-

function	 เหมือนกับที่พบในโรคสมองเสื่อมชนิด

อัลไซเมอร์	 ดังนั้นการให้ยากลุ่ม	 acetylcholin-

esterase	inhibitors	(AChEIs)	อาจได้ประโยชน์	
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	 แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยาเพื่อรักษา

ปัญหาความจำาและสติปัญญาบกพร่องในผู้ป่วย

สมองเสื่อมชนิดขาดเลือดของสถาบันประสาท

วิทยา	พ.ศ.	2551	ได้แนะนำาให้ใช้ยากลุ่ม	AChEIs	

และยา	Memantine	(ตารางที่	1)5	ข้อมูลการเลือก

ใช้ยามาจากการศึกษาที่ผ่านมา	โดยมีการประเมิน

ประสิทธิภาพของยาเป็น	4	กลุ่มหลักดังนี้4,13

	 1.	 ความจำาและสติปัญญา	(cognition)	

ใช	้	ADAS-Cog	(Alzheimer’s	disease	assess-

ment	 scale-	 cognitive	 subscale),	MMSE	

(mini-mental	 state	 examination),	 SIB		

(severe	impairment	battery)	

	 2.	 พฤติกรรม	 (behaviour)	 ใช้	 NPI	

(neuropsychiatric	inventory),	BEHAVE-AD	

(behavioural	pathology	in	AD	rating	scales)

ความสามารถโดยรวม	 (global	 function)	 ใช้	

CIBIC-Plus	 (clinician’s	 interview-based	

impression	of	change	plus	caregiver	input),	

CDR	(clinical	dementia	rating),	CGI	(clinical		

global	 impression	 scale),	 CGIC	 (clinical	

global	 impression	 of	 change),	 NOSGER	

(nurses	 observational	 scales	 for	 geriatric	

patients),	global	deterioration	scale	(GDS)

	 3.	 คุณภาพชีวิต	 (quality	 of	 life)	 วัด

ที่ความสามารถในการทำางานและภาระต่อผู้ดูแล	

(care	giver	burden)	–	DAD	(disability	assess-

ment	for	dementia),	ADCS-ADL	(Alzheimer’s	

disease	cooperative	study	activities	of	daily	

living	inventory)	

ตารางที่ 1  แสดงแนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยารักษาโรคสมองเสื่อมชนิดขาดเลือด

โรค ยา
ขนาด

ต่อวัน

นํ้าหนัก

คําแนะนํา
การใช้ยา/ข้อพึงระวัง/ประโยชน์ที่ได้

VaD Donepezil	Rivastigmine	

Galantamine

Memantine

5-10mg

6-12mg

16-24mg

20mg

+ ทำาให้อารมณ์	พฤติกรรม	ความจำาดีขึ้น

เล็กน้อยเมื่อเทียบกับยาหลอก

AD with CVD Galantamine 24mg + อาการ	 cognitive	 function	อารมณ์

และพฤติกรรมดีขึ้น	 ทำาให้สามารถใน

การดำารงชีวิตประจำาวันดีขึ้นเมื่อเทียบ

กับยาหลอก	Cognitive	 function	ดี

ขึ้นเล็กน้อย
EGb	761

สารสกัดจากใบแปะก๊วย

40mg

วันละ	3	ครั้ง

+/-

หมายเหตุ AD; Alzheimer’s disease, CVD: cerebrovascular disease
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นํ้าหนักคําแนะนํา

 + หมายถึง ความมั่นใจของคําแนะนําให้ทําอยู่ในระดับปาน

กลาง เนื่องจากการกระทําดังกล่าวอาจมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย

ในภาวะจําเพาะและอาจคุ้มค่า “น่าทํา”

+/- หมายถึง ความมั่นใจยังไม่เพียงพอในการให้คําแนะนํา 

เนือ่งจากการกระทาํดงักลา่วอาจมหีรอืไมม่ปีระโยชนต์อ่ผูป้ว่ย 

แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และอาจไม่คุ้มค่า 

การตัดสินใจกระทําขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ “อาจทําหรือไม่ทํา”

	 ในบทความนีจ้ะกลา่วถงึการศกึษาใหญ่ๆ

ที่น่าสนใจของยากลุ่ม	AChEIs	 (ได้แก่ยา	done-

pezil,	galantamine	และ	rivastigmine)	และยา		

memantine	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 1. โดนีพีซิล (donepezil)

	 	 การศกึษาใหญ่ๆ สำาหรบัประสทิธภิาพ

ของ	 donepezil	 ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิด

ขาดเลือดโดยเฉพาะ	 ได้แก่	Donepezil	 in	 vas-

cular	dementia:	combined	analysis	of	two	

large-scale6	 เป็นการศึกษาที่นำาผลการศึกษา	 2	

การศึกษาแบบวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่ม

ควบคุม	 (randomized-controlled	 trial;	RCT)	

ที่ทำาลักษณะเดียวกันมารวมกัน	 มีประชากรใน

การศึกษานี้	1,219	ราย	จากประเทศสหรัฐอเมริกา	

แคนาดา	ประเทศในยุโรป	และออสเตรเลีย	มีราย

ละเอียดในตารางที่	2	ดังนี้

ตารางที่ 2  สรุปรายละเอียดการศึกษา	Donepezil	in	vascular	dementia:	combined	analysis	of	

	 	 two	large-scale

หัวข้อ รายละเอียด

ประชากรที่ศึกษา ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการวนิจิฉยัเปน็		Vascular	dementia	ทีร่ะดบัคะแนน	MMSE	(mini-mental	

state	examination)	10-26	(ระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง)

การรักษา Donepezil	ขนาด	5-10	มิลลิกรัมต่อวันนาน	24	สัปดาห์

กลุ่มควบคุม ยาหลอก

ตัวชี้วัดผล •	 Cognition:	Alzheimer’s	Disease	Assessment	Scale	 –	 cognitive	 subscale	

(ADAS	-	cog),	MMSE

•	 Global	 function:	Clinician’s	 Interview-	Based	 Impression	of	Change	plus	

(CIBIC	-	plus),	Clinical	Dementia	Rating:	Sum	of	the	Boxes	(CDR	-	SB)

•	 Function:	Alzheimer’s	Disease	Functional	Assessment	and	Change	Scale	

(ADFACS),	instrumental	activities	of	daily	living	(ADFACS	-	IADL).



84

Vol.7 No.3

ผลก�รศึกษ� (ภ�พที่ 1)
	 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา	 donepezil	 เป็น

ระยะเวลา	24	สปัดาห	์มรีะดบั	cognitive	function	

ซึ่งประเมินจาก	 ADAS-cog	 และ	MMSE	 ดี

ขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 และขนาดยา	 10	

มิลลิกรัมต่อวันมีประสิทธิภาพมากกว่าขนาด	 5	

มิลลิกรัมต่อวัน	 ในแง่ของความสามารถโดยรวม	

(global	function)	พบว่า-ขนาดยา	5	มิลลิกรัมต่อ

วันดีกว่ายาหลอกเมื่อใช้ตัววัด	CIBIC-plus	ขณะ

ที่ขนาดยา	 10	มิลลิกรัมต่อวันดีกว่ายาหลอกเมื่อ

ใช้ตัววัดเป็น	CDR-CB	ส่วนในแง่ความสามารถ

ในการทำากิจวัตรประจำาวันชนิดต่อเนื่อง	 (instru-

mental	 activities	 of	 daily	 living;	 iADLs)		

พบว่าขนาดยา	 10	มิลลิกรัมต่อวันได้ผลดีกว่ายา

หลอก

สรุปผลก�รศึกษ�
	 ยา	donepezil	มปีระสทิธภิาพในการเพิม่	

cognitive	 function,	clinical	global	 impres-

sion	และ	activities	of	daily	living	ในผูป้ว่ยโรค

สมองเสื่อมชนิดสมองขาดเลือดที่มีความรุนแรง

น้อยถึงปานกลางหลังได้รับการรักษานาน	6	เดือน	

ภาพที่ 1  แสดงผลการศกึษาของ		Donepezil	in	vascular	dementia:	combined	analysis	of	two	

	 	 large-scale

 
 

2. กาแลนตามีน (galantamine) 
 เปนยากลุม AchEIs ที่นอกจากมีฤทธิ์ยับย้ังการทํางานของเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเตอ
เรสแลวยังมีผลตอการปรับเปลี่ยนตัวรับนิโคตินิก (nicotinic receptor) การศึกษาใหญที่
สนับสนุนประสิทธิภาพของยาในการรักษาผูปวยสมองเสื่อมชนิดขาดเลือดไดแก การศึกษาเรื่อง 
Efficacy of galantamine in probable vascular dementia and Alzheimer’s disease 
combined with cerebrovascular disease; a randomized trial(7) การศึกษานี้เปนการศึกษา
ชนิด RCT ที่ทํารวมกันทําหลายสถาบันศึกษาเปนระยะเวลา 6 เดือน ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการศึกษาของ Efficacy of galantamine in probable vascular dementia 
and Alzheimer’s disease combined with cerebrovascular disease; a randomized trial 

หัวขอ รายละเอียด 
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ก�แลนต�มีน (galantamine)
	 เป็นยากลุ่ม	AChEIs	 ที่นอกจากมีฤทธิ์

ยับยั้งการทำางานของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอส

เตอเรสแล้วยังมีผลต่อการปรับเปลี่ยนตัวรับนิ

โคตินิก	 (nicotinic	 receptor)	 การศึกษาใหญ่ที่

สนับสนุนประสิทธิภาพของยาในการรักษาผู้ป่วย

สมองเสื่อมชนิดขาดเลือดได้แก่	 การศึกษาเรื่อง	

Efficacy	 of	 galantamine	 in	 probable	 vas-

cular	 dementia	 and	Alzheimer’s	 disease	

combined	with	cerebrovascular	disease;	a	

randomized	trial7	การศกึษานีเ้ปน็การศกึษาชนดิ	

RCT	ที่ทำาร่วมกันทำาหลายสถาบันศึกษาเป็นระยะ

เวลา	6	เดือน	ดังตารางที่	3

ตารางที่ 3		 แสดงรายละเอียดการศึกษาของ	 Efficacy	 of	 galantamine	 in	 probable	 vascular	

	 	 dementia	and	Alzheimer’s	disease	combined	with	cerebrovascular	disease;	a		

	 	 randomized	trial

หัวข้อ รายละเอียด

ประชากรที่ศึกษา
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย	probable	vascular	dementia	และ

Alzheimer’s	disease	with	cerebrovascular	disease

การรักษา Galantamine	24	มิลลิกรัมต่อวัน	

กลุ่มควบคุม ยาหลอก

ตัวชี้วัดผล

ผลปฐมภมูิ	(primary	endpoints)-	cognitive	function	โดยใช้	ADAS-Cog	และ	global	

function	โดยใช้	CIBIC-Plus		

ผลทุติยภูมิ	 (secondary	 endpoints)-	 activities	 of	 daily	 living	 โดยใช้	DAD	และ	

behavioral	disturbance	โดยใช้	NPI

ผลก�รศึกษ�
	 มีผู้ป่วยกลุ่มได้รับยากาแลนตามีนขนาด	

24	มิลลิกรัมต่อวัน	อายุเฉลี่ย	75	ปี	(396	ราย)	และ

ได้รับยาหลอก	(196	ราย)	พบว่ากลุ่มที่ได้รับยากา

แลนตามีนมีประสิทธิภาพสูงกว่ายาหลอกในทุก

ด้าน	 โดยพบว่า	ADAS-Cog	คะแนนสูงกว่า	 2.7	

เท่า,	p<0.0001	และ	CIBIC-Plus	คะแนนสูงกว่า

ยาหลอก	(ผูป้ว่ยอาการดขีึน้หรอืคงทีร่อ้ยละ	7	และ	

59,	p=0.001)	ส่วน	DAD	และ	NPI	ก็ดีขึ้นกว่ายา

หลอกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p<0.05)	

สรุปก�รศึกษ�
	 ยากาแลนตามีนมีประสิทธิภาพในการ

รักษาโรคสมองเสื่อมชนิด	 probable	 vascular	

dementia	และ	Alzheimer’s	disease	ที่มีโรค

หลอดเลอืดสมองรว่มดว้ย	ทัง้ดา้นความจำาและสติ
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ปญัญา	และดา้นอืน่ดกีวา่ยาหลอกอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติ	ผู้ป่วยทนต่อภาวะข้างเคียงของยาได้ดี

	 อีกการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจชื่อ	Galan-

tamine	treatment	of	vascular	dementia:	a	

randomized	trial8	เป็นการศึกษาแบบ	RCT	เช่น

กัน	ที่น่าสนใจคือ	 มีคนเอเชียร่วมในการศึกษานี้	

(ร้อยละ	4)	และได้เลือกศึกษาผู้ป่วยที่มีโรคสมอง

ขาดเลือดชนิดนี้ชนิดเดียว	 (pure	 vascular	 de-

mentia)	 เพราะการศึกษาที่ผ่านมารวมผู้ป่วยที่มี

โรคสมองเสือ่มชนดิอลัไซเมอรร์ว่มดว้ย	ประชากร

ที่เข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น	 788	คน	 ให้ยา	galan-

tamine	เทยีบกบัยาหลอกนาน	26	สปัดาห	์โดยตวั

ชี้วัดปฐมภูมิคือ	cognitive	function	ใช้	ADAS-

cog/11	และความสามารถในการทำากจิวตัรประจำา

วัน	 ใช้	 ADCS-ADL	ตัวชี้วัดทุติยภูมิคือ	 ความ

สามารถโดยรวม	 ใช้	CIBIC-plus,	พฤติกรรมใช้	

NPI	และความสามารถในการทำางานใหส้ำาเรจ็ลลุว่ง

ด้วยดี	(executive	function)	ใช้	EXIT-25	และ

เกบ็ขอ้มลูความปลอดภยัของยาดว้ย	ผลการศกึษา

ที่น่าสนใจคือ	ยา	galantamine	เพิ่ม	cognitive	

function	อย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก	

แตไ่มไ่ดเ้พิม่ความสามารถในการทำากจิวตัรประจำา

วัน	 เพิ่มความสามารถโดยรวมและ	 executive	

function	 ผลข้างเคียงของยาที่ทำาให้ผู้ป่วยออก

จากการศกึษาพบในกลุม่ทีไ่ดร้บัยารอ้ยละ	13	และ

กลุ่มยาหลอกร้อยละ	6	เมื่อวิเคราะห์กลุ่มย่อยพบ

ว่าผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมชนิดสมองขาดเลือดที่มี

ระดับ	cognitive	 function	 เพิ่มขึ้นหลังได้รับยา	

galantamine	ได้แก่	ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อม		

6	 เดือนขึ้นไป	 โรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ใช่ชนิด	

strategic	type,	และมีคะแนน	MMSE	น้อยกว่า	

18	 คะแนน	 ผู้วิจัยได้สรุปว่ายา	 galantamine	

สามารถเพิ่ม	 cognitive	 function,	 executive	

function	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัยดีในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิดสมอง

ขาดเลือด

ไรว�สติกมีน (rivastigmine)
	 เปน็ยายบัยัง้การทำางานของเอนไซมโ์คลนี

เอสเตอเรส	และเอนไซมบ์วิไทรลิโคลนีเอสเตอเรส	

(butyrylcholinesterase)	มีการศึกษาที่เป็นการ

วิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิด	open	label	โดยแบ่ง

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมองเสื่อมชนิด

สมองขาดเลอืดเปน็	2	กลุม่ๆละ	8	ราย	กลุม่แรกได้

ยา	rivastigmine	ขนาด	3-6	มิลลิกรัมต่อวัน	อีก

กลุม่ไดย้าแอสไพรนิขนาด	100	มลิลกิรมัตอ่วนัเปน็

เวลา	22	เดอืน	พบวา่กลุม่ทีไ่ดร้บัยา	rivastigmine	

มีความสามารถด้านการทำางานให้สำาเร็จลุล่วงได้ดี	

(executive	function)	อาการดา้นพฤตกิรรมดขีึน้

วัดจาก	NPI	และลดภาระของผู้ดูแล	 (caregiver	

burden)	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ส่วนในกลุ่ม

ควบคมุไมพ่บวา่มตีวัวดัใดดขีึน้เลย9		อกีการศกึษา

หนึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่ม

ควบคุม	ศึกษาในผู้ป่วยจำานวน	 208	 รายที่ได้รับ

การวนิจิฉยัเปน็โรคสมองเสือ่มชนดิขาดเลอืด	โดย

ใหย้า	rivastigmine	เทยีบกบัยาหลอกเปน็เวลา	12	

เดอืน	พบวา่กลุม่ทีไ่ดร้บัยาดงักลา่วมคีวามสามารถ

ด้านการทำางานให้สำาเร็จลุล่วงได้ดีเล็กน้อย	 โดย
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ประเมนิจากการทดสอบวาดหนา้ปดันาฬกิา	(clock	

drawing	 test)	 และมีอาการด้านพฤติกรรมดีขึ้น

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ	ิสว่นผลขา้งเคยีงทีพ่บไม่

รุนแรงและไม่พบมีผู้ป่วยถอนตัวจากการศึกษา10		

การศึกษาที่ใหญ่ขึ้นของยานี้คือการศึกษาเรื่อง		

Efficacy,	safety	and	tolerability	of	rivastig-

mine	 capsules	 in	 patients	with	probable	

vascular	 dementia:	 the	VantagE	 study11	

เป็นการศึกษาชนิด	 RCT	 โดยกลุ่มหนึ่งได้รับยา	

rivastigmine	 3-12	มิลลิกรัมต่อวัน	 อีกกลุ่มได้

รับยาหลอกเป็นเวลา	24	สัปดาห์	ตัวชี้วัดปฐมภูมิ

ได้แก่	 cognitive	 function	 โดยใช้	 Vascular	

Dementia	Assessment	Scale	(VaDAS)	และ

ความสามารถโดยรวมใช้	CGIC	ส่วนตัวชี้วัดทุติย

ภมู	ิไดแ้ก	่ความสามารถในการทำากจิวตัรประจำาวนั	

ใช้	ADCS-ADL,	พฤติกรรมใช้	NPI,	cognitive	

function	ใช้	MMSE	และความสามารถโดยรวม

ทีใ่ช	้Global	Deterioration	Scale	(GDS)	ผลการ

ศึกษาพบว่า	ผู้ที่ได้รับยามี	 cognitive	 function	

ดีขึ้น	 ส่วนตัววัดอื่นไม่แตกต่าง	 เมื่อวิเคราะห์ราย

ละเอยีดพบวา่คนทีไ่ดป้ระโยชนไ์ดแ้ก	่ผูป้ว่ยทีอ่ายุ

มาก	และมสีมองสว่น	medial	temporal	lobe	ฝอ่	

ผูว้จิยัจงึไดส้รปุวา่	ยานา่จะมปีระโยชนใ์นผูป้ว่ยทีม่ี

พยาธสิภาพของโรคอลัไซเมอรร์ว่มดว้ย	สนบัสนนุ

การศึกษาว่าการพบ	cholinergic	deficiency	ใน

ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิดสมองขาดเลือดน่าจะ

เปน็ผลจากผูป้ว่ยมโีรคสมองเสือ่มชนดิอลัไซเมอร์

รว่มดว้ยมากกวา่จะเกดิจากตวัโรคสมองเสือ่มจาก

สมองขาดเลือดเองเพียงอย่างเดียว

มีแมนทีน (memantine)
	 ยามีแมนทีนเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้ าน	

ตวัรบั	NMDA	เลก็นอ้ย	(weak,	noncompetitive,	

open	channel	antagonist	of	the	glutamate	

NMDA	 receptor)	 เพื่อป้องกันไม่ให้กลูตาเมต	

กระตุ้นตัวรับดังกล่าวมากเกินไป	 อันจะส่งผล	

ให้แคลเซียมเข้าเซลล์มากและเป็นพิษต่อเซลล์	

มกีารวจิยัชนดิ	systematic	review	ชือ่	Meman-

tine	for	dementia	ทีร่วบรวมงานวจิยัเชงิทดลอง

แบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุโดยใหย้า	memantine	

ในผู้ป่วย	 vascular	 dementia	 ที่มีอาการ	

น้อยถึงปานกลางจำานวน	 815	 ราย12	 สรุปผล

ดังตารางที่	4
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ตารางที่ 4		 สรุปรายละเอียดการศึกษา	Memantine	for	dementia

หัวข้อ รายละเอียด

ประชากรที่ศึกษา ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการวนิจิฉยัเปน็		Alzheimer’s	disease,	vascular	dementia	และ	mixed	

dementia	

การรักษา Memantine	20	มิลลิกรัมต่อวัน	28	สัปดาห์

กลุ่มควบคุม ยาหลอก

ตัวชี้วัดผล clinical	global	Impression,	cognitive	function,	functional	performance,	behav-

ioural	disturbance,	effect	on	carers,	quality	of	life,	incidence	and	severity	of	

adverse	effects,	institutionalization,	costs

ผลก�รศึกษ�
	 ผูป้ว่ยกลุม่ทีไ่ดร้บัยา	memantine	ขนาด	

20	มิลลิกรัมต่อวันว่าความสามารถด้านความจำา

และสติปัญญาวัดจาก	ADAS-Cog	 และอาการ

ด้านพฤติกรรม	 วัดจาก	NOSGER	disturbing	

behavior	scale	ดีขึ้นเล็กน้อย	แต่ความสามารถ

โดยรวม	 วัดจาก	CGI,	CGIC	และCIBIC-Plus	

และความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน	

วัดจาก	NOSGER	 self-care	 ไม่ดีขึ้น	 ไม่พบข้อ

แตกตา่งในแงผ่ลขา้งเคยีงของยาระหวา่งกลุม่ทีไ่ด้

รับยา	memantine	และยาหลอก

สรุปผลก�รศึกษ�
	 ยา	memantine	 มีประโยชน์เล็กน้อย

ที่เวลา	 6	 เดือนในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่มีความ

รุนแรงปานกลางถึงรุนแรง	ส่วนในกลุ่มโรคสมอง

เสื่อมชนิดสมองขาดเลือดไม่ได้ประโยชน์ทาง

คลินิกชัดเจน	 โดยรวมผู้ป่วยทนต่อผลข้างเคียง

ของยาได้ดี	

	 หมายเหตุ	การทบทวนการศึกษาอีก	1	ปี

ถัดมายังได้ผลเช่นเดิม13

ก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้ในเวชปฏิบัติ
	 การนำาผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคสมองเสื่อมชนิดสมองขาด

เลือดต้องวิเคราะห์หลายแง่มุม	 เช่น	 ขนาดการ

ศึกษา	 เกณฑ์การคัดผู้ป่วยเข้าการศึกษา	ผลข้าง

เคียงจากการรักษา	 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของยา	

และตวัชีว้ดัเหลา่นัน้สือ่ถงึวา่มปีระโยชนจ์รงิในการ

คลินิกหรือไม่	 เพราะตัวชี้วัดส่วนใหญ่ใช้เหมือน

กับในการศึกษาโรคอัลไซเมอร์	 ผู้ป่วยโรคสมอง

เสื่อมชนิดสมองขาดเลือดมีปัญหา	 cognitive	

domain	 ที่เสียต่างกัน	 ทำาให้ตัวชี้วัดอาจไม่บอก

ถึงประสิทธิภาพของยาอย่างแท้จริง	 อีกทั้งการวัด

ความสามารถโดยรวมหรือความสามารถในการ

ทำากิจวัตรประจำาวันในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือด

สมองร่วมด้วย	 อาจประเมินประสิทธิภาพของยา

ในแง่นี้ได้ยาก	 เพราะผู้ป่วยมักมีภาวะทุพลภาพ
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เรือ้รงั		นอกจากนีก้ารศกึษาทีเ่ปน็	meta-analysis	

ของยากลุ่ม	AChEIs	และ	memantine14	เมื่อเอา

ขอ้มลูหลายการศกึษามารวมกนั	พบวา่ยาทัง้หมดมี

ประสทิธภิาพในการเพิม่	cognitive	function	ของ

ผูป้ว่ยโรคสมองเสือ่มชนดิสมองขาดเลอืดทีม่คีวาม

รุนแรงน้อยถึงปานกลาง	 เพียงเล็กน้อยทางสถิติ	

ขณะที่ผลทางคลินิกไม่แน่นอน	และเมื่อวิเคราะห์

ผลการศึกษาของยาแต่ละตัวดังที่ได้กล่าวข้างต้น

เป็นดังนี้

	 •	 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของยา	

donepezil	โดยรวมจะเหน็วา่ไดป้ระโยชนแ์ง่	cog-

nitive	function	แตผ่ลดา้นความสามารถโดยรวม

ไมช่ดัเจน	เพราะพบผลดใีนขนาดยา	5	มลิลกิรมัตอ่

วนัมากกวา่	10	มลิลกิรมัตอ่วนัในบางตวัชีว้ดั	ขณะ

ทีเ่มือ่ใชต้วัชีป้ระเดน็เดยีวกนัแตเ่ปน็ตวัอืน่ผลกลบั

ตรงข้ามกัน

	 •  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของยา	

galantamine	 มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ	 คือ		

ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยา	galantamine	ถอนตัวออก

จากการศึกษามากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก	 โดย

สาเหตุหลักคือทนต่อผลขา้งเคียงจากการรักษาไม่

ได้	 โดยเฉพาะผลต่อระบบทางเดินอาหาร	ดังนั้น

การแปลผลการศกึษาจงึตอ้งแปลอยา่งระมดัระวงั	

ผลการศกึษาโดยรวมพบวา่ความจำาและสตปิญัญา

ซึ่งวัดจาก	ADAS-Cog	ดีขึ้นหลังได้ยาเป็นเวลา	

6	 เดือนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 อย่างไรก็ตาม

โดยทั่วไปจากการที่ เห็นผลทางคลินิกอย่างมี

นัยสำาคัญนั้นเป็นที่ยอมรับว่า	ADAS-cog	ต้อง

ลดลงอย่างน้อย	 4	 คะแนน	 แต่จากการศึกษานี้

เปลี่ยนแปลงน้อยกว่านั้น	นอกจากนี้เมื่อพิจารณา

ในกลุ่ม	 vascular	 dementia	 อย่างเดียวพบว่า

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 อาจ

อธบิายไดจ้าก	cholinergic	deficit	นา่จะเปน็กลไก	

หลักในการเกิด	Alzheimer’s	disease	มากกว่า	

vascular	 dementia	ดังนั้นผลโดยรวมที่พบว่า

ยาได้ผลน่าจะเป็นผลจากการตอบสนองในผู้ป่วย	

Alzheimer’s	disease	มากกว่า15,	16

	 •  ผลการศกึษาประสทิธภิาพของยา	riv-

astigmine	ผลการศกึษาทีพ่บวา่ยา	rivastigmine	

เพิ่มความสามารถหลายด้านในผู้ป่วยโรคสมอง

เสื่อมชนิดขาดเลือด	อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าขนาด

ประชากรที่ศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมนั้นมี

จำานวนน้อยเมื่อเทียบกับยาตัวอื่น	 ส่วนการศึกษา

ระยะหลังที่ได้กล่าวข้างต้นที่มีประชากรเข้าร่วม

การศึกษามากกว่า	 พบว่าประสิทธิภาพของยาใน

โรคสมองเสื่อมชนิดสมองขาดเลือดอย่างเดียวไม่

ชัดเจน

	 •  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของยา	

memantine	 แม้พบว่ายามีแมนทีนเพิ่มความ

สามารถด้านความจำาและสติปัญญาและอาการ

ด้านพฤติกรรมเล็กน้อย	 ผลดังกล่าวไม่มีความ

สำาคัญทางคลินิกอย่างมีนัยสำาคัญ	 (clinical	 sig-

nificance)

	 โดยสรปุยากลุม่	AChEIs	และ	meman-

tine	มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถใน

การจำาและสติปัญญาในผู้ป่วยสมองเสื่อมชนิด

สมองขาดเลือดที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

เล็กน้อยหลังรักษาด้วยยาเป็นเวลาประมาณ	



90

Vol.7 No.3

6	 เดือน	ผลด้านอื่นยังไม่ชัดเจน	ผลระยะยาวยัง

ไม่มีข้อมูลในขณะนี้	 ผลข้างเคียงของยาที่สำาคัญ

ได้แก่ผลต่อระบบทางเดินอาหาร	 ซึ่งพบมากใน

กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม	AChEIs	 มากกว่ายา	

memantine	 และเป็นสาเหตุหลักให้ผู้ป่วยออก

จากการศึกษา	ดังนั้นควรประเมินผู้ป่วยเป็นรายๆ

ไปเนื่องจากยาอาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยแต่ละคน
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Approach to the Patient with Brain Metastases

อ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ
1

อ.นพ.คมสันต์ ธำารงค์อนันตสกุล
2

1
หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 เนื้องอกในสมองสามารถจัดเป็นกลุ่ม

ตามเซลล์ต้นกำาเนิดและลักษณะทางพยาธิวิทยา	

โดยตามการแบ่งของ	WHO	Classification	 of	

Tumors	of	 the	Central	Nervous	System	ปี	

ค.ศ.	2007	นั้น	แบ่งได้ดังนี้		

	 • Tumors	of	neuroepithelial	tissue

	 •  Tumors	of	cranial	and	paraspinal	

	 	 nerves

	 •  Tumors	of	meninges

	 •  Lymphomas	and	haematopoietic

		 	 neoplasms

	 •  Germ	cell	tumors

	 •  Tumors	of	the	sellar	region

	 •	 Metastatic	tumors

	 Metastatic	brain	tumor		คอืการกระจาย	

ของเนื้องอกที่อยู่นอกระบบประสาทส่วนกลาง

เข้าสู่สมองผ่านทางหลอดเลือดหรือนำ้าไขสันหลัง	

(cerebrospinal	fluid)

	 มะเรง็กระจายไปสมองพบมากถงึรอ้ยละ	

50	ของมะเร็งทั้งหมดในสมอง	และนอกจากนั้นมี

การคาดการณ์ว่าร้อยละ	 20-40	 ของผู้ป่วยมะเร็ง

จะมีการกระจายไปสมอง1	ในสหรัฐอเมริกา	อัตรา

การเกิดมะเร็งกระจายไปสมองประมาณ	100,000	

คนต่อปี2	 และพบว่าการตรวจชันสูตร	 (autopsy)	

มีมะเร็งกระจายไปสมองมากกว่ามาก	แต่สำาหรับ

ในประเทศไทยยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน	

Clinical presentation
	 อาการแสดงที่พบขึ้นอยู่กับตำาแหน่งของ

รอยโรคในสมอง	จำานวนและขนาดของกอ้นมะเรง็		

โดยอาการที่พบได้บ่อยคือ

	 - ปวดศรีษะ:	ผูป้ว่ยมากกวา่ครึง่หนึง่มา

โรงพยาบาลดว้ยอาการปวดศรีษะ	โดยอาการปวด

ศรีษะเกดิจากการทีม่คีวามดนัในกะโหลกศรีษะสงู

ขึ้น	เนื่องจากการมีก้อนในสมอง	ซึ่งนอกจากนี้อาจ

มอีาการคลืน่ไสอ้าเจยีนรว่มดว้ย	โดยลกัษณะเปน็	

projectile	vomiting

	 -	 ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง:	 การ

แพร่กระจายของมะเร็งเข้าสู่สมองทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งระดับความรู้สึกตัวและอาจทำาให้

เกิดอาการสับสนได้	 ผู้ป่วยอาจมาด้วยพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงหรืออาจรุนแรงถึงขั้นโคม่าได้
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	 -	 ชักเกร็ง/กระตุก:	 เนื่องจากรอยโรค

จากมะเรง็กระจายไปสมองสว่นมากอยูบ่รเิวณเนือ้

สมองส่วน	cortex	ทำาให้อาการชัก/กระตุกนั้นพบ

ได้บ่อย	

	 -	 กลา้มเนือ้ออ่นแรง:	ผูป้ว่ยอาจมาดว้ย

อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหากรอยโรคอยู่บริเวณที่

ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

	 -	 ไม่มีอาการ:	 บางรายอาจไม่มีอาการ

ใดๆ	แต่ตรวจพบขณะทำาการ	staging

Origin of brain metastases
	 มะเร็งปฐมภูมิที่มีการกระจายไปสมอง

สว่นใหญเ่ปน็มะเรง็ทีม่อีบุตักิารณส์งู	มหีลอดเลอืด

ไปเลี้ยงมาก	หรือการรักษาได้ผลดีส่งผลให้ระยะ

เวลาการรอดชวีติยาวนานขึน้	มโีอกาสเกดิการแพร่

กระจายมากขึน้	โดยชนดิทีพ่บไดบ้อ่ย	ไดแ้ก	่มะเรง็

ปอด	มะเร็งเต้านม	มะเร็งลำาไส้และมะเร็งผิวหนัง

ชนิด	melanoma	เป็นต้น

	 แต่สำาหรับในประเทศไทยที่อุบัติการณ์

การเกิด	melanoma	น้อยกว่าประเทศทางตะวัน

ตกนั้น	อุบัติการณ์อาจมีความแตกต่าง

Location
	 ตำาแหนง่ในสมองทีพ่บไดบ้อ่ยคอืตำาแหนง่

บริเวณรอยต่อของเนื้อสมอง	(grey-white	junc-

tion)	 โดยตำาแหน่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือบริเวณ

สมองใหญ่	 (cerebral	hemisphere)	 เนื่องจากมี

หลอดเลือดมาเลี้ยงจำานวนมาก	โดยพบถึงร้อยละ	

80	 แต่ตำ าแหน่งอื่นก็สามารถพบได้ 	 เช่นที่ 		

cerebellum	และ	basal	ganglia	เป็นต้น	

	

Radiological diagnosis
	 มะเร็งกระจายไปสมองนั้นสามารถ	

ตรวจด้วย

	 1.	 Computed	tomography	(CT)	scan	

	 2.	 Magnetic	resonance	imaging	(MRI)	

	 โดยจะเหน็ลกัษณะกอ้น	1	กอ้นหรอืหลาย

กอ้นในสมอง	และโดยมากจะมภีาวะสมองบวมใน

บรเิวณรอบรอยโรค	(perilesional	edema)	ในบาง

รายอาจพบเปน็	bleeding	tumor	หรอืมเีลอืดออก

ในก้อนเนื้องอกโดยเฉพาะ	 choriocarcinoma,	

renal	cell	carcinoma,	melanoma	และ	thyroid	

cancer

[Type text] [Type text] Jarin_brainmet_24.7.12 
 

ตําแหนงในสมองที่พบไดบอยคือตําแหนงบริเวณรอยตอของเนื้อสมอง (grey-white junction) โดย
ตําแหนงที่พบไดบอยที่สุดคือบริเวณสมองใหญ (cerebral hemisphere) เนื่องจากมีหลอดเลือด
มาเล้ียงจํานวนมาก โดยพบถึงรอยละ 80 แตตําแหนงอ่ืนก็สามารถพบได เชนที่ cerebella และ 
basal ganglia เปนตน   

Radiological Diagnosis 

มะเร็งกระจายไปสมองนั้นสามารถตรวจดวย 

1. Computed tomography (CT) scan  

2. Magnetic resonance imaging (MRI)  

โดยจะเห็นลักษณะกอน 1 กอนหรือหลายกอนในสมอง และโดยมากจะมีภาวะสมองบวมในบริเวณรอบ
รอยโรค (perilesional edema) ในบางรายอาจพบเปน bleeding tumor หรือมีเลือดออกในกอนเนื้องอก
โดยเฉพาะ choriocarcinoma, renal cell carcinoma, melanoma และ thyroid cancer 

  

 
รูปภาพที่ 1 : แสดงลักษณะกอนในสมองบริเวณ Left cerebella และ left parieto-occipital lobe โดยมี 
perilesional edema 

Complication 

 ภาวะแทรกซอนที่พบบอยคือ cerebral edema และ increased intracranial pressure ซึ่งอาจทํา
ใหเกิดการเล่ือนของสมองมากดกานสมองทําใหผูปวยหยุดหายใจได 

ปจจัยท่ีมีผลตอการพยากรณโรค 

รูปภาพที่ 1 :  แสดงลกัษณะกอ้นในสมองบรเิวณ	left	cerebellum	และ	left	parieto-occipital	lobe	

	 	 	 โดยมี	perilesional	edema
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Complication
	 ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยคือ	 cerebral	

edema	และ	increased	intracranial	pressure	

ซึ่งอาจทำาให้เกิดการเลื่อนของสมองมากดก้าน

สมองทำาให้ผู้ป่วยหยุดหายใจได้

ปัจจัยที่มีผลต่อก�รพย�กรณ์โรค
	 ในปัจจุบันการพยากรณ์ โรคมะเร็ ง

กระจายไปสมองมี	2	ระบบคือ

	 1.	 Recursive	partitioning	analysis	

(RPA)		จากสรปุการศกึษาของ	radiation	therapy	

oncology	group3	ในปี	พ.ศ.	2540	ได้แบ่งผู้ป่วย

เป็นกลุ่มตามอายุ	 Karnofsky	 performance		

status	 การควบคุมมะเร็งปฐมภูมิ	 และการกระ

จายไปอวัยวะอื่น	 ซึ่งความเสี่ยงในแต่ละกลุ่มจะ	

ส่งผลต่อระยะเวลาการรอดชีวิต	 ดังแสดงใน	

ตารางที่	1	

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค

Class อายุ KPS มะเร็งปฐมภูมิ การกระจายไปอวัยวะอื่น ระยะเวลาการรอดชีวิต

(เดือน)

I <65	ปี ≥70 ควบคุมได้ - 7.1

II เข้าไม่ได้กับ	class	I	หรือ	III 4.2

III +/- <70 +/- +/- 2.3

	 2.			Graded	Prognostic	Assessment	

(GPA)	 จากการศึกษาในปี	 พ.ศ.	 2552	 ซึ่งทำาใน	

11	 สถาบัน	 ศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วย	 4,259	 คน	

พบว่ามะเร็งแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันใน

ด้านปัจจัยการพยากรณ์โรค	 โดยมะเร็งเต้านม

และมะเร็งทางเดินอาหารสามารถใช้	 Karnofsky	

performance	 status	 เพียงปัจจัยเดียว	 แต่ใน

มะเร็งปอดต้องอาศัยถึง	4	ปัจจัยในการพยากรณ์

โรค4	โดยรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตาม

เอกสารอ้างอิง

แนวท�งก�รรักษ�
	 แนวทางการรักษามะเร็งที่กระจายเข้า

สูส่มองจะเปน็การรกัษามเีปา้หมายเปน็	palliative	

care	 เป็นหลักโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอาการ

ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ทีจ่ะสง่ผลตอ่คณุภาพชวีติผูป้ว่ย	

โดยการรักษามาตรฐานจะเริ่มด้วยการให้ยากลุ่ม	

corticosteroids	เพื่อลดอาการสมองบวม	(brain	

edema)	และ	antiepileptic	drugs	โดยยากลุ่ม	

antiepileptic	drugs	ควรจะให้เฉพาะในกรณีที่

ผูป้ว่ยมอีาการชกัมากอ่นเทา่นัน้	ไมค่วรใหเ้พือ่การ

ป้องกัน	ต่อมาควรพิจารณาจากพยากรณ์โรคของ

ผู้ป่วยเพื่อใช้ในการเลือกวิธีการรักษา	 ที่นิยมคือ	

RTOG	และ	RPA	โดยนำามาพจิารณารว่มกบัปจัจยั
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อืน่ๆ	เชน่	primary	histology,	จำานวน,	ขนาด	และ	

ตำาแหน่งของรอยโรคในสมอง	 โดยทางเลือกการ

รักษาหลักจะเป็น	รังสีรักษาและการผ่าตัด

	 การรักษาในผู้ป่วยที่มีรอยโรคเพียง

รอยโรคเดียวและอยู่ใน	RPA	 class	 1	 จะถือว่า

มีพยากรณ์โรคดีการรักษาก็จะพิจารณาให้การ

รักษาเต็มที่โดยให้การฉายรังสี	 whole-brain	

radiotherapy(WBRT)	 ร่วมกับการผ่าตัด

หรือการผ่าตัดด้วยรังสี	 (radiosurgery)	 ถ้าใน	

ผู้ป่วยมีรอยโรคจำานวน	 2-3	 รอยโรคและอยู่ใน	

RPA	class	 2-3	ก็อาจพิจารณา	WBRT	ร่วมกับ

การผ่าตัดด้วยรังสี	 (radiosurgery)	 แต่ถ้าผู้ป่วย

มีรอยโรคจำานวนมากก็นิยมให้การรักษาด้วยวิธี	

WBRT	เพียงอย่างเดียว1

ก�รฉ�ยรั งสีครอบคลุมทั้ งสมอง  
Whole brain radiotherapy(WBRT)
	 ในผูป้ว่ยกลุม่นีเ้นือ่งจากมะเรง็ทีก่ระจาย

เข้าสู่สมองมักมีหลายตำาแหน่งและอาจมีบางส่วน

ที่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถเห็นได้จากภาพถ่าย

รังสี	 (computer	tomography	หรือ	magnetic	

resonance	 imaging)	 ดังนั้นการรักษาทางรังสี

รักษาโดยหลักมักจะให้การรักษาโดยฉายรังสี

ครอบคลุมทั้งสมองที่เรียกว่า	WBRT	โดยปริมาณ

รังสีที่นิยมใช้คือ	30	Gy	ใน	10	ครั้ง	หรือ	40	Gy	

ใน	20	ครั้ง	คือค่า	biological	equivalent	dose	

(BED)	 ควรจะไม่น้อยกว่า	 39Gy	 เป้าหมายของ

การรักษาด้วย	WBRT	คือการลดอาการผิดปกติ

ทางระบบประสาทของผู้ป่วย	 ลดการลุกลามของ

รอยโรคในสมอง	และลดความจำาเป็นในการใช้ยา	

corticosteroids5,6

	 สำาหรับผลข้างเคียงระยะแรกที่อาจเกิด

ขึ้นได้คือ	ผมร่วง	 และมีอาการผิดปกติทางระบบ

ประสาทมากขึ้นชั่วคราว(โดยเฉพาะช่วงแรกของ

การฉายรังสี)	 การใช้ยา	 corticosteroids	 ในช่วง

ต้นของการฉายรังสีจะช่วยลดอาการผิดปกติทาง

ระบบประสาทได้	สำาหรับผลข้างเคียงระยะยาวคือ	

ความจำาแย่ลงหรืออาจมี	 concentration	ลดลง	

แต่โดยปกติแล้วผู้ป่วยมักจะไม่มีอายุยืนยาวจน

ผลข้างเคียงเหล่านี้สร้างปัญหาขึ้น

ก�รผ่�ตัด
	 บทบาทของการผ่าตัดจะมีในกลุ่มที่

ต้องการลดอาการของผู้ป่วยมีอาการผิดปกติจาก

ก้อนที่มีการกดเบียดภายในสมองอย่างรุนแรงที่

การผ่าตัดสามารถช่วยลดอาการกดเบียด	และลด

ความดันในสมองได้อย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้ยัง

มีบางงานวิจัยพบว่าในกรณีที่มีรอยโรคเพียงรอย

โรคเดียว	การผ่าตัดก้อนเนื้อออกร่วมกับการฉาย

รังสี	WBRT	ทำาให้มีการรอดชีวิตที่ดีกว่าการฉาย

รังสีเพียงอย่างเดียว7	

	 การผ่าตัดด้วยรังสี

	 การฉายรงัสโีดยวธิ	ีstereotactic	radio-

surgery	(SRS)	เปน็ทางเลอืกของการรกัษาอกีทาง

เลือกหนึ่งที่อาจใช้ทดแทนการผ่าตัดได้ในกลุ่ม	

ผู้ป่วย	medically	inoperable	และ	ตำาแหน่งหรือ

จำานวนของเนื้องอกไม่เหมาะกับการผ่าตัด	 โดยที่	

stereotactic	radiosurgery	(SRS)	จะเหมาะสม	
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ในกรณีที่	มีจำานวนรอยโรคไม่เกิน	3	รอยโรค	และ

ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัด

	 การรักษาด้วย	 stereotactic	 radio-

surgery	 (SRS)	มักให้เป็นการรักษาเสริมร่วมกับ	

WBRT	 โดยพบว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่มีรอยโรคเพียง

รอยโรคเดียวและ	KPS	≥	70	การให้	WBRT	ร่วม

กบั	SRS	สามารถเพิม่ระยะเวลาการรอดชวีติไดเ้มือ่

เทียบกับการให้	WBRT	อย่างเดียว	และในกรณีที่

ผู้ป่วยมีรอยโรค	1-4	รอยโรคและ	KPS	≥	70	การ

ให	้WBRT	รว่มกบั	SRS	ชว่ยใหร้ะยะเวลาควบคมุ

โรคและ	functional	status	ดีกว่า	WBRT	อย่าง

เดียว8

	 สำาหรับการให้	 SRS	 เท่านั้นโดยไม่ให้	

WBRT	ร่วมด้วยพบว่าในกลุ่มที่มีจำานวนรอยโรค

ไมม่ากจะมรีะยะเวลาการรอดชวีติใกลเ้คยีงกนั	แต่

การให้	WBRT	รว่มดว้ยจะชว่ยลดการกลบัเปน็ซำา้

ในสมองได้9

	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง	WBRT	ร่วมกับ

การผ่าตัด	และ	WBRT	ร่วมกับ	SRS	นั้น	มีผลการ

รักษาใกล้เคียงกันในแง่ของระยะเวลารอดชีวิต8	

แต่ก็มี	retrospective	study	ที่แสดงถึง	WBRT	

ร่วมกับ	SRS	ให้การควบคุมโรคในสมองได้ดีกว่า7

	 และเมือ่เปรยีบระหวา่งการให้	SRS	เพยีง

อย่างเดียวเปรียบเทียบกับ	WBRT	อย่างเดียวพบ

ว่า	 SRS	อาจมีระยะเวลารอดชีวิตที่ดีกว่าในกลุ่ม	

ผู้ป่วยที่มีรอยโรค	1-3	รอยโรค	และขนาดเล็กกว่า	

4	เซนติเมตร10	
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Introduction  
	 Brain	metastases	เปน็เนือ้งอกสมองทีพ่บ

ได้บ่อยที่สุด	โดยอุบัติการณ์มากกว่า	1	ใน	3	ของ

เนื้องอกสมองทั้งหมด	และในผู้ป่วยมะเร็งจะพบ

มีการลุกลามมาที่สมองร้อยละ	 10-30	 ในผู้ใหญ่		

ร้อยละ	 6-10	 ในผู้ป่วยเด็ก1-5	 ในปัจจุบันพบอุบัติ

การณ์ของ	 brain	metastases	 มากขึ้นเรื่อยๆ	

เนื่องจากสามารถวินิจฉัยเนื้องอกขนาดเล็กได้

จากการตรวจ	MRI	 และพบว่าการรักษามะเร็งมี

ประสิทธิภาพที่ดี	ทำาให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้น4-10				

Surgical Treatment in Brain Metastases

อ.นพ.พิชเยนทร์    ดวงทองพล

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุบัติการณ์เนื้องอกปฐมภูมิที่ทําให้เกิด Brain metastases11,12 

ตำาแหน่ง	primary	tumor ร้อยละ

Lung 16	to	20	

Melanoma 7	

Renal	cell	cancer 7	to	10	

Breast	cancer 5	

Colorectal	cancer 1	to	2	

	 การศึกษาในผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วพบว่าใน

ผู้ป่วยมะเร็งปอดมี	 brain	metastases	ถึงร้อย

ละ	64	และร้อยละ	21ในมะเร็งเต้านม	พบ	brain	

metastases	 ซึ่งเชื่อว่าถ้าการตรวจวินิจฉัยดีขึ้น

เรื่อยๆ	 อุบัติการณ์ของ	 brain	metastases	 จะ

มากกวา่ทีเ่ปน็อยู	่	สว่นเนือ้งอก	melanoma	มอีบุตัิ

การณ์ในคนไทยน้อยกว่าทางตะวันตกจึงมีอัตรา

การเกิด	brain	metastases	ในสัดส่วนที่ต่างกัน
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Pathogenesis

ที่มา	:		Steps	in	the	formation	of	hematogenous	metastasis	to	the	brain

Eichler,	A.	F.	et al.	(2011)	The	biology	of	brain	metastases—translation	to	new	therapies

Nat. Rev. Clin. Oncol.	doi:10.1038/nrclinonc.2011.58

	 กลไกการเกิด	 brain	metastases	 	ที่พบ

บ่อยที่สุดคือการกระจายมาตามกระแสเลือด13	

จึงพบ	brain	metastases	ที่	 supratentorium	

มากกว่า	infratentorium		เนื่องจาก	blood	flow	

ตำาแหน่งดังกล่าวมากกว่า	 โดยตำาแหน่งที่เกิดก็

เป็นบริเวณรอยต่อของ	grey	mater	และ	white	

mater	 เนื่องจากเป็นบริเวณที่หลอดเลือดมีการ

เปลี่ยนขนาดเล็กลงจึงมีการดักจับเซลล์มะเร็ง

เกิดขึ้น14	และแนวโน้มมักเกิดบริเวณ	watershed	

area	อีกด้วย	
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	 อุบัติการณ์	 brain	 metastases	 ตาม

ตำาแหน่ง	 cerebral	 hemispheres	 ร้อยละ	 80,	

cerebellum	รอ้ยละ	15	และ	brainstem	รอ้ยละ	5	

Clinical manifestation 
	 Brain	metastases	แม้จะมีอาการแสดงที่

หลากหลาย		แตใ่นผูป้ว่ยมะเรง็ทีม่อีาการทางระบบ

ประสาท		หรอือาการความผดิปกตดิา้นพฤตกิรรม	

ให้คิดถึง	 brain	metastases	 เป็นอันดับต้นๆ	

เสมอ

	 Headache	 อาการปวดศีรษะพบได้ 	

ร้อยละ	40-50	ในภาวะ	brain	metastases	โดย

ส่วนมาก	 (ประมาณร้อยละ	 77)	 จะมีอาการปวด

ศีรษะคล้าย	 tension	 type	 headache	 	 แต่จะ

ลักษณะที่แตกต่าง	คือ	 รูปแบบอาการปวดที่มาก

ขึน้เรือ่ย	ๆ 	(progressive	headache)		อาการปวด

ศีรษะจะมากขึ้นเมื่อโน้มตัวข้างหน้า(พบประมาณ	

ร้อยละ	30)	คลื่นไส้	อาเจียน	(พบประมาณร้อยละ	

40)	การไอ	 เบ่ง	 จามซึ่งจะทำาให้มีความดันภายใน

กะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น	จะทำาให้มีอาการปวดศีรษะ

มากขึน้	สว่นอาการปวดศรีษะตอนเชา้แมจ้ะจำาเพาะ

กับเนื้อสมองจริงแต่พบได้น้อยในภาวะ	 brain	

metastases

	 Focal	 neurologic	 dysfunction	พบได้

ร้อยละ	 20-40	 และอาการที่พบบ่อยที่สุดคือ	

hemiparesis

	 Cognitive	 dysfunction	 พบอาการ	

ความจำ า เสื่ อม 	 ความผิดปกติด้ านอารมณ์ 		

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ	30-50	ในภาวะ	

brain	metastases	แมส้าเหตสุว่นใหญข่องอาการ

ดังกล่าวในผู้ป่วยมะเร็งยังเป็นเรื่อง	 	metabolic	

encephalopathy	ได้บ่อยกว่า15			
	 Seizure	 การชักครั้งแรกเป็นอาการแสดง

ของภาวะ	brain	metastases	 ได้ร้อยละ	 10-20	

โดยสัมพันธ์กับตำาแหน่ง	supratentorium			
	 Stroke		กรณทีี	่brain	metastases	มาจาก	

choriocarcinoma,	thyroid	carcinoma,	renal	

carcinoma	และ	melanoma	มีแนวโน้มที่จะมี

เลอืดออกและมอีาการแสดงคลา้ยภาวะ	stroke	ได	้

ก�รวินิจฉัย Brain metastases
	 Contrasted	MRI	มคีวามไวในการวนิจิฉยั	

brain	metastases	 เหนือกว่า	 contrasted	CT	

scan	และในผู้ป่วยที่	CT	scan	พบว่าเป็น	single	

brain	metastases	แต่เมื่อทำา	MRI	พบว่ามีเพียง		

1	ใน	4	ถงึ	1	ใน	3	ทีเ่ปน็	single	brain	metastases	

จริง6	 ซึ่งบางกรณีการทราบเป็น	multiple	 brain	

metastases	ทีไ่มส่ามารถผา่ตดัไดห้มดและทราบ

เนื้องอกปฐมภูมิอยู่แล้ว	ผู้ป่วยควรได้รับการฉาย

แสงแทนที่การผ่าตัด	
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	 ภาพ	MRI	brain	ผู้ป่วย	แสดงภาพ	brain	

metastases	at	left	frontal	and	right	parietal	

lobe

	 ลกัษณะทีช่ว่ยแยก	brain	metastases	จาก	

โรคอื่นๆ6

	 1.	 การพบพยาธิสภาพหลายตำาแหน่ง

	 2.	 ตำาแหน่งของพยาธิสภาพที่รอยต่อ	ของ	

grey	mater	และ	white	mater

	 3.	 ขอบเขตก้อนชัดเจน

	 4.	 ตรวจพบภาวะ	vasogenic	brain	edema	

มากเมื่อเทียบกับขนาดของพยาธิสภาพที่เห็น	

	 ส่วนการตรวจพิเศษทางรังสีเช่น	 triple	

dose	MRI	 และ	magnetization	 transfer	 ซึ่ง

อยู่ในขั้นตอนการศึกษามีข้อมูลพบว่ามีความไว	

พบ	 brain	metastases	 มากขึ้น	 ส่วน	 PET,			

SPECT,		echo	planar	imaging	พบว่าสามารถ

แยก	radiation	necrosis	กบั	brain	metastases	

ได้				

ก�รตรวจเพื่อห�เนื้องอกปฐมภูมิ
	 ร้อยละ	 80	 ผู้ป่วยทราบว่าเป็นมะเร็งใน

ระบบอื่นของร่างกายอยู่แล้ว	 (metachronous	

presentation)	ร้อยละ	20	ผู้ป่วยที่วินิจฉัย	brain	

metastases	 ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเนื้องอก

ปฐมภูมิมาก่อน	โดยส่วนหนึ่งพบเนื้องอกปฐมภูมิ

พร้อมกับ	 brain	metastases	 (synchronous	

presentation)	 และส่วนหนึ่งพบเพียง	 brain	

metastasesไมพ่บเนือ้งอกปฐมภมู	ิ(precocious	

presentation)	ซึง่มแีนวทางตรวจหาเนือ้งอกปฐม

ภูมิดังนี้

	 1.	 การซกัประวตัแิละตรวจรา่งกาย	พบเนือ้

งอกปฐมภูมิ	1	ใน	4	ถึง	1	ใน	3	ของผู้ป่วยทั้งหมด

	 2.	 Chest	X-ray	สามารถวินิจฉัย	มะเร็ง

ปอดได้เพียงร้อยละ	5	จึงแนะนำาให้ทำา	CT	scan	

chest	 ในกรณีที่	 chest	X-ray	 ปกติ	 ซึ่งจะพบ	

ความผิดปกติถึงร้อยละ	 60	และอาจเป็นเนื้องอก

ปฐมภมูทิีป่อดหรอืมกีารกระจายมาทีป่อดแลว้กไ็ด้

	 3.	 CT	or	ultrasound	abdomen

	 4.	 PET	อาจไดป้ระโยชนใ์นการหาเนือ้งอก

ปฐมภมู	ิและตำาแหนง่อืน่ทีม่กีารกระจายของมะเรง็			

	 อย่างไรก็ตามปัจจุบันการตัดชิ้นเนื้องอก

สมอง	บอ่ยครัง้สามารถบอกเนือ้งอกปฐมภมูไิดจ้าก	

histopathology	และ	immunohistochemistry16

 Prognosis classification:	เนื่องจากการ

รักษา	 brain	metastases	 เป็นการรักษามะเร็ง

ระยะที่การแพร่กระจาย	การเลือกวิธีการรักษาจึง

ต้องพิจารณาพยากรณ์โรคของผู้ป่วยเพื่อตั้งจุด

มุ่งหมายในการรักษา	prognosis	classification	

=	key	to	planning	treatment
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Recursive partitioning analysis the three prognostic classes were correlated with 

median survival   

Class/Condition KPS Age Extracranial	

metastases

Median	survival

Class	1	

(Favorable	prognosis)

>70 <65 	No 7.1	month

Class	2

(Intermediate	prognosis)

>70 <65	or	extracranial	metas-

tases

4.2	month

Class3

(Poor	prognosis)

<70 Any	

age

Yes	or	No 2.3	month

	 •	 Class	 1	 —	 The	 best	 prognosis	

was	seen	in	patients	who	had	a	Karnofsky	

performance	score	70	or	higher,	were	less	

than	65	years	of	age,	and	had	a	controlled	

primary	 tumor	 without	 extracranial	

metastases.	 Median	 survival	 was	 7.1	

months.	These	patients	are	considered	to	

have	a	favorable	prognosis.	

	 •	 Class	 2	 —	 This	 intermediate	

prognosis	 group	 included	 those	with	 a	

Karnofsky	performance	score	70	or	higher,	

but	with	other	unfavorable	characteristics	

(eg,	 uncontrolled	 primary	 tumor,	 other	

extracranial	metastases,	 age	>65	 years).	

Median	 survival	 in	 this	 group	was	 4.2	

months.

	 •	 Class	3	—	Patients	with	a	Karnofsky	

performance	score	less	than	70	constituted	

the	worst	 prognostic	 subset	 and	 had	 a	

median	survival	of	2.3	months.	This	group	

is	considered	to	have	a	poor	prognosis.

	 *	Karnofsky	performance	70%	–	caring	

for	 self,	 not	 capable	 of	 normal	 activity	 or	

work

Treatment
	 Specific treatment

	 1. Surgery	มักเป็นการรักษาแรกๆที่ต้อง

พิจารณาว่ามีความจำาเป็นหรือไม่	 ซึ่งประโยชน์

ของการผ่าตัดจะทำาให้ได้การวินิจฉัยทางพยาธิ

และสามารถลดความดันในกะโหลกศีรษะเพื่อ

ไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้	 บางครั้งสามารถทำาให้	

neurological	deficit	ดีขึ้นได้อีกด้วย		แต่จำาเป็น

ตอ้งเลอืกผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัใหเ้หมาะสม	โดย

ผู้ป่วยที่	disseminated	systemic	disease	หรือ

ผู้ป่วยที่มี	 brain	metastases	>	3	ตำาแหน่ง	ซึ่ง
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ทราบผลชิน้เนือ้อยูแ่ลว้หรอืตำาแหนง่เนือ้งอกอยูล่กึ

เช่น	brain	stem	เป็นต้น	ควรเลือกการรักษาด้วย

วิธีไม่ผ่าตัด	เช่น	whole	brain	radiation	เป็นต้น	

	 ผูป้ว่ยทีพ่บวา่รกัษาไดร้บัผลดโีดยการผา่ตดั

คือ	ผู้ป่วยที่เป็น	single	brain	metastases	และ

ตำาแหน่งเข้าถึงโดยการผ่าตัดได้ง่าย

	 ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

	 Unknown	pathological	diagnosis

	 Single	brain	metastases

	 Resectable	multiple	lesion	(≤3	lesion)

	 Life	threatening	lesion		

 Surgical technique

	 เนื่องจากส่วนใหญ่	 brain	metastases	

มีลักษณะทางกายวิภาคที่คล้ายคลึงกัน	 คือ	 มี

ขอบเขตชัดเจน	ค่อนข้างกลม	และไม่มีเนื้อสมอง

แทรกอยู่	 อีกทั้งตำาแหน่งมักอยู่ในบริเวณรอยต่อ

ของ	 temporal,	 parietal,	 occipital	 lobe	การ

ผ่าตัดจึงมักไม่ก่อให้เกิด	 neurological	 deficit	

เพิ่มเติม	 โดยการผ่าตัดสามารถผ่านผิวสมอง	

(transcortical)		ผ่านร่องสมอง	(transsulcal)	ดัง

รูปภาพ

ที่มา		:	Surgical	approach	to	supratentorial		metastases	(From	Frederick	F.	Lang	Eric,	L.	

Chang,Dima	Suki,		Metastatic	tumor.Youmann	7th	edition	.1416)



104

Vol.7 No.3

	 ในกรณทีีเ่นือ้งอกมขีนาดเลก็และไมส่ามารถ

มองเห็นความผิดปกติของผิวสมองได้นั้นจำาเป็น

ต้องใช้	 navigation	 system	 เพื่อช่วยชี้นำา

ตำาแหนง่ของเนือ้งอกซึง่จะชว่ยลดภาวะแทรกซอ้น

จากการผ่าตัดได้	 หรือในกรณีที่เนื้องอกอยู่ใกล้

บริเวณสมองที่มีความสำาคัญ	เช่น	motor	cortex,	

sensory	 cortex,	Broca’s	 area,	Wernicke’s	

area	 การใช้เทคนิคพิเศษเช่น	 การทำา	 brain	

mapping	หรือ	awake	brain	surgery	ก็จะช่วย

ลดภาวะแทรกซ้อนลงได้เช่นกัน

	 2.	 Whole	 brain	 radiation	สามารถลด

การเกิดซำ้าได้แต่ไม่สามารถเพิ่ม	 survival	 ได้	

พิจารณาให้กับผู้ป่วยทุกราย	 โดยจะมีผลต่อเนื้อ

งอกทีเ่หลอือยูจ่ากการผา่ตดั	และเนือ้งอกตำาแหนง่

อื่นที่ไม่ได้ผ่าตัด	ขนาดรังสี		30-45	Gy	โดย	1.8-

3.0	Gy/fraction	ซึ่งประเมินขนาดรังสีจากสภาพ

ร่างกายของผู้ป่วย

	 ในกรณีที่ผู้ป่วย	 poor	 neurological	

performance	อาจพิจารณา	20	Gy	in	5	fraction		

	 3.	 Stereotactic	 radiosurgery	 (SRS)	 :	

หลกัการเปน็	focused	radiation	ยงิรงัสจีากหลาย

ทศิทางทำาใหบ้รเิวณพยาธสิภาพไดร้บัรงัสขีนาดสงู	

โดยบริเวณรอบได้รับรังสีไม่เกินขนาด	 เหมาะใน	

brain	metastases	ขนาดเล็ก	<3	cm	และอยู่ใน

ตำาแหน่งที่ลึก	เช่น	ใกล้	brain	stem,		thalamus	

เป็นต้น	

	 4.	 Chemotheraphy	 การพิจารณาให้

ยาเคมีบำาบัดจะขึ้นชนิดของเนื้องอกปฐมภูมิ	

highly	 sensitive	 chemotheraphy	 เช่น	

testicular	 germ	 cell	 tumor,	 gestational	

trophoblastic	neoplasia,	lymphoma	พจิารณา	

chemotheraphy	เป็น	primary	treatment	แม้

จะมี	brain	metastases	แล้วก็ตาม	

	 สำาหรับเนื้องอกอื่นๆ		เช่น	small	cell	and	

non-small	cell	lung	cancers,	breast	cancer,	

melanoma	 เมื่อรักษาด้วยวิธีอื่น	 เช่น	 ผ่าตัด	

ฉายแสงแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ดี	 	 อาจพิจารณาเป็น	

systemic	 chemotherapy	หรือ	molecularly	

targeted	agents
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แนวท�งก�รรักษ� Brain metastases

สรุป
	 ในผู้ป่วย	 favorable	 prognosis	 ต้อง

พจิารณา	aggressive	treatment	โดยใชห้ลกัการ	

maximum	safe	surgery	และตามด้วย	WBRT	

แต่ถ้าเนื้องอกอยู่ในตำาแหน่ง	 unresectable	 ก็

พิจารณา	 stereotactic	 raidiosurgery	 ร่วมกับ	

WBRT	(ในกรณีที่สถาบันนั้นๆทำา	SRS	ได้)	ส่วน

ในกลุ่ม	 poor	 prognosis	 เนื่องจากผู้ป่วยมีชีวิต

อยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ	 การรักษาเน้นที่รักษาอาการ

ที่เกิดจากเนื้องอก	 และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 จึง

นิยมให้การรักษาด้วย		WBRT	มากกว่าผ่าตัด	แต่

อย่างไรกรณีที่มี	 life	 threatening	 condition	

จาก	 brain	 herniation	หรือ	 hydrocephalus	

การผ่าตัดอาจเพิ่ม	 survival	 โดยแพทย์ผู้ป่วย

รักษาต้องให้ข้อมูลภาพรวมสภาวะของผู้ป่วย	

เพื่อการตัดสินใจของผู้ป่วย	 และญาติ	 เพื่อให้ได้

แนวทางในการรักษาของผู้ป่วยเป็นกรณีๆ	 ไป		

ผู้ป่วย	 intermediated	prognosis	 ให้พิจารณา	

ภาพรวมของโรคและความแข็งแรงของผู้ป่วย	ถ้า

ดีให้รักษาแบบ	favorable	prognosis	แต่ถ้าไม่ดี

ให้รักษาแบบ	poor	prognosis
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Cellular Derangement in Traumatic Brain Injury

นพ. เจด็จ ตันติปัญญาเทพ 

ประสาทศัลยแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	 การบาดเจ็บทางสมอง	มีอุบัติการณ์	 68	

ถึง	317	ต่อประชากร	1	แสน	คนโดยมีอัตราตาย

ร้อยละ	4	ถึง	8	และอาจสูงร้อยละ	50		สำาหรับการ

บาดเจ็บที่รุนแรง	สิ่งที่สำาคัญในการรักษาคือ	การ

ดูแล	prehospital	care,	more	rapid	detection	

and	evacuation	 of	 intracranial	 hematoma	

การป้องกันการเกิด	secondary	brain	damage	

ได้แก่ภาวะ	hypoxia	and	hypotension	โดยการ

ดูแลรักษา		respiratory	and	cardiac	support		

การผ่าตัด	 decompressive	 craniectomy	 ใน

กรณีที่ใช้	 osmotherapy	 ไม่ได้ผล	 การใช้	 ICP	

monitoring	 ในระหว่างการรักษา	 และจาก	

prevention	hyperthermia	และ	infection	

	 ในระยะเวลา	3-5	ปทีีผ่า่นมา	มกีารพฒันา

ในด้านเทคโนโลยี	 ในหลายด้านที่ได้นำามาใช้ทาง

คลินิก	ได้แก่	การ	screening	ที่สะดวกและทำาได้

อย่างรวดเร็ว	 immunochemistry,	 enzyme-

linked	immunosorbent	assays	,	mass	spec-

troscopy	,	new	brain	imaging		ทำาให้เราเข้าใจ

กลไกการเกิดการบาดเจ็บ	 และผลกระทบต่อเซล

ประสาท	ที่เราสามารถป้องกันและให้การรักษาได้

ดีขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนายา	สำาหรับ	neuropro-

tection,	neuroplasticity	ทำาใหเ้ราทราบวา่	มกีาร	

regenerate		ของ	new	neuron,	ทำาให้เรามีความ

หวงัทีจ่ะ	repair	nervous	system	โดยอาศยั	stem	

cell	 transplantation,	 precursor	 cell	 trans-

plantation,	 trophic	 factor	 augmentation,	

genetic	manipulation		ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง	

ต่อแนวทางและผลการรักษาที่ดีขึ้นอย่างมาก

	 การเปลี่ยนแปลงทาง	physiology	และ	

neurochemical	ภายหลงัการบาดเจบ็	เปน็เรือ่งที่

มกีลไกซบัซอ้นและมหีลายกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง	

ซึง่เปน็เรือ่งทีน่า่สนใจและทา้ทายตอ่แพทยท์ีท่ำาการ

รักษา	 	 ปัจจุบันการบาดเจ็บแบ่งเป็น	 2	 ชนิดคือ	

primary	injury	และ	secondary	injury

	 1.	 Primary	 brain	 injury	 หมายถึง	

ความเสียหายต่อสมองที่เป็นผลจากอุบัติเหตุ

โดยตรง	 เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นทันทีหลังการได้รับ	

บาดเจ็บซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้	แบ่ง

เป็น	focal	injuries	ได้แก่	epidural	hematoma,	

coup	 contusions,	 contracoup	 contusions,	

intracerebral	 hematoma,	 subdural	 hema-
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toma,	skull	fracture	และ	diffuse	injuries	ไดแ้ก	่

cerebral	concussion,	diffuse	axonal	 Injury	

ซึ่งจะพบประมาณร้อยละ	 40	 ของการได้รับบาด

เจ็บที่รุนแรงทางสมอง	และมีผลกระทบกระเทือน

ต่อการทำางานของสมอง	และทำาให้เกิดทุพพลภาพ

เป็นอย่างมากแม้จะมีอัตราการเสียชีวิตเพียง	 1ใน	

3	ของ	severe	head	injury	โดยเฉพาะเปน็สาเหตุ

ของ	prolong	coma		without	mass		lesion	โดย

มกีารบาดเจบ็ตอ่	axonใน	white	matter	หรอืการ

บาดเจ็บต่อ	neuronal	cell	body

	 2.	 Seconadry	brain	injury	หมายถึง	

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลังการได้รับบาดเจ็บ	

primary	brain	injuryไดแ้ก	่hypoxic-ischemic	

injury,	cerebral	edema,	metabolic	dysfunction,		

การเปลีย่นแปลงของ	vascular	permeability,	การ

ลดลงของ	cerebral	blood	flow,	inflammation,	

ภาวะ	increase	intracranial	pressure	ซึง่เปน็ภาวะ

ที่ควรป้องกันและหลีกเลี่ยงได้	 และเป็นเป้าหมาย	

ในการดูแลรักษาในคนไข้	 traumatic	 brain	

injury	 	 เนื่องจากเป็นภาวะที่ใช้เวลาในการเกิด

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง	biochemical	ภาย

หลังการได้รับบาดเจ็บเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือ

หลายวนั			โดยเกีย่วขอ้งกบัหลายกระบวนการ	ดงันี้

	 • Hypoxia/ischemia

	 • Edema/increased	 intracranial	

	 	 pressure

	 • Excitotoxicity

	 • Calcium	dysregulation

	 • Cytoskeletal		proteolysis

	 • Derangements		in	brain	metabo

	 	 lism		ภายหลังการได้รับบาดเจ็บ

	 • Cell	death

ผลกระทบจ�กก�รบ�ดเจบ็แบบ Primary 
brain injury
	 1.	 Astrocyte	จะเสยี	ionic	neurotrans-	

mitter	homeostasis,	potassium	uptake		ทำาให้

เกิด	cytotoxic	brain	swelling

	 2.	 Axon	จะเกิด	axoplasmic	retrac-

tion	ball	ที่ตำาแหน่งที่เกิด	axon	discontinuity		

ภายหลังการบาดเจ็บ	 tearing	 of	 axon	 และ

กระบวนการนี้เป็น	progressive	process	และมี

ผลกระทบตอ่	mechanoporation	of	axonlemma	

ทำาให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณแคลเซียมที่เข้า

มาในเซล	 (เกิดdisconnection	of	 axon	ภายใน	

24-72	ชัว่โมง	ทีเ่รยีกวา่	secondary	axotomy)ตาม

มาดว้ยเกดิการกระตุน้	calpain,	mitrochondrial	

swelling,	 release	 cytochrome	 c,	 activate	

caspase	ทำาให้เกิด	 axonal	 injuryมากขึ้น	ตาม

ด้วยการเกิด		apoptosis		

	 3.	 Cell	body	หรือ	cell	membrane	ใน

ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงผลกระทบต่อ	neuron	และ	

dendritic	 process	 แต่เชื่อว่าจะทนต่อการเกิด	

deformation	 และ	movement	 ที่เกิดจากการ	

บาดเจ็บ

	 4.	 Shear	effect	ตอ่	microvasculature	

ซึง่หมายถงึ	pial	vasculature	โดยมกีารเปลีย่นแปลง	

หลังการบาดเจ็บโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการ	

strech	and	leak	ดังนี้
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	 	 (1)	 มีการบวมของ	 perivascular	

astrocytic	end-feet

	 	 (2)	 มี ก า ร เพิ่ ม 	 e ndo t he l i a l	

microvacuolationและ	micropseudopodial	

activity	

												 	 (3)	 มี	perivascular	hemorrhage	

และ	 transvascular	diapedesis	 ของเม็ดเลือด

แดง

											 	 (4)	 มีการเพิ่ม	 intravascular	 leu-

kocyte	adherence	

	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ทำาให้เกิดการ

ทำางานของสมองเสียหายจากการที่มีการลดลง

ของ	 regional	 cerebral	 blood	 flow	ทำาให้เกิด	

vasogenic	edema	และมีภาวะ	increase	intra-

cranial	pressure					

	 5.	 Ion	channels			จะมแีคลเซยีม	influx	

เข้าเซล	ปล่อย	 lactate	และ	potassium	efflux	

ออกนอกเซลเพิ่มขึ้น	 ทำาให้เกิดการดึง	 sodium	

กลับเข้าเซล	แล้วกระตุ้นให้เกิด	 depolarization	

induced	calcium	 influx	ผ่านทางกระบวนการ	

voltage	gated	calcium	channelsและ	reversal	

sodium-calcium	exchange	 3-4	 เท่าภายหลัง

การบาดเจ็บ	 เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า	 chan-

nelopathy	

	 6.	 Synapses		จะมกีารหลัง่	excitatory	

amino	acid	(โดยเฉพาะ	glutamate)	และ	ace-

tylcholine	 เพิ่มมากขึ้น	 	 50	 -60	 เท่าจากภาวะ

ปรกต	ิซึง่จะกระตุน้	ion	channel	ทำาใหเ้กดิ	efflux	

potassium	ออกนอกเซลมากขึ้นร้อยละ	 20	 	 ซึ่ง

การเปลีย่นแปลงนีจ้ะคงมอียูเ่ปน็สปัดาหห์รอืเดอืน

ภายหลังการบาดเจ็บ

Secondary Injury Processes
	 1. Hypoxia/ischemia 

		 	 ภายหลังการบาดเจ็บจะมีการลดลง

ของ	cerebral	blood	flow	ได้มากถึงร้อยละ	50			

ภายหลังการบาดเจ็บ	48	ชั่วโมงแรก	ทำาให้เกิดภาวะ	

ischemia	ตามมา	ซึง่จะมกีารเปลีย่นแปลงของเซลล	์

สมองตามความรุนแรงของการลดลงของเลือดที่

ไปเลี้ยงสมอง	ดังนี้

Cerebral Blood Flow

(mL/100 g/min)

Consequences

				40-60 Normal

				20-30 Start	of	neurological	symptoms

				16-20 Isoelectric	electroencephalogram,	loss	of	evoked	potentials

				10-12 Na+	and		K+		pump	failure

Cytotoxic	Edema

			<	10 Complete	metabolic	failure	with	gross	disturbance	of	cellular	energy

Infarction

From	Jones	TH,	Morawetz	RB,	Crowell	RM,	et	al.	Threshold	of	focal	cerebral	ischemia.

J Neurosurg.1981;54:773-782
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 2. Edema/increased intracranial 

pressure

	 	 ภาวะสมองบวมเกิดตามหลังการ

บาดเจ็บเกือบทุกรายในกรณีที่เป็น	severe	brain	

injuryและพบได้ร้อยละ	5-10	ในกลุ่ม	moderate		

injury	ผลตามมาคอืม	ีintracranial	hypertension		

เพิ่มขึ้น	ทำาให้	cerebral	perfusion	pressure	ลด

ลง	เกิดภาวะ	cerebral		ischemia	ทำาให้มี	cyto-

toxic	brain	edema	ตามมา	และมี	progressive	

increase	intracranial	pressure		เป็น	vicious	

cycle	ภาวะสมองบวมนี้โดยเป็นผลมาจากหลาย

กระบวนการ	ดังนี้	

	 	 Hypoxia-Ischemia	 :	 ทำาให้เกิด	

ionic	pump	failureโดยเฉพาะ	sodium-potas-

sium	pump	 เกิดการสะสมโซเดียมภายในเซล	

แล้วมี	 influx	 ของนำ้าตามเข้ามาในเซล	ตามการ

เปลี่ยนแปลงของ	osmotic	gradient

	 	 Channelopathy/Excitotoxicity	

:	 	 เป็นสาเหตุหลักของการเกิด	 cytotoxic	brain	

edema	 โดยเริ่มต้นจากมีการหลั่ง	 excitatory	

amino	acid	เช่น	glutamate	,	glycine	ภายหลัง

การบาดเจ็บ	 แล้วไปจับกับ	 receptors	ทำาให้เกิด

การ	activate	และ	open	membrane	channels	

ผลทีต่ามมาคอื	sodium	influx	เขา้สูเ่ซล	ในขณะที	่

ionic	pump	failure	ทำาให้มีการดึงนำ้าเข้าเซลตาม		

osmotic	pressure		ในขณะเดียวกันโซเดียมเอง

ก็ทำาให้เกิด	membrane	depolarization	ร่วมกับ	

influx	chloride	ผลลัพธ์คือ	brain	swelling

	 	 Mechanical	membrane	disrup-

tion		:		แมว้า่จะเกดิในระยะเวลาสัน้ๆ	และ	recover		

ได้เอง	 แต่ก็ทำาให้เกิด	 efflux	 	 ของ	 potassium	

ออกจากเซล	 neuron	 ซึ่งทำาให้เกิด	 astrocytic	

swelling	ได้

	 	 Aquaporins		:	เป็น	cellular	water	

channel	 proteins	ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการ

เกิดเซลบวม	 โดยจะพบอยู่ที่	 astrocytic	 foot	

process	ตาม	basal	 lamina	และบริเวณที่เป็น	

interface	ระหว่าง	brain	กับ	CSF	

	 3. Excitotoxicity 

														 ภายหลังการบาดเจ็บจะมีการหลั่ง	

excitatory	amino	acid	โดยตรง	เชน่	glutamte,	

aspatate	 จาก	presynaptic	 nerve	 terminal		

และ	 astrocyte	 เข้าสู่	 extracellular	 space	

postsynaptic	receptor-	NMDA	(	N-methyl-

D-aspartate	 )ทำาให้มีการเพิ่ม	 intracellular	

calciumและ	 sodium	 	 ทำาให้เกิดมี	 passive	

movement	ของ	chloride	และนำ้าเข้าเซล	ทำาให้	

organelle	swelling,	plasma	membrane	swell-

ing,	necrosis,	apoptosis		โดยแคลเซียมที่เพิ่ม

ขึ้นในเซลจะไป	activate	destructive	enzyme	

ได้แก่	 phospholipase,	 protease,	 calpains,	

caspase,	nitric	oxide	synthase

	 	 โดย	 calpains	 จะกระตุ้น	 BAX		

activation	 ใน	mitochondria	 ทำาให้เกิดการ

หลั่ง	AIF	 (apoptosis-inducing	 factor)	 จาก		

intermembrane	space	ของ	mitochondria	แลว้	

migrateเข้าสู่	 	 nucleus	ทำาให้เกิด	 chromatin		

condensation	 และ	 DNA	 fragmentation	
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ทำาให้เกิด	DNA	damageในที่สุด,	และยังกระตุ้น		

caspase	 ซึ่งจะ	 trigger	Apoptosis	 ทำาให้เกิด	

DNA	damage	โดยตรง	(ระหว่าง	calpains	และ	

caspase	ยังมี	positive	 feedback	 loop	ซึ่งกัน

และกัน)	 โดยภายหลังจากมี	DNA	damage	จะ	

activate	PARP	(	poly	adenosine	diphosphate	

ribose	polymerase)	ให้มีการหลั่ง	AIF	โดยผ่าน

มาจากการกระตุน้	calpains	และ	BAX	activation	

	 4. Calcium dysregulation

															การที่มีแคลเซียมเข้าเซลมากขึ้นภาย

หลังการบาดเจ็บ	เกิดจากหลายกระบวนการ	ดังนี้

	 	 •	 การที่มี 	 deformation	 ต่อ	

membrane	และ	 ion	 channel	ทำาให้มีการเปิด	

voltage-dependent	channel

						 	 •  การหลัง่ของ	neurotransmitter	

substanceเข้าสู่	ECF	ทำาให้มีการเปิด	agonist-

dependent	channel

														 •  การเปิดของ	specific	calcium	

channel

	 	 ตามปกติ	mitochondria	 และ	 ion	

pump	จะทำาหนา้ที	่	buffer		intracellular	calcium		

โดยอาศยั	mitochondrial	permeability	transition		

pore	 (MPTP	 )	 ก็จะเสียการทำางานภายหลังการ

บาดเจ็บ

	 5. Cytoskeletal proteolysis

														 Cytoskeletonประกอบด้วย	main	

protein	 3	 ชนิดคือ	microfilaments,	 neuro-

filaments	microtubules	 ภายหลังการบาด

เจ็บเมื่อมี	 แคลเซียมเข้าเซล	 จะเกิดการกระตุ้น	

calpainทำาใหเ้กดิ	proteolysis	ตอ่	cytoskeleton	

ทำาให้เกิด	delay	neuronal	degeneration	เรียก

ว่า	 calpain-mediated	 spectrin	 proteolysis	

(CMSP)	 	 ส่วนในการบาดเจ็บ	 stretch	 axonal	

injury	จะทำาใหเ้กดิ	distortion	ของ	cytoskeletal	

components	ผลคอื		loss	of	microtubules		และ

มีการเพิ่มขึ้นของ	spacing	neurofilament	 โดย

เฉพาะที่	node	of	Ranvier

	 6. Derangement in brain metabo-

lism

																 ภายหลังการบาดเจ็บจะมีการหลั่ง	

ion,	 neurotransmitter	 ต่างๆจำานวนมากเข้า	

extracellular	space	หลงัจากนีส้มองจะพยายาม

รักษา	homeostasis	โดยผ่านกระบวนการ	ionic		

pumping			และการ	reuptake	neurotransmit-

ter	ซึ่งต้องอาศัยพลังงานอย่างมาก	ทำาให้เกิดการ

ใช้	glucose	สูงขึ้นและจะคงอยู่	 5-7	วันภายหลัง

การบาดเจบ็	แตใ่นการบาดเจบ็มกัจะมปีญัหาเรือ่ง	

impairmentของ	oxygenation	และ	perfusion	

อยู่เสมอ	ทำาให้	cerebral	blood	flow	ลดลงเกิด

ภาวะ	cerebral	hypoxia	และมี	mitochondrial		

fai lure	 ทำ าให้มีการสร้ างพลังงานผ่านทาง		

anaerobic	glycolytic	pathway	ทำาใหม้	ีlactate	

เพิ่มเกิดภาวะ	acidosisผลตามมาคือมีการ	 shift	

hemoglobin-oxygen	dissociation	 curve	 to	

the	 right	 เพื่อเพิ่ม	 oxygen	 delivery	 	 ไปยัง

เนื้อเยื่อที่เสียหายและยังทำาให้เส้นเลือดขยายตัว

เพื่อเพิ่ม	collateral		flow
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	 	 นอกจากนี้ตัว	 lactic	 acid	 ยังเป็น

แหลง่พลงังานดว้ยเรยีกกลไกนีว้า่	couple	lactate	

metabolism	โดยเริม่จาก	astrocyte	จะ	transport		

glucose	ผา่น		BBB	โดยใช	้	anaerobic	metabolism		

ทำาให้หลั่ง	 lactate	ออกสู่	 extracellular	 space		

จากนั้น	neuronจะ	reuptake	แล้ว	metabolize	

ผา่นทาง	aerobic	pathway	โดยอาศยั	mitochon-

drial	 oxidation	 phosphorylase	 ได้พลังงาน		

36	ATP	ผลที่ได้คือมี	 potassium	และ	gluta-

mate	 ออกมาที่	 extracellular	 space	 จากนั้น	

astrocyte	จะ	reuptake	โดยอาศัยพลังงานทำาให้	

เกิด	astrocytic	glycolysis	มากขึ้น

	 	 นอกจากนีย้งัมกีารลดลงของ	cerebral	

metabolic	rate	of	oxygen(	CMRO2)	ภายหลัง	

มีการบาดเจ็บใน	 24	 ชั่วโมงแรก	 แต่ไม่ได้เป็น

สัดส่วนกันกับการลดลงของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง

ในขณะนัน้เรยีกวา่	metabolic	uncoupling	เมือ่ม	ี

cerebral	blood	flow	มากกว่า	CMRO2	จะทำาให้

เกดิ	luxury	perfusion	หรอื	hyperemia	ซึง่มกัเกดิ

ใน	1-5	วันหลังการบาดเจ็บ	ผลคือมีภาวะ	diffuse		

brain	 swelling	 และ	 increase	 intracranial	

pressure

 7. Free radicalformation

																		Free	 radical	 เป็น	 normal	 by	

product	 จาก	 oxidative	metabolism	 	 ของ	

mitochondria	 แต่ภายหลังการบาดเจ็บจะมี

ปริมาณมากและทำาลายทุกองค์ประกอบของเซล

เช่น	 protein,	 carbohydrate,	 nucleic	 acid,	

lipid	มีการยับยั้งการทำางานของเซลและทำาให้เกิด

เซลตาย

				 	 การสรา้ง	reactive	oxygen	species	

(ROS)	เริม่ตน้จากการที	่mitochondrial	electron	

	transport	ที	่inner	membrane	ของ	mitochon-

dria	เสยีหายจงึม	ีfree	electron	มาจบักบั	oxygen	

เป็น	 superoxide	 และในภาวะที่มีการลดลงของ	

NADPH	(nicotinamide	adenine	dinucleotide	

phosphate),	 oxidase,	 xanthine	 oxidase,	

cytochrome	P450-dependent	 oxygenases	

หลังจากนั้น	 superoxide	 จับกับ	 nitric	 oxide	

เกิดเป็น	peroxynitrite	ซึ่งเป็น	potent	oxidant	

ไปทำาลายทุกโมเลกุลในเซล	ทำาลาย	 lipid	mem-

brane	ผ่านทาง	 lipid	 peroxidation	ทำาให้เกิด	

disruptionของ	BBB	ผลคือมี	vasogenic	brain	

edema	และมี	increase	intracranial	pressure	

ทำาให้เกิด	brain	damage	ในที่สุด

	 	 Superoxide	จะถกู	remove	จากเซล	

โดยอาศัยเอ็นไซม์	 superoxide	 dismutase	

เปลีย่นเปน็	weak	oxidant	hydrogen	peroxide	

จากนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นนำ้าและ	 oxygen	 โดย	

เอน็ไซม	์catalase	และ	glutathione	peroxidase		

						 		 นอกจากนี้ยังมี	 secondary	 injury	

pathway	 อื่นที่converge	 มาสร้าง	 ROS	 เช่น	

bradykinin	pathway		ทีส่รา้ง	arachidonic	acid	

แลว้ก	็metabolism	ตอ่มาแลว้สรา้ง	free	radicals	

นอกจากนี้	 bradykinin	 เองยังupregulate	 in-

tracellular	calcium	และมี	 inflammatory	 re-

sponse	ทำาให้มีการ	generate	ROS	หรืออาจเกิด

จากการที่มี	 free	 ferrons	 ironที่	 releaseมาจาก	

erythrocyte	breakdown	ภายหลัง	trauma
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	 8. Cell death

						 	 เป็นผลจากการที่มีแคลเซียม	 influx	

เขา้เซล	จากนัน้มกีารกระตุน้	calpains,	caspases	

โดยที	่calpains	เอง	จะ	induce	ใหเ้กดิ	cytoskel-

etal	damage	และเปลีย่นแปลง	membrane	per-

meability	ของ	mitochondria	ทำาใหเ้กดิการกระ

ตุ้น	apoptosis-inducing	factor	(AIF)	ผ่านทาง	

BAX	activation	ทำาให้เกิด	DNA	damage	และ

ยังกระตุ้น	caspases	โดยมี	positive	autoloop	

feedback	ต่อกัน

	 	 Caspases	dependent	apoptotic	

pathway	แบ่งเป็น	2	กลไกคือ	intrinsic	path-

way	และ	extrinsic	pathway	โดยกระบวนการ	

intrinsic	 pathway	 เริ่มต้นจาก	 intracellular	

process	ภายหลังจากมี	DNA	damage	หรือมี

การกระตุ้นให้มีการสร้าง	proapoptotic	protein	

มากขึน้	จากนัน้จะมกีารกระตุน้การหลัง่	cytochro-	

me	C	จาก	mitochondria	ซึ่งจะไปจับกับ	apop-

tosis	protease-activating	protein-1	(Apaf-1)	

แล้วไปจับและกระตุ้น	 activate	 caspaseต่างๆ	

ทำาให้เกิด	 apoptosis	 ตามมา	 ในขณะเดียวกัน

ก็ยับยั้ง	 inhibitor	 apoptosis	 protein	 จาก	

mitochondria	

	 	 Extrinsic	 caspase-dependent	

pathway	 เกิดจาก	 activated	death	 ligands	

(FAS/CD95)	และ	tumor	necrosis	factor	(TNF)	

จับกับ	 death	 receptor	 แล้วเกิดการกระตุ้น		

caspases	ต่างๆ	ภายในเซล	โดยอาศัย	adaptor	

protein	 fas-associated	 death	 domain	

(FADD)	ทำาให้เกิด	cell	death	ในที่สุด

	 	 นอกจากนี้ ยั งมีกลไกที่ มีผลต่อ	

mitochondria	 protein	 โดยที่ไม่ต้องอาศัย	

caspases	 activity	 แล้วทำาให้เกิด	 apoptosis		

เรียกกระบวนการนี้ว่า	 caspase-independent	

apoptosis

	 	 สรุปแล้วการตอบสนองต่อการบาด

เจ็บ	secondary	หรือ	delayed	brain	damage	

เป็นกลไกที่	 heterogenous,complex,	 syner-

gistic	 นอกจากนี้	 neurochemical	 sequelae	

ตามหลังการบาดเจ็บยัง	 complex	 และขึ้นกับ		

individual	 characteristic	 response	 ของ

คนไข	้	injury	mechanism	และ	pathoanatomic	

feature	
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บทนำ�
	 โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาท

ที่พบบ่อยประมาณ	 ร้อยละ	 1	 ของประชากร	

ซึ่งพบได้ทุกกลุ่มอายุ	 และมีแนวโน้มที่พบได้

บ่อยขึ้นในผู้สูงอายุ	 และผู้ป่วยที่มีโรคประจำาตัว																													

โดย	 comorbidity	ที่พบในผู้ป่วยโรคลมชักอาจ

เกดิจากโรคทีพ่บรว่มกนั	โรคทีเ่ปน็สาเหตุ	โรคหรอื

ภาวะที่เป็นผลกระทบจากโรคลมชัก	 และผลข้าง

เคียงของยากันชัก	การรักษาโรคลมชักด้วยยากัน

ชกัในผูป้ว่ยทีม่	ีcomorbidity	รวมทัง้การตัง้ครรภ	์

จงึตอ้งพจิารณาใหร้อบดา้น	เพราะยากนัชกันัน้อาจ

มี	drug	interaction	กับยาที่ผู้ป่วยได้รับมาก่อน	

หรอืยากนัชกันัน้สง่ผลกระทบตอ่โรคทีเ่ปน็มากอ่น	

ในบทความนี้จะกล่าวถึง	comorbidity	ที่พบบ่อย	

ผู้สูงอายุ	ผู้หญิงและการตั้งครรภ์

Comorbidity ทีพ่บในผูป้ว่ยโรคลมชกั
	 ผูป้ว่ยโรคลมชกัมโีอกาสการเกดิอบุตัเิหตุ

และโรคทีเ่ปน็สาเหตขุองการชกัไดส้งูกวา่คนทัว่ไป	

รวมทัง้โรคทีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัการชกัโดยตรง	เชน่	

โรคมะเรง็	หลอดเลอืดหวัใจ	ขอ้อกัเสบ	หลอดเลอืด

สมอง	หอบหดื	ปวดศรีษะ	ปวดหลงัและคอเปน็ตน้	

ซึ่งอาจมีสาเหตุจากภาวะ	stress	และภาวะ	stress	

เองก็ส่งผลให้มีการชักได้บ่อยขึ้น	 จากการศึกษา

ของ	Nuyen	 J	 และคณะ	ศึกษาแบบ	 general	

practice	based	controlled	ในผู้ป่วยโรคลมชัก	

1259	ราย	พบว่าโรคที่พบร่วม	5	อันดับแรกได้แก่	

โรคหลอดเลอืดสมอง	ความผดิปกตทิางระบบประ

สาทอื่นๆ	 โรคจิตเภท	 โรคความพิการแต่กำาเนิด

และภาวะซีด	โดยมี	odd	ratio	ระหว่าง	1.41-2.13		

รายละเอียดดังตารางที่	1

ตารางที่  1	 Comorbidity	in	epilepsy	

Comorbidity Number (%) OR (95% CI)

Congenital 46	(3.7) 3.09	(1.63-5.85)

Allergy 76	(6.0) 1.38	(0.95-2.01)

Anemia 30	(2.4) 2.29	(1.17-4.51)

Antiepileptic Drugs Used in Special Conditions

รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า 

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ กลุ่มงานวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Comorbidity Number (%) OR (95% CI)

Gastrointestinal 106	(8.4) 1.19	(0.86-1.64)

Ischemic	heart	disease 59	(4.7) 1.08	(0.72-1.61)

Blood	pressor 125	(9.9) 0.94	(0.71-1.23)

Stroke 56	(4.4) 5.84	(2.89-11.79)

Other	neurological 62	(4.9) 4.65	(2.33-9.29)

Thyroid 34	(2.7) 1.60	(0.90-2.86)

DM 51	(4.1) 0.94	(0.63-1.42)

Obesity/lipid 85	(6.8) 1.41	(0.97-2.03)

Kidney 23	(1.8) 1.28	(0.78-2.10)

Cancer 49	(3.9) 1.64	(1.01-2.67)

Substance	abuse 48	(3.8) 1.56	(1.01-2.40)

Psychotic/schizophrenia 20	(1.6) 4.53	(1.45-14.17)

Depression 51	(4.1) 1.34	(0.86-2.11)

Mental	retardation 58	(4.6) -

ตารางที่  1	 Comorbidity	in	epilepsy	(ต่อ)

	 Comorbidity	 ที่พบได้บ่อยคือปัญหา

สุขภาพจิต	จากการศึกษาของ	Mohammadi	MR	

และคณะ	ในประเทศอหิรา่น	พบวา่ผูป้ว่ยโรคลมชกั

พบรว่มกบัภาวะ	major	depressive	ไดถ้งึรอ้ยละ		

10.7	 และภาวะ	 suicidal	 attempt	 ร้อยละ	 8.1		

รายละเอียดดังตารางที่	2

ตารางที่ 2		 Lifetime	history	of	psychiatric	disorders	among	subjects	with	a	positive	history	

	 	 of	epilepsy	(N=25,180)

The	psychiatric	disorders
Male	

(%)

Female	

(%)

Total	n	

(%)

95%	CI General	

population	

of	lran	(%)
Lower Upper

Major	depressive	disorder	 7.5 13.3 49	(10.7) 2.9 5.3 2.98

Minor	depressive	disorder	 0.5 1.6 6	(1.3) 2.1 11.4 0.33

Bipolar	mood	disorder-I	 0.5 0.8 3	(0.7) 3.3 41.2 0.1
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The	psychiatric	disorders Male	

(%)

Female	

(%)

Total	n	

(%)

95%	CI General	

population	

of	lran	(%)

Lower Upper

Panic	disorder	 4.5 7.8 29	(6.3) 3.6 8.0 1.49

General	anxiety	disorder	 1 2.7 9	(2.0) 1.1 4.2 1.33

Obsessive	compulsive	disorder	 6 7.1 30	(6.5) 2.8 6.1 1.8

Specific	phobia 3 6.7 23	(5.0) 2.9 7.0 1.86

Social	phobia 1.5 4.7 15(3.3) 2.5 7.4 0.82

Somatization	disorder	 1.4 2 8	(1.7) 5.3 24.5 0.18

Post	traumatic	stress	disorder	 1 2.7 9	(2) 2.7 10.8 0.98

Schizophrenia 2 3.1 12	(2.6) 7.7 27.8 0.25

Suicidal	attempt	 5 10.2 37	(8.1) 4.6 9.4 1.4

ตารางที่ 2		 Lifetime	history	of	psychiatric	disorders	among	subjects	with	a	positive	history	

	 	 of	epilepsy	(N=25,180)	(ต่อ)

Metabolic disorders in epilepsy 
	 ความผิดปกติทาง	metabolic	ที่พบในผู้

ปว่ยโรคลมชกั	อาจเกดิจากสาเหตหุรอืโรคทีก่อ่ให้

เกิดโรคลมชัก	เช่น	ความผิดปกติทาง	metabolic	

ในผู้ป่วย	 progressive	myoclonic	 epilepsy	

ความผิดปกติทาง	metabolic	 ก็อาจก่อให้เกิด

อาการชักได้	 ผู้ป่วยที่รับประทานยากันชักก่อให้

เกิดความผิดปกติทาง	metabolic	ได้	 เช่น	bone	

disorder,	body	weight,	metabolic	acidosis,	

renal	stone,	thyroid	และ	lipid	disorder	รวม

ทั้งการเปลี่ยนแปลงของ	 reproductive	 system	

ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย

Bone disorder
	 ความผดิปกตขิองกระดกูในผูป้ว่ยโรคลม

ชักที่ใช้ยากันชัก	 ได้แก่	 rickets,	 osteomalacia,	

fracture	 ซึ่งแสดงอาการชัดเจนและไม่ชัดเจน	

ประมาณร้อยละ	50	สาเหตุจากโรคที่พบร่วม	การ

ออกกำาลังกายไม่เพียงพอ	 ได้รับแคลเซียมและ

วิตามินดีน้อย	เป็นต้น

Fracture risk
	 ผู้ป่วยโรคลมชักมีโอกาสเกิด	 fracture	

ได้สูงจาก	2	สาเหตุหลัก	คือ	อุบัติเหตุจากการชัก

ทำาให้หมดสติ	 ล้มลงกระแทกพื้น	 และผลจากยา

กันชัก	ตำาแหน่งกระดูกหักได้บ่อยคือ	 vertebral,	

hip	และ	forearm	โดยมี	fracture	risk	ประมาณ	

2-29	เท่า	จากการศึกษาของ	Souverein	PC	และ

คณะ	ผู้ป่วยจำานวน	1018	ราย	พบ	odd	ratio	ของ	

fracture	สงู	4.15	(95%	CI	2.71-6.34)	พบบอ่ยใน

ผูป้ว่ยหญงิมากกวา่ผูช้าย	รายละเอยีดดงัตารางที	่3	
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ตารางที่ 3 	Use	of	AEDs	and	risk	of	fractures	

Characteristic of 

AED exposure

Cases (n=1,018), 

no. (%)

Controls 

(n=1,842), no. 

(%)

Crude matched 

OR (95% CI)

Adjusted 

matched OR 

(95% CI)

Current use on 

index date

No 73	(7.2) 247	(13.4) 1.00	(reference) 1.00(reference)

Yes 945	(92.8) 1,595	(86.6) 2.12	(1.60-2.81) 2.01	(1.50-2.70)

Current use of

Carbamazepine	

only

164	(16.1) 310	(16.8) 1.92	(1.38-2.68) 1.88	(1.33-2.65)

Valproate	only 109	(10.7) 247	(13.4) 1.56	(1.08-2.24) 1.57	(1.08-2.29)

Phenobarbital	

only

56	(5.5) 111	(6.0) 1.81	(1.17-2.78) 1.84	(1.18-2.87)

Phenytoin	only 194	(19.1) 376	(20.4) 1.77	(1.27-2.47) 1.67	(1.19-2.36)

Lamotrigine	only 1	(0.1) 5	(0.3) 0.66	(0.07-6.48) 0.58	(0.05-6.25)

Other	AED		

monotherapy

2	(0.2) 21	(1.1) 0.42	(0.09-1.86) 0.50	(0.11-2.27)

			>1	AED 419	(41.2) 525	(28.5) 3.04	(2.24-4.13) 2.82	(2.05-3.89)

No. of AED used in study period 

			1	AED 471	(64.3) 1,090	(59.2) 1.00	(reference) 1.00	(reference)

			>	1	AED 547	(53.7) 744	(40.4) 1.75	(1.49-2.07) 1.61	(1.36-1.91)

	 กลไกการเกดิ	bone	disorder	จากยากนั

ชักยังไม่เป็นทราบแน่ชัด	กลไกที่อาจเป็นไปได้คือ

	 1.	 Accelerated	 hepatic	 vitamin	

D	metabolism	 โดยยากันชักที่เป็น	 enzyme	

inducer	เช่น	phenytoin	

	 2.	 Hyperparathyroidism	

	 3.		 Altered	 vitamin	K	metabolism	

และ	lowered	calcitonin	level	

	 4.		 Inhibition	of	intestinal	calcium	

absorption	เชน่	phenytoin	หรอื	phenobarbital	

	 5.		 Physical	 and	 environment	 เช่น	

อาหาร	การออกกำาลังกาย	แสงอาทิตย์
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	 6.		 Hormonal	change	เช่นยา	valpro-

ate,	carbamazepine	

ก�รล้ม ก�รเฝ้�ระวังและก�รรักษ�
	 ต้องแนะนำาให้ผู้ป่วยทราบว่ายากันชัก

มีผลข้างเคียงดังกล่าว	 แนะนำาให้ผู้ป่วยปรับ

พฤติกรรม	 เช่น	 การออกกำาลังกาย	หยุดสูบบุหรี่	

ไมด่ื่มแอลกอฮอล	์การรับประทานอาหาร	ประเมนิ

ภาวะ	osteoporsis	ใหก้ารปอ้งกนัและรกัษา	ตรวจ

ระดบั	calcium,	phosphate		และ	bone	density	

ก่อนการรักษา	พิจารณาให้	vitamin	D	ในผู้ป่วย

บางราย

Sexuality and sex hormone
	 การเปลีย่นแปลงดงักลา่วในผูป้ว่ยโรคลม

ชกัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ	hypothalamic-

pituitary	 axis	 (HPA)	 และ	 limbic	 system		

ซึง่	HPA	และ	limbic	system	เปน็กลไกสำาคญัของ

การหลั่งฮอร์โมนเพศได้แก่	FSH,	LH,	estrogen,	

testosterone	และ	dehydroepiandrosterone	

(DHEAS)	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อ

อวัยวะระบบสืบพันธุ์	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

เกดิไดจ้าก	ชนดิของการชกั	ตำาแหนง่ของจดุกำาเนดิ

การชักและยากันชัก	ผลของโรคลมชักและยากัน

ชกัตอ่การเปลีย่นแปลงของ	HPA	สรปุดงัตารางที	่4

ตารางที่ 4	 Studies	of	epilepsy	and	AED	effects	on	the	HPA

Study, sex of 

patients

LH FSH PRL GnRH-TRH stimulation MCP  

stimulation
Franceschi,	M/F NA NA 		Poly-M 	Poly-M NA
Bonuccelli,	M NA NA CBZ-M CBZ-M NA
Dana-Haeri,	M/F 		M M/F NA M/F-CBZ NA
Rodin,	M 	 	 		CBZ NA NA
Fenwick,	M 	 	 		 NA NA
Macphee,	M 	CBZ  		CBZ 	PRL-CBZ NA
Isojarvi,	M    NA NA
Isojarvi,	M    NA 	PRL
Toone,	M 	 		 		 NA NA
Connell,	M 	CBZ NA NA NA NA
Herzong,	M 	 			 			 LH NA

Herzong,	F    LH NA

Isojarvi,	M NA
Isojarvi,	M CBZ CBZ CBZ NA NA
Murialdo,	M    LH,	FSH,	PRL NA
Verrotti,	M CBZ CBZ CBZ NA NA

VPA VPA VPA
PRL, prolactin; MCP, metoclopramide; M, male; F, female
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	 จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่าผลที่ได้

มีความแตกต่างของแต่ละการศึกษา	 และเมื่อ

พิจารณาถึงชนิดและตำาแหน่งจุดกำาเนิดของการ

ชัก	พบว่าการชักที่มีจุดกำาเนิดของการชักบริเวณ	

limbic	 system,	 temporal	 lobe	 จะส่งผลต่อ	

HPA	มากกว่าการชักชนิด	generalized	

	 ภาวะ	 polycystic	 ovaries	 (PCO)	

และ	polycystic	orvarian	syndrome	(PCOS)									

พบบ่อยมากในผู้ป่วยหญิงโรคลมชัก	 PCOS	คือ

ภาวะ	 ovulatory	 ผิดปกติร่วมกับ	 hyperan-

drogenism	หรือ	hyperandrogenemia	ซึ่งอาจ

เป็นผลจากยา	valproate	เนื่องจากยา	valproate	

ก่อให้เกิดภาวะ	weight	gain,	insulin	resistant	

และอาจกอ่ใหเ้กดิ	PCO/PCOS	เพราะ	valproate	

ทำาให้ระดับ	 testosterone	 เพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ยา	

carbamazepine,	 phenytoin	ซึ่งเป็น	 enzyme	

inducing	ก็ส่งผลทำาให้	 free	 testosterone	 ใน	

ผู้ป่วยและ	 estrogen	 ในผู้หญิงลดลง	 ทำาให้		

sexuality	ลดลงด้วย

	 ปญัหาความรูส้กึทางเพศลดลงพบไดบ้อ่ย

ในผู้ป่วยชายโรคลมชัก8	 	 เป็นผลจากยากันชักที่มี

ฤทธิ์เป็น	 enzyme	 inducer	 ได้แก่	 phenytoin,	

carbamazepine	และ	phenobarbital	เพราะยา

เหลา่นีจ้ะทำาให	้sex	hormone	binding	globulin	

เพิม่ขึน้	จงึเหลอื	free	form	hormone	ลดลงไดแ้ก	่

androgen	และ	testosterone	สำาหรบั	valproate	

ซึง่มฤีทธิเ์ปน็	enzyme	inhibitor	พบวา่ระดบัของ	

androgen	ไม่เปลี่ยนแปลงแต่พบการเพิ่มขึ้นของ	

estradiol	ซึ่ง	estradiol	ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ยับยั้ง

การสร้าง	 testosterone	 และความรู้สึกทางเพศ	

ดังนั้นยาที่ไม่ได้เป็น	 enzyme	 inducing	 และ

ไม่มีผลต่อระดับ	estradiol	 เช่น	 lamotrigine	ก็

น่าจะดีต่อผู้ป่วยชายโรคลมชัก	 เพราะไม่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนดังกล่าว	 และจากการ

ศึกษาของ	 Herzog	 AG	 และคณะ	 ก็พบว่ายา		

lamotrigine	 มีผลกระทบต่อระดับ	 hormone		

ดังกล่าวน้อยมาก

Thyroid function in epilepsy 
	 เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ยากนัชกัมผีลตอ่ระดบั	

thyroid	 hormone	 เพราะยากันชักมีฤทธิ์เป็น	

enzyme	 inducer	 และจับกับโปรตีนได้สูง	 โดย

เฉพาะ	carbamazepine	และ	phenytoin	ทำาให้	

T4	 	 และ	 FT4	ลดลง	 แต่ไม่มีผลต่อ	TSH	จาก

การศึกษาของ	Vainionpaa	LK	และคณะ	 โดย

ศึกษาถึงผลของยากันชักในผู้ป่วยหญิงโรคลม

ชักต่อระดับ	 thyroid	 hormone	 ขณะได้ยาและ

หยุดยากันชัก	พบว่ายา	 carbamazepine	 และ	

oxcarbazepine	มผีลให	้T4	และ	FT4	ลดลง	TSH																				

ไมเ่ปลีย่นแปลง	สว่นยา	valproate	ทำาให	้TSH	สงู

ขึ้นเล็กน้อย	และ	T4,	 FT4	 ไม่เปลี่ยนแปลง	 เมื่อ

ผู้ป่วยหยุดยาระดับ	 thyroid	hormone	ก็กลับสู่

ระดับปกติ

Lipid in epilepsy 
	 โรคลมชักพบร่วมกับโรคหลอดเลือด

สมองและโรคที่เกิดจากภาวะ	 atherosclerotic										

ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ
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ระดบัไขมนัในเลอืด	จากการศกึษาของ	Eiris	J	และ

คณะ	ศึกษาถึงผลของยากันชักต่อระดับไขมันใน

เลอืด	พบวา่ยา	carbamazepine	และ	phenobar-

bital	เพิม่ระดบั	total	cholesterol	(TC),	LDL-C,	

HDL-C	สว่นยา	valproate	ลดระดบัของ	TC	และ	

LDL-C	

Insulin secretion in epilepsy 
	 ยากันชัก	 valproate	 เป็นยากันชักที่ใช้

อย่างกว้างขวางทั้งในโรคลมชัก	 โรคปวดศีรษะ							

ไมเกรนและ	bipolar	 disorder	พบว่าผู้ป่วยที่ใช้

ยา	 valproate	 จะมีนำ้าหนักที่เพิ่มขึ้น	 โดยพบว่า	

ผูป้ว่ยดงักลา่วจะมรีะดบั	insulin	สงูขึน้กวา่ผูป้ว่ย

ที่ได้ยา	carbamazepine,	oxcarbazepine	และ

กลุม่ควบคมุ	จากการศกึษาของ	Pylvanen	V	และ

คณะ	พบว่าผู้ป่วยที่รับประทานยา	 valproate	มี	

fasting	hyperinsulinemia	แต่	proinsulin	และ	

C-peptide	ไมเ่ปลีย่นแปลงจากกลุม่ควบคมุ	และ

ยังพบว่าระดับ	 insulin	ที่สูงขึ้นไม่สัมพันธ์กับนำ้า

หนักที่เพิ่มขึ้น	 ภาวะ	 insulin	 ที่สูงขึ้นเป็นปัจจัย

เสี่ยงต่อภาวะ	atherosclerotic	 ในปี	พ.ศ.	2541	

Isojarvi	JI	และคณะ		ศกึษาในผูป้ว่ยทีร่บัประทาน

ยา	valproate	และพบภาวะ	hyperinsulinemia	

แล้วเปลี่ยนยาจาก	valproate	 เป็น	 lamotrigine	

พบว่านำ้าหนักลดลงใน	2	เดือน

	 กลไกทีท่ำาใหร้ะดบั	insulin	สงูขึน้อาจเกดิ

จากการรบกวนต่อ	 insulin	metabolism	 ในตับ	

มากกว่าการหลั่ง	 insulin	ที่เพิ่มขึ้น	ส่วนสาเหตุที่

ผู้ป่วยนำ้าหนักเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยา	 valproate	 อาจ

เกิดจากหลายสาเหตุ	 ได้แก่	 ความอยากอาหาร

มากขึ้น	 การควบคุมการใช้พลังงานผิดปกติ	 การ

ยับยั้ง	 b-oxidation	และการ	uptake	glucose	

ของ	adipose	cell	ทำาให้เกิดขบวนการสร้างไขมัน

สงูขึน้ผูป้ว่ยโรคลมชกัมกัพบรว่มกบัโรคอืน่ๆ	โดย

เฉพาะโรคทีเ่กดิจากความผดิปกตทิาง	metabolic	

เนือ่งจากยาทีใ่ชร้กัษาสว่นใหญก่อ่ใหเ้กดิความผดิ

ปกตทิาง	metabolic	จงึจำาเปน็ตอ้งพจิารณาถงึการ

ใช้ยากันชักที่มีผลน้อยหรือไม่มีผลต่อระบบต่างๆ	

ของรา่งกายรว่มดว้ย	ซึง่คณุสมบตัขิองยากนัชกัรุน่

ใหม่	เช่น	lamotrigine	และ	levetiracetam	เป็น

ยากนัชกัชนดิหนึง่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิความผดิปกตทิาง	

metabolic	

โรคลมชักในผู้หญิง
	 การดแูลผูป้ว่ยหญงิในโรคลมชกั	มปีระเดน็

ที่ต้องพิจารณาเฉพาะ	 เพราะต้องคำานึงถึงผลของ

โรคลมชกัตอ่การตัง้ครรภ	์ผลของการรกัษาตอ่โรค

ลมชัก	รวมทั้งทารกที่อยู่ในครรภ์	

	 1. ผู้ป่วยโรคลมชักมีโอกาสตั้งครรภ์ต่าง

จากผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นโรคลมชักหรือไม่ 

	 จากหลายการศกึษา	พบวา่โอกาสทีผู่ป้ว่ย

หญงิโรคลมชกัตัง้ครรภจ์ะตำา่กวา่ผูห้ญงิทัว่ไปอาจ	

เนื่องจากโอกาสแต่งงานตำ่า	 โรคลมชักที่ส่งผลต่อ

การตั้งครรภ์	การรับประทานยากันชัก	ก็ส่งผลต่อ

โอกาสการตั้งครรภ์	 และถ้ามองจากกลุ่มหญิงตั้ง

ครรภ	พบว่ามีผู้ป่วยโรคลมชักประมาณร้อยละ	

0.2	 –	 0.4	 	 	 อย่างไรก็ตามหญิงตั้งครรภ์อาจใช้ยา

กนัชกัเพือ่รกัษาโรคอืน่ๆ	เชน่	รกัษาอาการปวดจาก
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ระบบประสาท	หรอืปวดศรีษะไมเกรน	ดงันัน้	หญงิ

ตัง้ครรภท์ีใ่ชย้ากนัชกัตอ้งมขีอ้ระวงัเปน็พเิศษ	เชน่	

ผลของยากันชักต่อทารกในครรภ์	

	 2. การตั้งครรภ์ส่งผลกระทบต่อการ

ควบคุมอาการชักหรือไม่ อย่างไร 

	 เมื่อผู้ป่วยโรคลมชักตั้งครรภ์	 พบว่า

อาการชักส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง	จากการศึกษา

ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ	์ 1736	 ราย	พบว่าร้อยละ	 60	

ควบคุมการชักได้เป็นอย่างดี	 และจากการศึกษา

อื่น	พบว่าร้อยละ	15-30	ที่พบว่าการชักควบคุมได้

ไม่ดี	 สาเหตุที่มีการชักบ่อยขึ้นในระหว่างการตั้ง

ครรภ์	เนื่องมาจาก		1.	compliance	ไม่ดี		2.	การ

เปลีย่นแปลงของ	pharmacokinetic	ของยากนัชกั

ในหญงิตัง้ครรภ์		3.	การเปลีย่นแปลงของฮอรโ์มน

จากการตั้งครรภ์		และ	4.	การพักผ่อนไม่เพียงพอ

จากการตั้งครรภ์	 เนื่องจากมีความเครียดทั้งทาง

กายและจิตใจ		นอกจากนี้ช่วงเวลาขณะคลอดก็มี

โอกาสชักสูงขึ้นร้อยละ	2-5	

	 3. โรคลมชักมีผลอย่างไรต่อการตั้ง

ครรภ์ 

	 ผลของโรคลมชักต่อการตั้งครรภ์	 ต้อง

มาให้ครบทั้งผลต่อทารกในครรภ์และมีผลต่อ

การคลอด	โดยทัว่ไปแลว้ผลกระทบของโรคลมชกั

ต่อการตั้งครรภ์นั้นมีไม่มาก	 เช่น	การคลอดก่อน

กำาหนด	pre-eclampsia	หรือ	placental	abrup-

tion	และการชักขณะคลอด	

	 การพิจารณาวิธีการคลอดนั้น	 มีข้อบ่งชี้

เชน่เดยีวกบัหญงิตัง้ครรภท์ัว่ไป	ยกเวน้ถา้เกดิการ

ชักขณะกำาลังคลอดนั้น	 ต้องพิจารณาช่วยคลอด

ให้เร็วขึ้น	 การเป็นโรคลมชักไม่ใช่ข้อบ่งชี้ของการ

ผ่าตัดคลอด	

	 ผลของโรคลมชกัตอ่ทารกในครรภน์ัน้กม็ี

ผลน้อยมาก	จากบางการศึกษาพบว่าทารกจะมีนำ้า

หนกันอ้ยกวา่ทารกทีค่ลอดจากแมท่ีไ่มเ่ปน็โรคลม

ชัก	

	 4.  ยากันชักมีผลต่อทารกในครรภ์

อย่างไร 

	 ยากันชักมีผลต่อทารก	 2	ด้าน	 ได้แก่	 1.	

cognitive	และ	2.	birth	defect	โดยพบว่าโอกาส

การเกิด	 teratogenic	 effect	ประมาณ	2-3	 เท่า

ของทารกที่คลอดจากแม่ที่ไม่ได้ยากันชัก	ปัจจัยที่

มีผลต่อการเกิด	teratogenic	effect	ได้แก่	ชนิด

ยากันชัก	 จำานวนยากันชัก	 และขนาดของยากัน

ชัก		รูปแบบของ	birth	defect	ขึ้นกับชนิดของยา	

เช่น	neural	tube	defect	พบในยากันชัก	carba-

mazepine	และ	valproic	acid		ส่วน	oral	cleft	

พบในยากันชัก	 lamotrigine	 จากการรวบรวม

ขอ้มลูของการศกึษาถงึผลของยากนัชกัตอ่การเกดิ	
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teratogenic	effect	ดังตารางที่	5

ตารางที่ 5  แสดงผลการเกิด	teratogenic	malformation	จากยากันชัก	

Epidemiological	Studies	Concerning	Phenytoin	Monotherapy	During	Pregnancy	and	the	

Risk	of	Birth	Defects

Authors Study	methodology n Rate	of	

MCM	(%)

OR/RR

(95%	Cl)

Samren	et	al.	(1999) Retrospective 151 0.7 RR	0.5	(0.1-3.4)

Holmes	et	al.	(2001) Prospective 87 3.4 OR	1.9	(0.3-9.2)

Artama	et	al.	(2005) Retrospective 38 2.6 OR	0.95	(0.02-6.11)

Morrow	et	al.	(2006) Prospective 82 3.7 OR	1.64	(0.48-5.62)

Vajda	et	al.	(2006) Prospective	and	retro-

spective

17 5.9 NA

Vajda	et	al.	(2007) Prospective 31 3.2 OR	0.90	(0.09-8.88)

Meador	(2008) Systematic	review	and	

meta-analysis

1198 7.4 NA

Holmes	(2008) Prospective 390 2.6 NA

Vajda	et	al.	(2012) Retrospective 35 2.9 NA

RR	:	risk	ratio;	OR	:	odds	ratio;	Cl	:	confidence	interval;	NA	:	data	not	available.

Update	from	(Hill	et	al.,	2010

Epidemiological	Studies	Concerning	Phenobarbital	Monotherapy	During	Pregnancy	and	

the	Risk	of	Birth	Defects

Authors Study	methodology n Rate	of	

MCM	(%)

OR/RR

(95%	Cl)

Samren	et	al.	(1999) Retrospective 172 2.9 RR	2.0	(0.8-5.3)

Holmes	et	al.	(2001) Prospective 64 4.7 OR	2.7	(0.6-16.4)
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Holmes	et	al.	(2004) Prospective 77 6.5 RR	4.2	(1.5-9.4)

Meador	(2008) Systematic	review	and	

meta-analysis

945 4.9 NA

Epidemiological	Studies	Concerning	Carbamazepine	Monotherapy	During	Pregnancy	

and	the	Risk	of	Birth	Defects

Authorsa Study	methodology n Rate	of	

MCM	(%)

OR/RR

(95%	Cl)

Samren	et	al.	(1999) Retrospective	cohort 376 3.7 RR	2.6	(1.4-5.0)

Kaneko	et	al.	(1999) Prospective 158 5.7 OR	1.9

Holmes	et	al.	(2001) Prospective 58 5.2 OR	3.0	(0.6-16)

Matalon	et	al.	(2002) Meta-analysis 795 5.5 OR	2.36	(1.62-3.43)

Wide	et	al.	(2002) Retrospective 703 4.0 NA

Artama	et	al.	(2005) Retrospective 805 4.0 OR	1.27	(0.7-2.23)

Vajda	et	al.	(2006) Prospective	and	retro-

spective

155 3.8 NA

Morrow	et	al.	(2006) Prospective 900 2.2 OR	1.0

Hernandez-Diaz	 et	

al.	(2007)

Prospective 873 2.5 OR	1.6	(0.9-2.8)

Vajda	et	al.	(2007) Prospective 234 3.0 OR	0.82	(0.21-3.26)

Meador	(2008) Systematic	review	and	

meta-analysis

4411 4.6 NA

Mawer	et	al.	(2010) Controlled,	Observa-

tional

74 3.0 OR	1.45	(0.23-7.37)

Vajda	et	al.	(2012) Retrospective 301 6.3 NA

RR	:	risk	ratio;	OR	:	odds	ratio;	Cl	:	confidence	interval;	NA	:	data	not	available.

Update	from	(Hill	et	al.,	2010)
a	First	author	of	listed	paper
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Epidemiological	Studies	Concerning	Valproic	Monotherapy	During	Pregnancy	and	the	

Risk	of	Birth	Defects

Authors Study	methodology n Rate	of	

MCM	(%)

OR/RR

(95%	Cl)

Kaneko	et	al.	(1999) Prospective 81 11.1 OR	4.0

Samren	et	al.	(1999) Retrospective 158 5.7 RR		4.1	(1.96-8.8)

Wide	et	al.	(2004) Retrospective 268 9.7 NA

Artama	et	al.	(2005) Retrospective 263 10.7 OR	4.18	(2.31-7.57)

Morrow	et	al.	(2006) Prospective 715 6.2 OR	2.78	(1.62-4.76)

RR	2.52	(1.17-5.44)

Vajda	et	al.	(2006) Prospective	and	retro-

spective

113 16.8 NA

Vajda	et	al.	(2007) Prospective 166 13.3 OR	4.07	(1.18-14.0)

Meador	(2008) Systematic	review	and	

meta-analysis

2097 10.7 NA

Mawer	et	al.	(2010) Controlled,	Observa-

tional

57 11.3 OR	5.94	(1.84-19.19)

Vajda	et	al.	(2012) Retrospective 215 16.3 NA

Epidemiological	Studies	Concerning	Gabapentin	Monotherapy	During	Pregnancy	and	

the	Risk	of	Birth	Defects

Authors Study	methodology n Rate	of	

MCM	(%)

OR/RR

(95%	Cl)

Montouris	(2003) Prospective	and	retro-

spective

17 5.9 NA

Morrow	et	al.	(2006) Prospective 31 3.2 OR	1.33	(0.17-10.20)

Vajda	et	al.	(2007) Prospective 11 0 NA

Holmes	(2008) Prospective 127 0.8 NA
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Vajda	et	al.	(2010) Retrospective 14 0 NA

Epidemiological	Studies	Concerning	Topiramate	Monotherapy	During	Pregnancy	and	

the	Risk	of	Birth	Defects

Authors Study	methodology n Rate	of	

MCM	(%)

OR/RR

(95%	Cl)

Morrow	et	al.	(2006) Prospective 28 2.0 OR	7.1	(2.0-22.6)

Vajda	et	al.	(2007) Prospective 15 0 NA

Ornoy	et	al.	(2008) Prospective 29 3.5 NA

Hunt	et	al.	(2008) Prospective 70 4.8 NA

Holmes	(2008) Prospective 197 4.1 NA

Hernandez-Diaz	 et	

al.	(2010)

Prospective 289 3.8 2.8	(1.0-8.1)

Vajda	et	al.	(2012) Retrospective 31 3.2 NA

Epidemiological	Studies	Concerning	Lamotrigine	Monotherapy	During	Pregnancy	and	

the	Risk	of	Birth	Defects

Authors Study	methodology n Rate	of	

MCM	(%)

OR/RR

(95%	Cl)

Morrow	et	al.	(2006) Prospective 647 3.2 OR	1.44	(0.77-2.67)

RR	0.92	(0.41-2.05)

Vajda	et	al.	(2006) Prospective	and	retro-

spective

61 0 NA

Vajda	et	al.	(2007) Prospective 146 1.4 OR	0.37	(0.06-2.26)

Meador	(2008) Systematic	review	and	

meta-analysis

1337 2.9 NA

Holmes	et	al.	(2008) Prospective 684 2.80 RR	1.4	(0.9-2.3)

Hunt	et	al.	(2009) Prospective 1151 2.4 NA
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Mawer	et	al.	(2010) Controlled,	Observa-

tional

40 5.4 OR	2.66	(0.52-13.68)

Vajda	et	al.	(2012) Retrospective 231 5.2 NA

Epidemiological	Studies	Concerning	Levetiracetam	Monotherapy	During	Pregnancy	and	

the	Risk	of	Birth	Defects

Authors Study	methodology n Rate	of	

MCM	(%)

OR/RR

(95%	Cl)

Long	(2003) Case	series 3 0 NA

Ten	Berg	et	al.	(2005) Prospective 2 0 NA

Morrow	et	al.	(2006) Prospective 22 0 NA

Hunt	et	al.	(2006) Prospective 39 0 NA

Holmes	(2008) Prospective 197 2.0 NA

Vajda	et	al.	(2012) Retrospective 22 0 NA

	 อย่างไรก็ตามถ้าขนาดยากันชักไม่สูง	

โอกาสการเกิด	 teratogenic	malformation	ก็

ไม่ต่างกับการที่ได้ยากันชักชนิดอื่น	เช่น	valproic	

acid	ขนาด	800	–	100	มก./วัน	พบว่าไม่มีผลต่อ

ทารกในครรภ์มากกว่ายากันชักอื่นๆ	ยากันชักที่มี

ขอ้มลูวา่มโีอกาสการเกดิ	teratogenic	malforma-

tion	ตำ่า	 คือยากันชักรุ่นใหม่	 ได้แก่	 lamotigine	

และ	levetiracetam

	 ส่วนผลต่อ	cognitive	ต่อเด็กที่เกิดจาก

แม่ที่ใช้ยากันชักนั้น	 จากการศึกษาล่าสุดพบว่า							

มีผลต่อเด็ก	ดังนั้นการใช้ยากันชักในผู้ป่วยหญิง

โรคลมชัก	ควรใช้ขนาดตำ่าที่สุดที่สามารถควบคุม

อาการได้	 และควรเป็น	monotherapy	 ร่วมกับ

ควรแนะนำาถึงการวางแผนครอบครัวต่อผู้ป่วย

หญิง	เพื่อการวางแผนในการรักษาให้ดีที่สุด	

 5. ควรแนะนําประเด็นใดบ้างในผู้ป่วย

หญิงโรคลมชัก 

	 ประเดน็ตา่งๆ	ทีค่วรพดูคยุกบัผูป้ว่ยและ

ครอบครัว	ประกอบด้วย	การวางแผนครอบครัว	

ต้องพูดถึงวิธีการคุมกำาเนิด	ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ฮอรโ์มนคมุกำาเนดิ	และถา้จะตัง้ครรภค์วรควบคมุ

การชักให้ได้ดีก่อน	หรือหยุดยากันชักได้	ใช้ยากัน

ชักในขนาดตำ่าที่สุด	ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการตั้ง

ครรภ์	 และอธิบายถึงโอกาสที่บุตรจะเป็นโรคลม

ชกั	ซึง่มโีอกาสตำา่มากๆ		การคมุกำาเนดิทีด่คีอื		การ

ใช้ถุงยางอนามัย	 โดยสามีของผู้ป่วยหญิงที่ใช้ยา

กันชัก	 แต่กรณีไม่สะดวก	การใช้ยาเม็ดฮอร์โมน

คุมกำาเนิดก็สามารถใช้ได้	 แต่ต้องเลือกใช้ยาเม็ด

ฮอร์โมนคุมกำาเนิดที่ไม่มีผลต่อยากันชัก	ได้แก่	
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ตารางที่ 6	 Non	 enzyme	 inducing	 antiepileptic	 drugs	 that	 do	 not	 affect	 hormonal	

	 	 contraceptives

Lacosamide	(Vimpat)

Valproate	sodium	(Depakine)

Zonisamide	(Zonegran)	

Gabapentin	(Neurontin)

Vigabatrin	(Sabril)

Levetiracetam	(Keppra)

Pregabalin	(Lyrica)

Tiagabine	(Gabitril)	

Benzodiazepines	(Lorazepam,	diazepam)

Ethosuximide	(Zarontin)	

Acetazolamide	(Diamox)

	 การควบคุมอาการชัก	ส่วนใหญ่แล้วการ

ตั้งครรภ์ไม่มีผลต่อการควบคุมอาการชัก	 การตั้ง

ครรภ์และการคลอด	 ซึ่งเหมือนปกติกับหญิงตั้ง

ครรภ์ทั่วๆ	 ไป	 ไม่มีความจำาเป็นต้องผ่าตัดคลอด	

แต่ต้องฝากครรภ์อย่างใกล้ชิดมากกว่าการตั้ง

ครรภ์ทั่วไป	ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ถ้าเกิดการ

ชักขณะตั้งครรภ์	 ผู้ป่วยหญิงโรคลมชักอาจรับ

ประทานยาไม่สมำ่าเสมอ	 เนื่องจากกลัวผลกระทบ

ของยากนัชกัตอ่ทารกในครรภ์	ตอ้งอธบิายใหห้ญงิ

ตั้งครรภ์ทราบถึงความจำาเป็นของการรับประทาน

ยากนัชกัอยา่งสมำา่เสมอ	และขอ้เสยีของการชกั	เชน่	

อาจกอ่ใหท้ารกขาดออกซเิจน	หรอืลม้ลงทำาใหเ้กดิ

อุบัติเหตุและแท้งบุตร	หรือคลอดก่อนกำาหนดได้	

ผลของยากันชักต่อทารกในครรภ์	 ดังที่กล่าวแล้ว

ในข้อ	 4	 ข้างต้น	 การตรวจหาความผิดปกติของ

ทารกในครรภ์ก่อนคลอด	ด้วยการตรวจ	 ultra-

sound		หรอืระดบั	alpha-fetroprotein	เพือ่ตรวจ

หาความผดิปกตขิองทารกในครรภ	์ซึง่กม็ขีอ้จำากดั

ถึงความแม่นยำา	 และไม่สามารถตรวจได้ทุกโรง

พยาบาล		การรบัประทานยากนัชกั	ควรมคีวามสมำา่

เสมอ	ใชย้ากนัชกัเพยีงชนดิเดยีว	ขนาดตำา่สดุ	และ

อาจต้องตรวจวัดระดับยากันชักเป็นระยะ	

	 การวางแผนก่อนการตั้งครรภ์	 เป็นสิ่งที่

สำาคญัทีส่ดุ	เพราะจะลดโอกาสการเสีย่งทัง้แมแ่ละ

ทารกในครรภ์ได้	 แพทย์จะได้วางแผนการรักษา

ได้ถูกต้อง	รวมทั้งการให้รับประทาน	folic	acid	5	

มก./วนั		กอ่นการตัง้ครรภ	์เพือ่ปอ้งกนัความพกิาร

ของ	neural	tube	
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	 6. การตัง้ครรภส์ง่ผลตอ่ระดบัยากนัชกั

หรือไม่ 

	 ขณะตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทาง

สรีรวิทยาของหญิงตั้งครรภ์ 	 ส่งผลต่อระดับ	

ยากันชัก	ดังนี้	

	 1.	 เพิ่ มการขจัดออกของยา 	 โดย

กระบวนการ	enzyme	induction	

	 2.		 การดดูซมึยาลดลง	และรบัประทานยา

ได้ลดลง	 เนื่องจากมีภาวะ	hyperemesis	gravi-

darum	

	 3.	 การเพิ่มขึ้นของปริมาณพลาสม่า

	 4.		 การจับของยากับโปรตีนลดลง	ทำาให้

มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ	unbound	 form	ของ

ยากันชัก	

	 5.		 การขจัดออกทางไตเพิ่มขึ้น	

	 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น	 จึงมีความ

จำาเป็นต้องเฝ้าติดตามอาการของหญิงตั้งครรภ์

อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด	 เพราะอาจเกิดชักได้

ง่ายขึ้น	ถ้าระดับลดลงหรือเกิดภาวะยาเป็นพิษได้											

ถ้าสามารถตรวจวัดระดับยากันชักได้	 โดยเฉพาะ	

free	form	ก็จะดีที่สุด	

	 7.  การคลอดและการให้นมบุตร ทําได้

แบบปกติหรือไม่ 

	 หญิงโรคลมชักตั้งครรภ์ได้ตามปกติและ

สามารถคลอดได้ด้วยวิธีการคลอดทางช่องคลอด	

ไม่มีความจำาเป็นต้องใช้วิธีช่วยคลอดพิเศษใดๆ	

รวมทัง้การผา่คลอด	ยกเวน้มอีาการชกัขณะคลอด	

และสามารถใหน้มบตุรไดต้ามปกต	ิเพราะยากนัชกั

ผ่านออกมาทางนำ้านมเป็นปริมาณตำ่ามาก	 อย่างไร

กต็ามขณะใหน้มบตุรตอ้งระวงัไมใ่หบ้ตุรหลน่จาก

มือหรือนอนทับบุตรตนเองได้	 เนื่องมีอาการชัก

เพราะเหนือ่ยลา้หรอืออ่นเพลยีมากเปน็ตวักระตุน้

ให้ชัก	

	 8.  ถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์เมื่อตั้งครรภ์

แล้ว ควรทําอย่างไร 

	 สิ่งที่สำาคัญที่สุด	คือ	ต้องบอกให้หญิงตั้ง

ครรภ์รับประทานยากันชักอย่างสมำ่าเสมอ	 ห้าม

หยุดยากันชักโดยเด็ดขาด	 แนะนำาการปฏิบัติตัว

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชักขณะตั้งครรภ์	 นัด

ตรวจฝากครรภ์อย่างใกล้ชิดทุก	 1	 เดือน	แนะนำา

เรื่อง	prenatal	diagnosis	ตรวจวัดระดับยาและ

ปรับขนาดยากันชัก	ถ้ายังควบคุมอาการไม่ได้	 ให้

ความมั่นใจว่าสามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้

ตามปกติ	ร้อยละ	95	ของบุตรที่คลอดปกติดี

	 ดังนั้น	ผู้ป่วยหญิงโรคลมชักสามารถตั้ง

ครรภ์ได้เช่นเดียวกับหญิงทั่วไป	 เพียงแต่ต้องได้

รับการวางแผนการรักษาและได้รับการดูแลจาก

แพทย์อย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งต้องได้รับการอธิบาย

ถึงประเด็นต่างๆ	อย่างละเอียดตลอดระยะเวลาที่

รักษา	ทั้งก่อน	ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด

โรคลมชักในผู้สูงอ�ยุ
	 โรคลมชักในผู้สูงอายุ	 เป็นภาวะที่พบได้

บ่อยมากขึ้น	 เนื่องจากประชากรอายุขัยเฉลี่ยสูง

ขึ้น	 และพบว่าความชุกของผู้ป่วยโรคลมชักใน

ประชากรทีม่อีายสุงูกวา่	65	ปขีึน้ไป	ประมาณรอ้ยละ	

1.5	ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอื่น	การดูแลผู้ป่วยโรคลมชักสูง

อายมุปีญัหาเฉพาะทีแ่ตกตา่งจากผูป้ว่ยโรคลมชกั
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กลุ่มอื่นๆ	ในประเด็นต่อไปนี้	

	 1.		 การวินิจฉัย

	 2.		 การเลือกใช้ยากันชัก

	 3.		 ปัญหาการใช้ยากันชัก

	 	 1.  การวินิจฉัย

	 ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการผิดปกติสงสัยว่า

เป็นอาการของโรคลมชักหรือไม	่ เช่น	หมดสติล้ม

ลง	พฤติกรรมผิดปกติ	 หรือเกิดอุบัติเหตุโดยไม่

ทราบสาเหต	ุการวนิจิฉยัทำาไดย้าก	เนือ่งจากผูป้ว่ย

มักจะจำาเหตุการณ์และรายละเอียดไม่ได้	 ผู้ป่วย

อาจอยู่คนเดียวหรืออยู่ที่บ้านผู้สูงอายุจึงไม่ค่อย

ได้รายละเอียดของประวัติ	 	 นอกจากนี้ผู้ป่วยมัก

มีโรคประจำาตัวหลายโรค	ที่อาจก่อให้เกิดอาการ

คลา้ยกบัโรคลมชกั	เชน่	ภาวะ	hypoglycemia	ใน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	หรือภาวะ	syncope	ในผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง	และโรคหัวใจ		การวินิจฉัย

แยกโรคลมชักในผู้สูงอายุ	ดังตารางที่	7

ตารางที่ 7  แสดง	differential	diagnoses	of	seizures	in	elderly	people

Neurological

Transient	ischemic	attack	

Transient	global	amnesia

Migraine

Narcolepsy

Restless	legs	syndrome	

Cardiovascular

Vasovagal	syncope	

Orthostatic	hypotension	

Cardiac	arrhythmias	

Structural	heart	disease

Carotid	sinus	syndrome	

Endocrine / metabolic 

Hypoglycemia

Hyponatremia	

Hypokalemia	

Sleep disorders

Obstructive	sleep	apnea

Hypnic	jerks	

Rapid	eye	movement	sleep	disorders	

Psychological 

Psychogenic	seizures	

	 การเลอืกสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร	ควร

เลือกส่งตามภาวะที่คิดถึงอันดับต้น	 ไม่ควรส่ง

ตรวจทกุอยา่งทีอ่ยูใ่นรายการของการวนิจิฉยัแยก

โรค	เพราะการตรวจทกุอยา่งจะมผีลบวกปลอมได้	

เช่น	การส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	อาจให้ผลบวก

ปลอมสูงถึงร้อยละ	10	–	15

	 2. การเลือกใช้ยากันชัก

	 หลกัการเลอืกใชย้ากนัชกัในผูป้ว่ยโรคลม

ชกัสงูอายมุขีอ้ควรระวงั	คอื	การกำาจดัยาทัง้ทางตบั

และทางไตจะตำ่ากว่าปกติ	 อาจมีผลไม่พึงประสงค์

ต่อสมองสูงกว่า	 เช่น	 ภาวะมึนงง	 เดินเซ	หรือวิง

เวียนศีรษะ	ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุล้มลงได้
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ง่าย	 รวมทั้ง	 drug	 interaction	 เพราะผู้ป่วยสูง

อายุมักมีโรคประจำาตัวอื่น	 จึงรับประทานยารักษา

โรคอื่นๆ	ซึ่งมีโอกาสเกิด	drug	interaction	ได้สูง	

สว่นการตอบสนองตอ่ยากนัชกัไมม่คีวามแตกตา่ง

กับผู้ป่วยอื่นๆ	ให้ใช้แนวทางพิจารณาเดียวกันกับ

กลุ่มอายุอื่น	 รายละเอียดยากันชักแต่ละชนิดในผู้

สูงอายุ	ดังต่อไปนี้	

	 	 2.1	 Phenytoin	มี	narrow	thera-

peutic	 range	จับกับโปรตีนมากกว่าร้อยละ	 90	

และมีคุณสมบัติเป็น	 non-linear	 เมื่อยาเข้าสู่	

steady	state	การกำาจัดยาออกในผู้สูงอายุจะลด

ลงร่วมกับระดับโปรตีนลดลง	จึงทำาให้	free	form	

ของ	phenytoin	สูงกว่าปกติ	 การปรับขนาดโดย

ทั่วไปแนะนำาให้ลดลงประมาณร้อยละ	10	อย่างไร

กต็ามไดแ้นะนำาใหข้นาดยา	phenytoin		3	มก./กก.	

ในผู้สูงอายุ	เมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั่วไป	5	มก./กก.

	 ข้อควรระวังอื่นๆ	 ได้แก่	drug	 interac-

tion		ผลไม่พึงประสงค์	เช่น	มึนงง	เดินเซ	กระดูก

พรุนในผู้ป่วยสูงอายุ	

	 	 2.2	 Carbamazepine	การกำาจัดยา

ลดลงร้อยละ	40	 เมื่อเทียบกับผู้ป่วยอายุน้อย	ส่ง

ผลให้ยามีค่าครึ่งชีวิตสูงขึ้น	 จึงควรให้ยาขนาดตำ่า

และความถี่ของการให้ลดลง	ข้อควรระวังที่สำาคัญ	

คือ	drug	interaction	เช่นเดียวกับ	phenytoin	

และต้องระวังมากขึ้นในปัญหาการเกิดผื่นแพ้ยา	

ภาวะ	hyponatremia	และ	cardiac	arrhythmia	

	 	 2.3	 Phenoborbital	 เป็นยาที่มีผล

ต่อ	cognitive	 function	และอาจมีผลต่อผู้ป่วย

มาก	จึงเป็นข้อระวังที่สำาคัญ	เนื่องจากผู้สูงอายุมัก

มีปัญหา	cognitive	ร่วมด้วย

	 	 2.4		Valproic	 acid	 ในผู้สูงอายุจะ

พบ	unbound	 fraction	 สูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยอายุ

น้อย	 (ร้อยละ	 10.7	 เทียบกับ	 ร้อยละ	 6.4)	 un-

bound	 concentration	สูงกว่าร้อยละ	 57	 และ	

unbound	clearance	ตำา่กวา่รอ้ยละ	65	เมือ่เทยีบ

กบักลุม่ผูป้ว่ยอายนุอ้ย	จงึควรใชข้นาดตำา่กวา่และ

ความถี่น้อยกว่าผู้ป่วยอายุน้อย	

	 	 2.5	 Gabapen t in 	 เป็ นยาที่ มี

คุณสมบัติที่เหมาะกับผู้สูงอายุ	 เพราะไม่มี	me-

tabolized	ที่ตับ	 จึงมี	 drug	 interaction	กับยา

อื่นๆ	น้อยมาก	 อย่างไรก็ตามยานี้ขับออกทางไต	

ในผู้ป่วยสูงอายุที่มี	renal	function	ลดลงจึงต้อง

ปรับขนาดยาลดลงและความถี่ลดลง	

	 	 2.6	 Lamotrigine	 เป็นยาที่	 me-

tabolized	 ที่ตับ	 จากการศึกษา	 single	 dose	

clearance	พบลดลงในผูส้งูอายรุอ้ยละ	35	แตจ่าก

การศกึษา	population	pharmacokinetic	พบวา่

ไม่มีความแตกต่างกัน	 จึงเป็นยาที่ดีชนิดหนึ่งในผู้

สูงอายุ	

	 	 2.7		Levetiracetam	 เป็นยาที่มี

คุณสมบัติที่ดี	 เหมาะกับผู้สูงอายุอย่างยิ่ง	 เพราะ

เป็น	water	 soluble	ดูดซึมได้ดีมากโดยการรับ

ประทาน	 ไม่ได้	metabolized	ที่ตับ	 ไม่มี	 non-

linear	elimination	kinetic	รวมทัง้	autoinduc-

tion	จึงไม่มี	drug	interaction	รวมทั้งการจับกับ

โปรตนีกต็ำา่กวา่รอ้ยละ	10	ซึง่คณุสมบตัดิงักลา่วจงึ

ทำาให้ยาดังกล่าวมีความเหมาะสมในการใช้รักษา

โรคลมชักในผู้สูงอายุ	 ขนาดทั่วไปประมาณ	1500	

มก.	ต่อวัน	
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	 3.  ปัญหาการใช้ยากันชัก

	 เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ

ในการเผาผลาญและขจัดยา	รวมทั้ง	drug	inter-

action	ในผูส้งูอายมุคีวามแตกตา่งจากผูป้ว่ยอายุ

นอ้ย	จงึตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการเลอืกใชย้ากนั

ชักดังกล่าวมาแล้วข้างต้น	 ระดับโปรตีนอัลบูมินที่

ลดลงในผู้สูงอายุก็ส่งผลต่อระดับ	 total	 serum	

drug	concentration	ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับ

ยา	 โดยเฉพาะยาที่จับกับโปรตีนมากกว่าร้อยละ	

70	ได้แก่ยา	phenytoin,	carbamazepine	และ	

valproic	 acid	 	 เมื่อผู้ป่วยมีระดับโปรตีนลดลง	

คา่ทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัจงึอาจผดิพลาดได	้จงึตอ้ง

มคีวามระมดัระวงัในการแปลผล	ถา้สามารถตรวจ

วัด	free	level	ได้	ก็จะทำาให้ได้ค่าที่ถูกต้อง	

	 Drug	interaction	กเ็ปน็ปญัหาใหญใ่นผู้

ปว่ยโรคลมชกัสงูอาย	ุเพราะผูป้ว่ยมกัไดร้บัยาเปน็

จำานวนมากในการรกัษาโรคประจำาตวั	เชน่	sucral-

fate	ยารกัษาโรคกระเพาะทีใ่ชบ้อ่ย	กจ็ะลดการดดู

ซึมยา	phenytoin	หรือยารักษาโรคมะเร็งชนิดรับ

ประทานที่มีผลต่อกระเพาะอาหาร	ก็ส่งผลให้การ

ดูดซึมยา	 phenytoin	 ,	 carbamazepine	 และ	

valproic	acid	ลดลง	รวมทั้ง	metabolized	โดย	

cytochrome	P450	system	เช่น	erythromycin	

,	cimetidine,	diltiazem,	fluoxetine	และ	vera-

pamil	ก็จะมีผลการ	metabolized	ยากันชัก	ใน

ทางกลบักนัยากนัชกักม็ผีลตอ่ยาทีใ่ชร้ว่มดว้ยเชน่

เดียวกัน	 ยาทางจิตเวชซึ่งผู้สูงอายุมีโอกาสได้ยา

ดังกล่าวสูง	เช่น	chlorpromazine	,	promazine,	

perphenazine	 และ	 trifluoperazine	 จะลด	

epileptic	 threshold	 	 ส่งผลให้เกิดอาการชักได้

ง่าย	นอกจากนี้ผู้สูงอายุลืมรับประทานยาได้บ่อย

กว่า	เพราะมีปัญหาด้าน	cognitive	สูงกว่า	

	 การรกัษาโรคลมชกัผูส้งูอายุ	จงึตอ้งใหร้บั

ความระมดัระวงัเปน็อยา่งยิง่	ตัง้แตก่ารวนิจิฉยัโรค	

การเลือกชนิดของยากันชัก	ขนาดและความถี่ของ

การใชย้า	รวมทัง้ตอ้งระวงั	drug	interaction	และ

ผลไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดได้บ่อย	
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 โรคลมชกัเปน็โรคทางระบบประสาททีพ่บได้

บอ่ย	และผูป้ว่ยสว่นใหญต่อ้งไดร้บัการกนัชกัอยา่ง

ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการชักนานประมาณ	 2-5	

ปี	 ในการเลือกยากันชักนั้นจำาเป็นจะต้องพิจารณา

หลายปัจจัยไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพของยากัน

ชักเท่านั้น	 แต่ควรประเมินข้อดีข้อเสียของการ

รกัษา	กบัขอ้เสยีจากอาการชกั	รวมถงึ	อาการไมพ่งึ

ประสงค์	ภาวะหรือโรคร่วมของผู้ป่วยที่มีอยู่ก็เป็น

ปัจจัยที่สำาคัญที่ควรคำานึงถึง	เพื่อเป้าหมายในการ

เพิม่คณุภาพชวีติของผูป้ว่ยใหส้ามารถดำารงชวีติได้

เป็นปกติ1,2

	 การพิจารณาเลือกใช้ยากันชักทั้งในภาวะ

ชักแบบเฉียบพลันหรือการให้ยากันชักในผู้ป่วย

โรคลมชักในระยะยาว	ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมักจะมีโรค

ประจำาตัว	มียาอื่นที่รับประทานอย่างต่อเนื่อง	หรือ

มภีาวะทีม่กีารทำางานของอวยัวะบางอยา่งบกพรอ่ง	

ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพหรืออาการไม่พึง

ประสงค์จากยากันชักได้	 ประกอบกับยากันชัก

หลายๆ	ชนดิ	มคีณุสมบตัทิางเภสชัจลนพลศาสตร์

ทีม่คีวามจำาเพาะและงา่ยตอ่การเกดิอนัตรกรยิากบั

ยาอื่น	 ๆ	ทำาให้ต้องคำานึงถึงหลายปัจจัยในการพิ

จาณาเลือกยากันชักในผู้ป่วยกลุ่มนี้2,3	 คุณสมบัติ

ทางเภสัชจลนพลศาสตร์ของยากันชักแสดงดัง

ตารางที่	1

การเลือกใช้ยากันชักในผู้ป่วยที่มีโรคร่วม

ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง 

เภสัชกรประจำาบ้าน ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 1 	 คุณสมบัติทางเภสัชจลนพลศาสตร์ของยากันชัก3
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	 ปจัจบุนัมกีารพฒันายากนัชกัรุน่ใหม	่ๆ 	ออก

มามากมายซึ่งมีการปรับปรุงคุณสมบัติทางเภสัช-

จลนศาสตรใ์หม้กีารดดูซมึจากทางเดนิอาหารไดด้	ี

จบักบัโปรตนีในกระแสเลอืดไดน้อ้ย	มกีารกำาจดัยา

เปน็สดัสว่นกบัความเขม้ขน้ในเลอืด	(linear	phar-

macokinetics)	หลกีเลีย่งการ	metabolized	ผา่น

ตับ	และขับออกทางปัสสาวะมากขึ้นเพื่อลดความ

เสี่ยงของการเกิดอันตรกริยาของยาลงได้	 ทำาให้มี

ความเหมาะสมในการเลอืกใชก้บัผูป้ว่ยทีม่โีรครว่ม	

และใชย้าทีม่คีวามเสีย่งจะเกดิอนัตรกรยิากบัยากนั

ชักในกลุ่มมาตรฐาน	ตลอดจนผู้ป่วยที่มีภาวะการ

ทำางานของตับ	และ	ไต	บกพร่อง	เป็นต้น	อย่างไร

ก็ตามในด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการ

ใช้ระยะยาวยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป4

ก�รเลือกย�กันชักในภ�วะต่�ง ๆ 
 การเลือกยากันชักในผู้ป่วยที่มีการทํางาน

ของไตบกพร่อง5,6

 โรคไตล้มเหลวทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

เป็นภาวะร่วมที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคลม

ชัก	 มีรายงานในผู้ป่วย	 uremic	 encepha-

lopathy	 อาจพบอาการชักได้ประมาณร้อยละ	

30	ภาวะการทำางานของไตบกพร่องมีผลต่อเภสัช

จลนพลศาสตร์ของยากันชักในหลายด้านเช่น

	 1.	 การดูดซึมยาจากทางเดินอาหารที่

เปลี่ยนแปลงจากภาวะ	volume	overload	ส่งผล

ทำาให้เกิด	edema	 ในระบบทางเดินอาหาร	ส่งผล

ใหก้ารดดูซมึยากนัชกัจากทางเดนิอาหารลดลงและ

ระดับยากันชักในเลือดลดลง

	 2.	 การเปลี่ยนแปลงการจับของยากับ

โปรตีนกระแสเลือดจากภาวะอัลบูมินในเลือดตำ่า	

หรือ	uremic	molecule	ที่มาแย่งจับกับโปรตีนใน

กระแสเลอืดไดส้ง่ผลใหส้ดัสว่นปรมิาณ	free	drug	

ต่อ	bound	drug	ในกระแสเลือดเปลี่ยนแปลง	ซึ่ง

ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยากันชัก

	 3.	 ยากนัชกักลุม่ใหมม่กัมกีารพฒันาใหข้บั

ออกทางปสัสาวะเพือ่หลกีเลีย่ง	drug	interaction	

จากการ	metabolized	ผา่นตบัทำาใหม้คีวามจำาเปน็

ต้องมีการปรับขนาดยา

	 4.	 ในกรณทีีผู่ป้ว่ยไดร้บัการบำาบดัทดแทน

ไตในรปูแบบตา่ง	ๆ 	สง่ผลตอ่การกำาจดัของยาออก

จากร่างกายและต้องมีการปรับแบบแผนการให้ยา

โดยเฉพาะยาทีข่บัออกทางไตในรปูไมเ่ปลีย่นแปลง

สำาหรับยากันชักในกลุ่มมาตรฐานที่ผ่านการ	me-

tabolism	ทีต่บัเปน็หลกัจงึไมจ่ำาเปน็ตอ้งมกีารปรบั

ขนาดยา	ยกเวน้	Phenobarbital	และ	Primidone	

เนือ่งจากมกีารกำาจดัยาออกทางปสัสาวะรอ้ยละ	25	

และ	15-40	ตามลำาดบั	ควรมกีารเพิม่ระยะระหวา่ง

มือ้ยาออกไปใหน้านขึน้และพจิารณาใหย้าเพิม่หลงั

การทำา	 hemodialysis	 ทั้งนี้ควรมีการตรวจวัด

ระดบัยาในเลอืดเพือ่การปรบัแบบแผนการใหย้าที่

เหมาะสม	ขนาดยาและระดบัยาในเลอืดของยากนั

ชักในกลุ่มมาตรฐานแสดงดังตารางที่	2
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ตารางที่ 2	ขนาดยาและระดับยาในเลือดของยากันชักในกลุ่มมาตรฐาน6

	
	 ในผู้ป่วยที่มีการทำางานของไตบกพร่อง	

กรณีที่การทำางานของตับปกติอาจใช้ยากันชัก

กลุ่มมาตรฐานที่ม	ีmetabolism	ผ่านทางตับเป็น

หลักได้	 เช่น	Valproic	 acid,	Carbamazepine	

และ	Phenytoinสำาหรับยากันชักกลุ่มใหม่สรุปคำา	

แนะนำาในการปรับขนาดยากันชักในผู้ป่วยที่มีการ

ทำางานของไตบกพร่องในตารางที่	3	และ	4

ตารางที่ 3	สรุปคำาแนะนำาในการปรับขนาดยากันชักกลุ่มใหม่ในผู้ป่วยที่มีการทำางานของไตบกพร่อง5
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ตารางที่ 4 สรุปคำาแนะนำาในการปรับขนาดยากันชักกลุ่มใหม่ในผู้ป่วยที่มีการทำางานของไตบกพร่อง5

ตารางที่ 5 Metabolism	ของยากันชัก7
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ก�รเลือกย�กันชักในผู้ป่วยที่มีก�ร
ทำ�ง�นของตับบกพร่อง7

	 ยากันชักหลายชนิดที่มีในปัจจุบันมีการ	

metabolism	ผ่านทางตับ	 	 (ตารางที่	 5)	 โรคตับ

หรอืภาวะการทำางานของตบับกพรอ่งยอ่มมผีลตอ่	

metabolism	ของยากันชักหลายชนิดโดยเฉพาะ

ยากันชักในกลุ่มมาตรฐาน	โดยอาจมีผลทำาให้การ

กำาจดัยาลดลงหรอืรบกวนการเปลีย่นสภาพของยา

ไปเปน็	active	metabolite	ได	้การตดัสนิใจเริม่ยา

กนัชกัในผูป้ว่ยกลุม่นีจ้ำาเปน็ตอ้งพจิารณาถงึความ

รุนแรงของภาวะการทำางานของตับบกพร่อง	 เช่น	

การเพิ่มขึ้นของ	 transaminase	 enzyme	หรือ	

การประเมิน	Child-Pugh	score	 	ใน	alcoholic	

liver	เปน็ตน้	ควรมปีระเมนิการทำางานของตบัเพือ่

เปน็	baseline	กอ่นการเริม่ยากนัชกัเพือ่เปน็ขอ้มลู

เบื้องต้น

	 สำาหรับยากันชักที่มีการกำาจัดยาโดยไม่

ผ่านการ	metabolism	ที่ตับเป็นหลักและภาวะ

การทำางานของตับบกพร่องไม่มีผลต่อการเภสัช

จลนศาสตร์ของยาได้แก่	Gabapentin	และ	Vi-

gabatrin	มกีารกำาจดัยาในออกทางปสัสาวะในรปู

ไม่เปลี่ยนแปลง	Levetiracetam	มีการกำาจัดยา

ในออกทางปัสสาวะในรูปไม่เปลี่ยนแปลง	 ร้อยละ	

66		ผ่านการ	metabolism	ที่ตับน้อย	(ร้อยละ	27)	

จับกับโปรตีนในกระแสเลือดน้อย	 (น้อยกว่าร้อย

ละ10)	 ไม่จำาเป็นต้องมีการปรับขนาดยาใน	mild	

to	moderate	liver	impairment	สำาหรับ	severe	

liver	impairment	(Child-Pugh	class	C)	แนะนำา

ให้ปรับลดขนาดยาลง	ร้อยละ	50

ก�รเลือกย�กันชักในผู้ป่วย Cardio-
vascular disease4

	 	 ยากันชักที่ควรระมัดระวังในการใช้กับ	

ผู้ป่วย	cardiovascular	disease	ได้แก่

	 -	 Intravenous	Phenytoin	หากบริหาร

ยาเร็วเกินไปอาจทำาให้เกิดความดันโลหิตตำ่าและ

หัวใจเต้นผิดจังหวะได้	 ในผู้ป่วยโรคหัวใจควร

บริหารยาไม่เกิน	 10	 มิลลิกรัมต่อนาที	 การใช้ยา	

intravenous	Phenytoin	และFosphenytoin	มี

ข้อห้ามใช้ในผู้ป่วย	severe	heart	disease	และ	

second	หรือ	 third	 degree	 atrioventricular	

block	 ในกรณีต้องการรักษาอาการชักที่รุนแรง	

ตอ้งการให้	loading	dose	อาจพจิารณา	Valproic	

acid	หรอื	Levetiracetam	เนือ่งจากสามารถใหย้า

ทางหลอดเลือดดำาได้อย่างรวดเร็ว

	 -	 Carbamazepine,	 	Oxcarbazepine		

และ	 Phenytoin	 ควรระมัดระวังในการใช้ในผู้

ป่วยโรคหัวใจ	 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหา	 atrio-

ventricular	conduction	dysfunction

	 -	 Pregabalin	ควรระมดัระวงัในการใชใ้น

ผู้ป่วย	heart	failure	เนื่องจากอาจทำาให้เกิด	fluid	

retention	

	 -	 กลุ่มยากันชักกลุ่มที่มีคุณสมบัติเป็น		

enzyme	 inducer	หรือ	 inhibitor	 	 (ตารางที่	 6)		

อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอันตรกริยาระหว่าง

ยากับยาอื่นที่มักใช้ในผู้ป่วย	 cardiovascular	

disease
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ตารางที่ 6 ยากันชักที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรกริยาระหว่างยากับยาที่มักใช้ในผู้ป่วย	

Cardiovascular	disease4

Antiplatelets Salicylates	increase	the	free	fraction	of	Valproic	acid.

Ticlopidine	increases	the	levels	of	Phenytoin	and	Carbamazepine.

Antiarrhythmics Enzyme-inducing	AEDs	increase	the	metabolism	of	antiarrhyth-

mics	and	so	it	may	be	necessary	to	increase	the	doses	of	the	latter.

Dilthiazem	and	verapamil	increase	the	levels	of	Carbamazepine.

Amiodarone	increases	the	levels	of	Phenytoin.

Antihypertensives Enzyme-inducing	AEDs	increase	the	metabolism	of	beta-blockers	

and	dihydropyridine	calcium	antagonists

Phenytoin	reduces	the	active	metabolite	of	losartan	by	up	to	63%.

Valproic	acid	increases	levels	of	nimodipine	by	50	%

Oral	anticoagulants Enzyme-inducing	AEDs	reduce	the	anticoagulant	effect	of	OACs

Complex	 interaction	with	Phenytoin:	 Phenytoin	 increases	 the	

initial	effect	of	the	OAC	and	then	reduces	it.	OACs	can	increase

the	levels	of	Phenytoin.	The	dose	of	both	drugs	must	be	adjusted	

if	used	together.

Diuretics PHT	reduces	the	diuretic	response	to	furosemide.

Use	with	precaution	when	associated	with	Carbamazepine	or	

Oxcarbazepine	because	of	the	risk	of	hyponatraemia.

Digoxin Phenytoin	significantly	reduces	digoxin	levels.

Anti-lipidemics In	general,	enzyme-inducing	AEDs	stimulate	the	metabolism	of	

these	drugs.

ก�รเลือกย�กันชักในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (stroke)4

 มีการศึกษาพบว่าการใช้ยา	 Benzodiaz-

epine,	Carbamazepine,	Phenytoin,	Phenobar-

bital	และ	Valproic	acid	อาจะมีผลทำาให้การฟื้น

ตัวของกล้ามเนื้อช้าลง	และการใช้ยา	Phenytoin	มี

ผลทำาให้เกิด	cognitive	disability	ในผู้ป่วย	post	

subarachnoid	hemorrhage	ได้8,9	และยากันชัก

กลุม่มาตรฐานทีม่คีณุสมบตัเิปน็	enzyme	inducer	

หรือ	 inhibitor	 	 ยังเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอันตร-
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กริยาระหว่างยากับยาต้านการแข็งตัวของเลือดได	้

ยากันชักกลุ่มใหม่ที่มีการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยในผู้ป่วย	stroke	ได้แก่	Gaba-

pentin,	Lamotrigine		และ	Levetiracetam	

สรุป
	 ในการพิจารณาเลือกยากันชักในผู้ป่วยที่มี

โรครว่ม	มปีจัจยัทีค่วรคำานงึหลายปจัจยัซึง่ลว้นตอ่

สง่ผลตอ่ทัง้ประสทิธภิาพและอาการไมพ่งึประสงค์

ของยา	ตลอดจนการดำาเนนิไปของโรครว่มอกีดว้ย	

ผู้ป่วยอาจมีโรคประจำาตัวมากกว่าหนึ่ง	 ทำาให้ต้อง

เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกใช้ยา	 ขนาดยา	

รวมถึงการวางแผนติดตามอาการไม่พึงประสงค์

อย่างเหมาะสม	 ยากันชักในกลุ่มใหม่ที่มีเพิ่มขึ้น

เรื่อย	 ๆ	พบว่ามีคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์

และเภสัชจลนพลศาสตร์ที่ดีเหมาะกับการใช้ในผู้

ป่วยที่มีโรคร่วมหรือมียาที่ต้องใช้ร่วมหลายชนิด
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	 การรักษาโรคลมชักในเด็กมีหลายกรณีที่มี

ปัญหาในการใช้ยา	 โดยเฉพาะยากันชักกลุ่มเดิม	

(conventional	antiepileptic	drugs)	ได้แก่	

	 1.	 ยากันชักกลุ่มเดิมมีอุบัติการณ์การ

แพ้ยาสูง	 โดยเฉพาะการแพ้ยาที่รุนแรง	 เช่น	

Stevens	Johnson	syndrome	(SJS)	หรือ	toxic	

epidermal	 necrolysis	 (TEN)	 เนื่องจากยากัน

ชักกลุ่มเดิมหลายชนิด	 ได้แก่	 phenobarbital,	

phenytoin,	carbamazepine	และ	clonazepam	

มี	aromatic	ring

	 2.	 ยากันชักกลุ่มเดิมมีผลข้างเคียงที่

ค่อนข้างมาก	 เช่นง่วง	 คลื่นไส้อาเจียน	 เวียน

ศีรษะ	 บางผลข้างเคียงผู้ปกครองไม่ยอมรับ	

เช่น	 phenobarbital	 ทำาให้การเรียนรู้ผิดปกติ	

(impaired	 cognitive	 function)	ทำาให้	 IQ	ลด

ลง	 ซนมากผิดปกติ	 หรือก้าวร้าว	 phenytoin	

ทำาให้เหงือกบวม	 (gum	hypertrophy)	 ขนดก	

(hirsutism)	 หรือยาบางชนิดก็มีผลข้างเคียงที่

รุนแรง	 เช่น	 valproate	 ทำาให้	 fetal	 hepatitis	

coma	จาก	hyperammonemia	pancreatitis

	 3.	 ยากันชักกลุ่มเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดไม่

สามารถควบคุมอาการชักได้	 โดยเฉพาะโรคลม

ชักที่รักษายาก	 เช่น	 partial	 seizures,	 Lennox	

Gastaut	syndrome,	West	syndrome	หากให้

ยากนัชกักลุม่เดมิ	ซึง่มกีลไกการออกฤทธิค์ลา้ยกนั

ก็จะไม่ได้ผล	ควรหายาที่มีกลไกการออกฤทธิ์อื่น

	 4.	 โรคบางอย่าง	 เช่นในผู้ป่วยโรคตับ	 ไม่

สามารถให้ยาที่	metabolite	ที่ตับได้	ซึ่งยากันชัก

กลุ่มเดิมทุกชนิด	metabolite	ที่ตับ

	 5.	 ยากนัชกักลุม่เดมิมกัจะมคีรึง่ชวีติ	(half	

life)	 ที่ยาวนาน	ทำาให้ไม่สามารถเพิ่มขนาดยาได้

บ่อย	หากผู้ป่วยยังไม่หยุดชัก

	 6.	 ในผู้ป่วย	 status	 epilepticus	จำาเป็น

ต้องใช้ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำา	ซึ่งขณะนี้มีเพียง	2	

ชนิด	คือ	phenytin	และ	valproate	หากให้	2	ยา

นี้แล้วไม่ได้ผล	ก็ไม่มียาอื่นให้อีก

	 7.	 ยากนัชกักลุม่เดมิบางชนดิไมส่ามารถให้

ในทารกแรกเกิดได้	เช่น	valproate	เพราะมีความ

การใช้ยา Levetiracetam (Keppra
®
) 

รักษาโรคลมชักในเด็ก

รศ.นพ.ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์
1,3

, รศ.พญ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์
2

1
 สาขาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



144

Vol.7 No.3

เสี่ยงที่จะเป็นพิษต่อตับได้

	 8.	 ยากันชักกลุ่มเดิมหลายๆยามีปัญหา	

autoinduction	หรือ	 drug	 interaction	ทำาให้

ระดับยาในเลือดไม่เป็นตามต้องการอาจน้อยไป

หรือมากไปจนเป็นพิษต่อร่างกายได้

	 ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องหายากัน

ชักใหม่ที่ลดข้อด้อยของยากันชักกลุ่มเดิม	 ซึ่ง	

levetiracetam	 (Keppra®)	 เป็นยากันชักใหม่ที่

มีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากยาอื่นคือออก

ฤทธิ์โดยเกาะกับ	synaptic	vesicle	protein	2A	

(SV2A)	 โดยไม่เกี่ยวข้องกับ	GABA,	 sodium	

channel	หรอื	calcium	channel	จงึเปน็ยาทีอ่อก

ฤทธิแ์ตกตา่งจากยากนัชกัอืน่	จงึสามารถใหร้ว่มกบั

ยาอืน่ไดโ้ดยเสรมิฤทธิก์บัยาอืน่	levetiracetam	มี

ขอ้ดหีลายประการทีล่ดขอ้ดอ้ยของยากนัชกัอืน่ดงั

กล่าวข้างต้นได้	ดังนี้

	 1.	 เป็นยาที่มีอุบัติการณ์การแพ้ยาตำ่า	 จาก

การศึกษาของArif	 และคณะ	 (2007)	 พบอุบัติ

การณ์การมีผื่นจากการได้รับยา	 levetiracetam	

เพียงร้อยละ	 0.6	 ในขณะที่	 phenytoin	 และ	

carbamazepine	 เป็นผื่นได้ถึงร้อยละ	 5.9	 และ	

3.7	 ตามลำาดับ1	ผู้ป่วยที่แพ้ยากันชักในกลุ่ม	

aromatic	 ยาใดยาหนึ่ง	 ไม่ควรให้ยาอื่นในกลุ่ม

นี้เพราะมีโอกาสแพ้สูง	 ยากันชักกลุ่มเดิมที่ไม่มี	

aromatic	 ring	คือ	 valproate	หากแพ้อีก	หรือ

กันชักไม่ได้ผล	ก็ควรให้ยากันชักใหม่	 โดยเฉพาะ	

levetiracetam	ซึ่งมีโอกาสแพ้น้อย	 และยังไม่มี

รายงานการเกิด	SJS	หรือ	TEN	เลย	(สืบค้นจาก	

Medline	Database,	26	สิงหาคม	2555)

	 2.	 Levetiracetam	เปน็ยาทีม่ผีลขา้งเคยีง

น้อย	 ไม่ทำาให้ง่วงซึม	 ไม่มีผลทำาให้การเรียนรู้ไม่

ดี	 แต่ยังช่วยให้การเรียนรู้ของผู้ป่วยดีขึ้นได้อีก

ด้วย	Helmstaedter	และคณะ	 (2010)	พบว่าใน

ผู้ป่วยที่ได้รับ	 levetiracetam	มีผลลัพธ์ด้านการ

เรยีนรู	้(cognitive	outcome)	ดกีวา่ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั	

carbamazepine	อยา่งมนียัสำาคญั2	Wu	และคณะ	

(2009)	รายงานว่า	 levetiracetam	สามารถทำาให้

หยุดชัก	ลดความถี่ของการชัก	ทำาให้	 cognitive	

และ	neuropsychological	function	ดีขึ้นอย่าง

มนียัสำาคญั3	จากประสบการณข์องผูเ้ขยีนพบวา่ผล

ขา้งเคยีงทีพ่บไดข้อง	levetiracetam	คอืหงดุหงดิ

ง่าย	บางรายก้าวร้าว

	 3.	 ผลในด้านการรักษาโรคลมชักที่ดื้อ

ต่อการรักษา	Kanemura	 และคณะ	 (2012)	พบ

ว่า	 levetiracetam	สามารถควบคุมอาการชักใน

ผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษาได้ร้อยละ	

25	 และลดความถี่ของการชักลงได้ร้อยละ	 304	

Incecik	และคณะ	(2012)	พบว่า	levetiracetam	

สามารถควบคมุอาการชกัในผูป้ว่ยเดก็โรคลมชกัที่

ดื้อต่อการรักษาได้ร้อยละ	16	และลดความถี่ของ

การชักลงได้ร้อยละ	454	

	 4.	 Levetiracetam	 เป็นยาที่ขับออกทาง

ไต	จงึสามารถใหใ้นผูป้ว่ยทีม่หีนา้ทีต่บับกพรอ่งได	้

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในหลายๆกรณ	ี ได้แก่	 ผู้ป่วย	

hepatic	encephalopathy	ที่มีอาการชัก	ผู้ป่วย

แพย้ากนัชกักลุม่	aromatic	ทีม่หีนา้ทีต่บับกพรอ่ง

	 5.	 Levetiracetam	เปน็ยาทีม่คีรึง่ชวีติสัน้

มากเพียง	5	ชั่วโมง6	จึงใช้เวลาถึง	 steady	state	
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เพยีง	1	วนั	ดงันัน้จงึเปน็ยาทีอ่อกฤทธิเ์รว็มาก	และ

หากยังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ก็สามารถ

เพิ่มขนาดได้ทุกวัน	 และหากหยุดยา	ยาก็จะออก

จากร่างกายทั้งหมดโดยใช้เวลาเพียง	1	วัน

	 6.	 ในผู้ป่วย	 status	 epilepticus	จำาเป็น

ต้องใช้ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำา	 levetiracetam	

มีแบบฉีดทำาให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น	 เช่นในผู้ป่วย	

partial	 status	 epilepticus	หากให้	 phenytin	

แล้วไม่ได้ผล	

	 7.	 ในผู้ป่วยทารกแรกเกิด	 ยากันชักที่

แนะนำาเป็นส่วนใหญ่คือ	 phenobarbital	 แต่

ปัจจุบันไม่มีแบบฉีดจำาหน่ายในประเทศไทยแล้ว	

ยาทีใ่หไ้ดม้เีพยีง	phenytoin	และ	levetiracetam	

เท่านั้น	 ส่วน	 valproate	ห้ามใช้ในทารกแรกเกิด	

ดังนั้นหากใช้	phenytoin	แล้วไม่สามารถควบคุม

อาการชักได้	 หรือมีข้อห้ามในการให้	 phenytoin	

ก็จำาเป็นต้องใช้	 levetiracetam	Khan	และคณะ	

(2011)	 รายงานการใช้	 levetiracetam	ฉีดทาง

หลอดเลือดดำาเพื่อระงับชักในทารกแรกเกิดที่มี

อาการชัก	พบว่าร้อยละ	 86	หยุดชักได้ภายใน	 1	

ชัว่โมง	สามารถใหก้ลบับา้นโดยใช	้levetiracetam	

เพียงยาเดียว	และไม่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรง7

	 8.	 Levetiracetam	 ขับออกทางไต	 โดย

ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ	 cytochrome	 P-450	 จึง

ไม่มีปัญหาเรื่อง	 autoinduction	 หรือ	 drug	

interaction6,8
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บทนำ�
	 โรคลมชักเป็นโรคที่พบบ่อยทางระบบ

ประสาท	ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องได้รับการรักษาด้วย

ยากันชักเพื่อควบคุมอาการชัก	 ในปัจจุบันผลการ

รักษาด้วยยากันชักได้ผลดีประมาณร้อยละ	 57	

เมือ่ใหก้ารรกัษาดว้ยยากนัชกั	1	ชนดิ	และเมือ่เพิม่

ชนิดยากันชักเป็น	2,	3	และมากกว่า	3	ชนิดนั้น	ผู้

ป่วยมากกว่าร้อยละ	80	สามารถควบคุมอาการชัก

ได้	 แต่ก็ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุม

อาการชักได้	 จำาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการ

ผ่าตัดสมอง	 หรือ	 vagus	 nerve	 stimulation	

อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีวิธีการรักษาผู้ป่วยหลาก

หลายวิธีแต่ก็ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ไม่ตอบสนอง

ตอ่การรกัษาดว้ยวธิขีา้งตน้	ในปจัจบุนัวธิกีารรกัษา

โรคทางระบบประสาทด้วยวิธีการกระตุ้นสมอง

แบบไมร่กุราน	(noninvasive	brain	stimulation)	

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีผลการศึกษาและนำามาใช้รักษา

ไดผ้ลด	ีซึง่รวมทัง้โรคลมชกัทีไ่มต่อบสนองตอ่การ

รักษาด้วยวิธีต่างๆ	บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทบทวนวธิกีารรกัษาดว้ยการกระตุน้สมองแบบไม่

รุกราน	 ในผู้ป่วยโรคลมชักเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง

ของการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก

ก�รกระตุ้นสมองแบบไม่รุกร�น 
(Noninvasive brain stimulation)
	 การกระตุ้นสมองแบบไม่รุกรานเป็นวิธี

การที่เพิ่งค้นพบเมื่อราว	 27	 ปีที่ผ่านมา	 ซึ่งมีอยู่	

2	 วิธีคือ	 1)	 การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	

(transcranial	 direct	 current	 stimulation,	

TMS)	 2)	 การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงอย่าง

ออ่น	(transcranial	direct	current	stimulation,	

tDCS)	 ทั้งสองวิธีเป็นการกระตุ้นสมองที่ไม่เจ็บ

ปวดไม่อันตรายและไม่มีข้อห้ามในผู้ป่วยโรคตับ	

ไต	และภูมิไวเกิน

Management of Epilepsy in Special Conditions

รศ.พญ.ภารดี  เอื้อวิชญาแพทย์
1,4

,  รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า
2,4

, รศ.นพ.ณรงค์  เอื้อวิชญาแพทย์
3,4

1
ภาควิชาสรีรวิทยา, 

2
 ภาควิชาอายุรศาสตร์, 

3
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

4
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ก�รกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้� 
(Transcranial direct current stimula-
tion, TMS)
	 หลักการทำ างานของการกระตุ้ นด้ วย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 ใช้หลักการเดียวกันกับการ

เกดิสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้หลงัจากผา่นกระแสไฟฟา้

เขา้ไปในขดลวดของ	Michael	Faraday	ในป	ี1838	

คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ทีเ่กดิขึน้จะถกูสง่ผา่นไปยงัจดุ

กระตุน้และสามารถเหนีย่วนำาเซลลป์ระสาทบรเิวณ

นั้น	ซึ่งหากการกระตุ้นเกิดขึ้นที่	motor	area	ก็จะ

เกิดสัญญาณประสาทวิ่งไปตาม	 corticospinal	

tract	 และเกิด	motor	 evoke	potential	MEP	

หรอืเกดิการกระตกุของกลา้มเนือ้ทีส่มองสว่นนัน้ๆ

ควบคุม

	 ชนดิของการกระตุน้ดว้ยคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้

มี	3	แบบคือ	1)	Single	pulse	TMS	เป็นการให้

คลื่นกระตุ้นเพียงครั้งเดียวในทางปฏิบัติจะใช้	

single	pulse	TMS	ในการหา	motor	threshold	

ซึ่งมีค่าไม่เท่ากันในมนุษย์แต่ละคน	 2)	 Paired	

pulse	TMS	 เป็นการกระตุ้นคลื่นคู	่ ใช้เพื่อตรวจ

กลไก	intracortical	inhibition	และ	facilitation	

ในสมอง	3)	Repetitive	TMS	(rTMS)	เปน็การให้

คลื่นกระตุ้นซำ้าๆ	 และทำาให้เกิดผลที่นานกว่าการ	

กระตุ้นครั้งหรือสองครั้ง	 โดย	 rTMS	จะสามารถ

เพิม่	หรอืลด	corticospinal	หรอื	corticocortical	

pathway	ก็ได้	 ขึ้นกับความแรงของการกระตุ้น	

การวางขดลวดกระตุน้	และความถีข่องการกระตุน้	

โดยกลไกทีย่งัไมท่ราบแนช่ดันกั	แตเ่ชือ่กนัวา่ทำาให้

มีการเปลี่ยนแปลงผลของจุดประสานประสาท	ซึ่ง

ทำาใหม้ผีลตอ่	long	term	potentiation	(LTP)	หรอื	

long	term	depression(LTD)	ที่	postsynaptic	

neuron	 การกระตุ้นซำ้าๆนี้	 เป็นวิธีการที่นำามาใช้

ในการวิจัยและการรักษาโรคทางระบบประสาท

และจิตเวชมากที่สุด	 ซึ่งจากการศึกษาวิจัยที่ผ่าน

มาพบว่า	 การกระตุ้นด้วยความถี่ตั้งแต่	 1	 เฮิร์ตซ์

ลงไปถือเป็นการกระตุ้นด้วยความถี่ตำ่า	 (low	

frequency	 stimulation)	 ซึ่งมีผลยับยั้งการ

ทำางานของเซลลป์ระสาท	และการกระตุน้ทีค่วามถี่

เกิน	 1	 เฮิร์ตซ์ถือเป็นการกระตุ้นด้วยความถี่สูง	

(high	frequency	stimulation)	ซึ่งมีผลกระตุ้น	

การทำางานของเซลล์ประสาท	

ก�รกระตุ้นด้วยไฟฟ้�กระแสตรง
อย่�งอ่อน (Transcranial direct cur-
rent stimulation, tDCS)
	 การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลก	ทำาโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดตำ่า	(1-2	

mA)	จ่ายผ่านขั้วกระตุ้นไฟฟ้าจำานวน	1	คู่	 ซึ่งทำา

จากโลหะชนิดเดียวกัน	 มีขนาด	 25-35	 cm2	 ขั้ว

ไฟฟ้าทั้งคู่นี้	 จะทำาหน้าที่นำาไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

ไฟสู่จุดกระตุ้น	 และเพื่อให้การนำาไฟฟ้าเป็นไปได้

ดว้ยดจีงึจำาเปน็ตอ้งหุม้ขัว้ไฟฟา้นีด้ว้ยฟองนำา้ทีช่บุ	

นำ้าหรือสารละลายนำ้าเกลือ	หรือเจลอย่างใดอย่าง

หนึ่งให้ชุ่มอยู่เสมอในระหว่างการใช้งาน	นอกจาก

นี้ยังต้องทำาความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะติด

ขั้วไฟฟ้าให้ดีก่อน	 เพื่อลดแรงต้านทานทางไฟฟ้า

จากไขมันที่ผิวหนัง	 ขนาดของขั้วไฟฟ้ามีความ

สำาคญัตอ่ประสทิธภิาพการทำางาน	โดยไดม้งีานวจิยั
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มากมายที่แสดงให้เห็นว่าขนาดของขั้วไฟฟ้าข้าง

ต้น	จะให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าระหว่าง	

0.029-0.08	mA/cm2	 ซึ่งให้ประสิทธิภาพการ

กระตุ้นที่ได้ผล	การใช้ขั้วไฟฟ้าขนาดเล็กกว่านี้	จะ

ให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น	 กระตุ้น

เซลล์ประสาทได้ลึกมากขึ้น	 เกิดผลที่นานขึ้น	 แต่

ก็จะทำาให้ผู้ถูกทดลองเจ็บปวดมากขึ้นด้วย	 การ

เรียกชื่อขั้วไฟฟ้าจะเรียกกลับกับขั้วไฟฟ้าเคมี	 ใน

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกจะ

เรยีกขัว้บวกวา่	anode	และเรยีกขัว้ลบวา่	cathode

	 การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกจะระบุตำาแหน่งกระตุ้นตามการติดขั้ว

ไฟฟ้าของระบบ	 10-20	 ของคลื่นไฟฟ้าสมองเป็น

สำาคัญ	 ซึ่งการวางขั้วไฟฟ้าตามการอ้างอิงระบบ

นี้จะทำาได้ง่ายที่สุด	 แต่ในกรณีที่ต้องการกระตุ้น

ในพื้นที่ๆจำาเพาะ	 เช่น	 บริเวณกล้ามเนื้อมัดใด

มัดหนึ่ง	 ก็อาจจะวางขั้วกระตุ้นตามตำาแหน่งที่ใช้	

TMS	guide,	 fMRI,	 PET	หรือใช้	 stereotaxis	

อื่นๆก็ได้	 ขั้วไฟฟ้าที่ใช้ศึกษาจะวางยังตำาแหน่ง

ของสมองที่ต้องการศึกษาส่วนขั้วที่ไม่ต้องการ

ศึกษาเรียก	 reference	electrode	ซึ่งมักจะนิยม

วางไว้ในตำาแหน่งที่นอกต่อกะโหลกศีรษะเพื่อ

ป้องกันผลทางไฟฟ้าที่จะมีต่อเซลล์ประสาทสมอง	

ตำาแหน่งที่เชื่อว่ามีผลรบกวนต่อเซลล์ประสาท

สมองน้อยที่สุดคือบริเวณหัวไหล่	 การวางขั้วที่ไม่

ต้องการศึกษามักจะวางไว้ที่ร่างกายซีกตรงข้าม

กับขั้วกระตุ้นเพื่อให้ไฟฟ้าไหลผ่านเซลล์ประสาท

สมองไดม้ากทีส่ดุ	ในทางปฏบิตัดิา้นการวจิยัทีผ่า่น

มาขัว้ไฟฟา้ทีต่อ้งการศกึษามกัถกูวางไวท้ีต่ำาแหนง่	

motor	(M1),	central	(C3	or	C4),	or	frontal	(F3	

or	F4)	area	และ	reference	electrode	ที่ใช้มัก

จะเป็นที่ตำาแหน่งเหนือกะโหลกเบ้าตาและหัวไหล่

ด้านตรงข้าม	(contralateral	supraorbital	area	

or	shoulder)

กลไกก�รทำ�ง�นของก�รกระตุ้น
สมองแบบไม่รุกร�น
	 TMS	ความถี่สูงมีผลในการกระตุ้นเซลล์

ประสาทในขณะที่ 	 TMS	 ความถี่ตำ่าจะยับยั้ง

เซลล์ประสาทส่วน	 tDCS	 ขั้วบวกจะมีผลกระ

ตุ้นเซลล์ประสาท	 ในขณะที่ขั้วลบจะยับยั้งเซลล์

ประสาท	 จากหลักการนี้จึงมีผู้นิยมนำาวิธีการทาง	

noninvasive	 brain	 stimulation	 มาใช้ปรับ

เปลีย่นสมดลุการทำางานของสมองในโรคทางระบบ

ประสาทต่างๆเช่นโรคลมชัก	mania,	dyskinesia	

เกิดจากมีการเร้าเซลล์ประสาทมากเกินไปก็จะนำา	

TMS	ความถี่ตำ่าหรือ	 tDCS	 ขั้วลบเข้ามายับยั้ง

การทำางานของเซลล์ประสาทเหล่านั้นส่วนโรคที่มี	

hypoactivity	ของเซลลป์ระสาทเชน่	depression	

ก็จะนำา	TMS	ความถี่สูงหรือ	tDCS	ขั้วบวกเข้ามา	

กระตุ้นการทำางานของเซลล์ประสาทเหล่านั้น

	 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลการใช้ 	

TMS	และ	 tDCS	 ให้ผลในการรักษาได้ดีเหมือน

กัน	 แต่	 TMS	 ราคาแพงกว่า	 และมีรายงานการ

ชักหลังกระตุ้นด้วยความถี่สูงและกระตุ้นนาน	 ใน

ขณะที่	tDCS	ราคาถูก	ใช้ง่าย	และไม่มีรายงานถึง

อันตรายร้ายแรงใดๆ	เลย
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	 tDCS	 เป็นวิธีการที่ทำาโดยใช้ไฟฟ้ากระแส

ตรง	 1-2	mA.	 จะถูกส่งผ่านพื้นที่ในบริเวณกว้าง

ของสมอง	ประมาณ	35	ตร.ซม.	ในแต่ละข้างของ

ขั้วบวก	 และขั้วลบ	 กระแสไฟฟ้าจะไหลอย่างต่อ

เนื่องในปริมาณที่คงที่โดยใช้วงจรควบคุม	 เป็น

เวลา	20	นาที	การเลือกระยะเวลาการกระตุ้นนี้มา

จากการศึกษาของ	Nitscheและคณะ	(2003)	พบ

ว่าการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อน

เปน็เวลา	13	นาท	ีทีบ่รเิวณ	motor	cortex	สามารถ

เปลี่ยนแปลง	 cortical	 excitability	 ได้นาน	 90	

นาทีหลังสิ้นสุดการกระตุ้น

	 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อน	

(1-2	mA)	 อย่างต่อเนื่องมีผลในการปรับเปลี่ยน	

neuronal	 plasticity	 ในมนุษย์	 โดยคาดว่ามี

ผลตัวรับ	 serotonin	 จำาเพาะที่	 glutamatergic	

neuron	ภายในเปลือกสมองเป็นหลัก	 และอาจมี

ผลต่อ	GABAergic	neuron	ได้บ้าง	

	 จากผลการวิจัยต่างๆ	ที่ผ่านมาทำาให้ทราบ

ว่าจะเกิดการกระตุ้นของเซลล์ประสาทบริเวณใต้

ขั้วบวก	 และเกิดการยับยั้งขึ้นที่ใต้ต่อขั้วลบ	 จาก

การศึกษาโดยใช้	MRS	พบว่า	 ภายหลังการกระ

ตุ้นด้วยขั้วบวก	 จะพบว่าระดับ	 GABA	 ลดลง	

(GABA	 เป็น	 inhibitory	 neurotransmitter	

หากขาด	 GABA	 จะทำาให้เกิดการกระตุ้นของ

สมองบริเวณนั้น)	 เนื่องจากขาด	glutamic	 acid	

decarboxylase	 (GAD)	 ซึ่งทำาหน้าที่เปลี่ยน	

glutamate	 เป็น	GABA	 และที่บริเวณขั้วลบมี

การลดลงของ	 glutamate	 (Glutamate	 เป็น	

excitatory	 neurotransmitter	 หากลดลง	 จะ

ส่งผลให้เกิดการยับยั้งของสมองบริเวณนั้น)	 จาก

หลกัการนีเ้องทำาใหน้กัวจิยัไดน้ำามาทดลองใชร้กัษา

โรคต่างๆที่เกิดจากสมดุลไฟฟ้าของสมองสองซีก

เปลี่ยนแปลงไป	 ได้แก่	 โรคซึมเศร้า	ฟื้นฟูอัมพาต

จากโรคหลอดเลือดสมอง	 ลดอาการปวด	ยับยั้ง

โรคลมชักเฉพาะที่และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

เช่น	การอดบุหรี่	เป็นต้น

บทบ�ทของก�รกระตุน้สมองแบบไม่
รุกร�นในโรคลมชัก
	 จากรายงานวิจัยในมนุษย์ 	 Joaquim	

และคณะ	ปี	 2004	 ได้ใช้	 rTMS	95%	of	motor	

threshold	ความถี่	0.3	เฮิร์ตซ์	กระตุ้นผู้ป่วยโรค

ลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาจำานวน	 5	 ราย	

โดยใช้	20	pulse	of	stimuli,	intertrain	interval	

1	นาที	 กระตุ้น	 5	 train/วัน	 สัปดาห์ละ	 2	 วัน	ที่

ตำาแหน่ง	vertex	เป็นเวลา	3	เดือน	พบจำานวนการ

ชักลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติหลังการรักษา	

(p=0.01)และไมพ่บอาการไมพ่งึประสงคห์ลงัรกัษา

Fregniและคณะในปี	2005	ได้ทำาการทดลองแบบ

ก่อน-หลัง	 โดยใช้	TMS	ความถี่	0.5	 เฮิร์ตซ์	600	

pulse	 of	 stimuli	 เป็นเวลา	 20	นาที	 ที่ตำาแหน่ง

กำาเนิดคลื่นชักในผู้ป่วยโรคลมชักที่ ไม่ตอบ

สนองต่อการรักษา	 (malformation	 of	 cortical	

development)	จำานวน	8	ราย	พบความแตกต่าง

ของ	mean	reduction	of	epileptic	discharge	

42.1%,	95%	CI	8.2–75.7%	และจำานวนการชกัลด

ลง	51.2%,	95%	CI	27.9–74.9%	ที่เวลา	1	เดือน

หลังการรักษา
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	 Fregniและคณะ	 ในปี	 2006	 ได้ทำาการ

ทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม	โดยให้	TMS	ความถี่	

1เฮริต์ซ	์1200	pulse/	วนั	เปน็เวลา	20	นาท	ีกระตุน้

ตอ่เนือ่งกนั	5	วนัทีต่ำาแหนง่กำาเนดิคลืน่ชกัในผูป้ว่ย

โรคลมชักจำานวน	21	ราย	พบว่า	คลื่นชักหลังการ

รกัษาในกลุม่ทดลองตำา่กวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียั

สำาคัญทางสถิติ	(P	=	0.0002)

	 Fregniและคณะ	 ในปี	 2006	 ได้ทำาการ

ทดลองแบบมกีลุม่ควบคมุ	โดยใชข้ัว้ลบของ	tDCS	

วางที่ตำาแหน่งกำาเนิดคลื่นชัก	 และขั้วบวกวางไว้ที่	

supra	orbital	area	ดา้นตรงขา้ม	ดว้ยความแรง	1	

mA	เปน็เวลา	20	นาท	ีในผูป้ว่ยโรคลมชกัทีไ่มต่อบ

สนองต่อการรักษา	 (malformation	 of	 cortical	

development)	 จำาวน	 19	 ราย	พบว่า	 epileptic	

discharge	ในกลุม่ควบคมุลดลง	64.3%	(95%CI,	

-122.5%	to	-6.0%)	หลงัการรกัษาที	่30	วนั	สว่น

ความถี่ของการชักหลังการรักษาลดลง	 44.0%	

(95%	CI,	-95.0%	to	7.1%)	ซึ่งไม่แตกต่างอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ

	 เอื้อวิชญาแพทย์และคณะได้ทำาการศึกษา

การใช้ขั้วลบของ	 tDCS	 วางที่ตำาแหน่งกำาเนิด

คลื่นชัก	 และขั้วบวกวางไว้ที่ไหล่ด้านตรงข้าม	

ด้วยความแรง	1	mA	เป็นเวลา	20	นาที	ในผู้ป่วย	

โรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา	 จำาวน	 20	

ราย	 epileptic	 discharge	 reduction	 ที่หลัง		

กระตุ้นทันที	24	48	ชั่วโมง	และ	1	สัปดาห์	เท่ากับ	

155.3±24.56	 (95%	 CI	 103.89	 to	 206.71,	

p<0.001),123.35±24.55	 (95%	 CI	 71.95to	

174.75,	 p<0.001),	 59.45±13.42	 (95%	 CI	

31.36to	87.54,	p=0.001),	-6.9±7.29	(95%	CI	

-22.16	to	8.37,	p=0.356)

	 ในการรักษาโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อ

การรักษานั้น	กลไกที่แน่ชัดยังไม่มีผู้ใดระบุไว้	แต่

สมมุติฐานว่า	TMS	ความถี่ตำ่าๆ	จะไปทำาให้เซลล์

ประสาทหลายๆ	เซลล์ที่เคยทำางานหรือถูกกระตุ้น	

พรอ้มๆกนั	(synchronization)	จนเกดิการชกันัน้

กลายเป็นการทำางานไม่พร้อมเพรียงกัน	 เนื่องจาก

เซลล์ประสาทจำานวนหนึ่งถูกกระตุ้นตามจังหวะ

ของ	TMS	 (desynchronization)	 และนักวิจัย

บางรายเชื่อว่า	การกระตุ้นด้วย	TMS	ความถี่ตำ่าๆ

จะไปทำาให้เกิดการเพิ่มการทำางานของ	 GABA	

system	 ในระบบประสาท	ทำาให้เกิดการเพิ่มการ

ยับยั้งในระบบประสาท	 นอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่ามี

ผลต่อ	neuronal	plasticity	โดยเพิ่ม	long	term	

depression	ใน	post	synaptic	membrane	อีก

ด้วย	ส่วน	tDCS	ขั้วลบ	มีผลให้เกิด	membrane	

hyperpolarization	 เหนี่ยวนำาให้เกิด	 action	

potential	 ได้ยากขึ้น	 และนอกจากนี้ยังอาจจะมี

ผลต่อ	 synaptic	 plasticity	 เช่นเดียวกับที่พบ

ใน	TMS

ขอ้ห�้มของก�รกระตุน้สมองแบบไม่
รุกร�น
	 ข้อห้ามในการรักษาด้วย	 TMS	 ได้แก่	

intracranial	metallic	หรือ	magnetic	pieces			

สนามแม่เหล็กสามารถเหนี่ยวนำาวัตถุที่เป็นโลหะ	

กอ่ใหเ้กดิแรงกระทำา	(Lorene	force)	ตอ่โครงสรา้ง

สมองโดยรอบวตัถนุัน้ได	้นอกจากนี	้pacemakers	
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หรอืเครือ่งมอืทีฝ่งัอยูใ่นรา่งกาย			สนามแมเ่หลก็จะ

รบกวนการทำางานของวงจรไฟฟ้าของเครื่องเหล่า

นั้นได้และเนื่องจากการใช้	 TMS	ยังเป็นวิธีที่อยู่

ในระหว่างการวิจัย	ดังนั้น	จึงเป็นข้อห้ามในสตรีที่

อยู่ระหว่างตั้งครรภ์	เนื่องจากยังไม่มีการพิสูจน์ว่า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นอันตรายต่อพัฒนาการ

ของทารกในครรภ์หรือไม่

	 ส่วนการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกไม่มีข้อห้าม	 	 แต่สิ่งที่ควรระวังคือการ	

กระตุ้นก้านสมอง	(brainstem)	หรือเส้นประสาท

ที่ไปเลี้ยงหัวใจ		ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีของการใช้ขั้ว

กระตุ้นติดพร้อมกันทั้งสองด้านของกะโหลกและ

วาง	reference	electrode	ไว้ที่ขา	ในอาสาสมัคร

ที่มีรอยกะโหลก	(skull	defect)	เช่น	กะโหลกร้าว	

เคยผ่าตัดสมอง	 เด็กที่กระหม่อมยังไม่ปิด	 เด็ก

ที่รอยประสานกะโหลกยังไม่สนิท	 ก็อาจจะทำาให้

ความเข้มของกระแสไฟฟ้าในบริเวณนั้นๆสูงกว่า

บริเวณอื่นๆได้	 นอกจากนี้ยังไม่ควรทำาในอาสา

สมคัรทีม่กีารฝงัโลหะใกลบ้รเิวณกระตุน้	และควร

หลกีเลีย่งการวางขัว้กระตุน้ใกลก้ระดกูมาสตอยด	์

เนื่องจากอาจไปรบกวนการทำางานของระบบเวสติ

บูล่า	 ทำาให้เกิดอาการคลื่นไส้วิงเวียนหลังทำาการ

ทดลอง

อ�ก�รไมพ่งึประสงคข์องก�รกระตุน้
สมองแบบไม่รุกร�น
	 อาการไม่พึงประสงค์ของการรักษาด้วย	

TMS	ได้แก่

	 1.	 เจบ็บรเิวณหนงัศรีษะ	เปน็อาการทีพ่บได้

บอ่ยทีส่ดุราวรอ้ยละ	50	ของผูท้ีไ่ดร้บัการรกัษา	แต่

อาการเจบ็มกัจะไมม่ากและเปน็เพยีงชัว่คราว	โดย

ไม่เคยมีผู้ใดมีอาการอยู่นานเกินสัปดาห์

	 2.	 รอ้นบรเิวณทีถ่กูกระตุน้		พบในการกระ

ตุน้แบบ	rTMS	ทัว่ๆไป		แตไ่มเ่คยมผีูใ้ดเกดิอาการ

หนังศีรษะไหม้

	 3.	 ชัก		เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง		

แตพ่บไดน้อ้ยมาก		โดยอาการชกัจะเพิม่ความเสีย่ง

ในผู้ที่ใช้	rTMS	ความถี่สูง		หรือได้รับการกระตุ้น

นานมาก		

	 4.	 อาการความผิดปกติทางระบบประสา

ทอื่นๆ	 	 จากการศึกษาผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย	

active	TMS	จำานวน	10,000		ครัง้		ยงัไมม่รีายงาน

เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงร่างกาย	 	 (เช่นปาก

แห้ง		ง่วงนอน		คลื่นไส้	)และทางจิตเวช	(เช่นการ

เปลี่ยนแปลงทางสมาธิ	เชาว์ปัญญา)

	 การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกเป็นวิธีการที่ปลอดภัย	 ไม่เคยมีรายงาน

ถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง	 	 จากการศึกษา

ถึงการใช้ความเข้มของกระแสไฟฟ้า	 0.029	mA/

cm2	 นาน	 13	 นาที	 จะไม่พบผลจากความร้อน

ของขั้วไฟฟ้าเลย	 ทั้งยังไม่พบหลักฐานของเซลล์

ประสาทถูกทำาลาย	 (จากการศึกษาลักษณะทาง

เนื้อเยื่อสมอง	 ระดับของ	 serum	 neuronal	

specific	 enolase)	 จากการศึกษาถึงการ	

กระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกใน

หลายๆการทดลองที่ผ่านมา	 รวมจำานวนอาสา

สมัครทั้งสิ้นประมาณ	 2,000-3,000	 คน	 ไม่พบ

ความเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง	 การ
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เปลี่ยนแปลงทาง	 cognitive	 function	ทั้งยังไม่

เคยพบว่ามีอาสาสมัครคนใดชักจากการกระตุ้น

ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกเลย		มีรายงาน

ถงึความรูส้กึเหน็แสงวาบ	(phosphene)	ขณะเปดิ

หรือปิดสวิตซ์	

	 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาโดย	MRI	 หลัง

การทำา	 tDCS	พบว่าไม่ทำาให้เกิดสมองบวม	หรือ

การเปลี่ยนแปลงของ	blood–brain	barrier	หรือ

การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสมอง	 นอกจากนี้ยังมี

การศึกษา	 ผลข้างเคียงของการทำา	 tDCS	 โดย	

Csabaและคณะ	ปี	 2007	พบว่า	 ผลข้างเคียงที่

พบมากที่สุด	คือ	 ระคายเคือง(คัน)หรือ	 tingling	

sensation	รอ้ยละ	70	บริเวณที่โดนกระตุ้น	รอง

ลงมาคืออาการเมื่อยล้า	 (รอ้ยละ	 35.3)	 และเบื่อ

อาหาร	 (รอ้ยละ	 11)	 และไม่พบอันตรายร้ายแรง

อย่างอื่นจากผลการทดลองที่เป็นบวกของทั้งการ

ใช้	 TMS	และ	 tDCS	 เอื้อวิชญาแพทย์และคณะ	

ได้ใช้	 tDCSในการรักษาผู้ป่วยไมเกรน	 จำานวน	

55	 รายผู้ป่วยเด็กโรคลมชักแบบต่างๆจำานวน	90	

รายผู้ป่วยเด็กสมองพิการจำานวน	 46	 รายผู้ป่วย

ที่มีอาการปวดทางระบบประสาทจำานวน	 	 9	 ราย		

ผู้ป่วยเด็กออทิซึมจำานวน	1	 ราย	พบอาการไม่พึง

ประสงค์ที่ร้ายแรงที่สุดจากการใช้	tDCS	คือ	mild	

first	degree	burn	ใต้	reference	electrode	ใน

ผู้ป่วยที่กระตุ้น	5	วันต่อเนื่องจำานวน	3	รายเป็นผู้

ปว่ยผูใ้หญ	่1	ราย	เดก็	2	ราย	โดยทัว่ไปเกดิในการก

ระตุน้ครัง้หลงัๆ	ลกัษณะเปน็แผลไหมข้นาดไมเ่กนิ	

3	มิลลิเมตร	ลึกไม่เกิน	2	มิลลิเมตร	โดยผู้ป่วยไม่

เจ็บเพียงรู้สึกแสบๆ	บริเวณดังกล่าว	 อาการแสบ

หายไปไม่เกินวันที่	 3	 	 แผลตกสะเก็ดและสะเก็ด

หลุดลอกไม่เกินวันที่	5	ผู้ป่วยเด็กไม่เกิดแผลเป็น	

ในขณะทีผู่ใ้หญเ่กดิแผลเปน็สขีาวจางๆ		ผูป้ว่ยทกุ

รายที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์นี	้ ไม่มีใครเกิดการ

ติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ	 	นอกจากนี้	 ยัง

ไม่เคยมีผู้ป่วยรายใดที่เกิดอาการแพ้	หรือมีหน้าที่

ของตับหรือไตเลวลงหลังการได้รับการรักษาด้วย	

tDCS

	 ในปัจจุบันแม้ว่าจะพบยากันชักใหม่ๆ	แต่ก็

ยังคงมีผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่สามารถควบคุมอาการ

ชัก		และอีกบางส่วนที่มีข้อห้ามจากการใช้ยา		จาก

ผลการวิจัยต่างๆของการกระตุ้นสมองแบบไม่

รุกรานในโรคลมชัก	พบว่าให้ผลในทางบวกทั้งสิ้น	

แมว้า่ในปจัจบุนัการกระตุน้สมองแบบไมร่กุรานจะ

ยงัไมไ่ดร้บัการอนมุตัใิหผ้า่นองคก์ารอาหารและยา

ของประเทศใดๆ	แตด่ว้ยวธิกีารทีไ่มส่รา้งความเจบ็

ปวดและไมม่อีาการไมพ่งึประสงคท์ีร่า้ยแรง	จงึเปน็

สิ่งน่าสนใจที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการทดลองรักษา	

เมื่อหมดหนทางรักษาด้วยยา
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บทนำ�
	 กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	เขต	7	ได้เล็งเห็นปัญหา

การดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก	 จึงพัฒนาแนวทางการ

รักษาโรคลมชัก	 สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

และทีมสหสาขาวิชาชีพ	 เป็นเครื่องมือส่งเสริม

คุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม

กับทรัพยากรและเงื่อนไขของ	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	

รอ้ยเอด็	ขอนแกน่	มหาสารคาม	และกาฬสนิธุ	์โดย

หวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	

	 ที่มาของแนวทางการรักษาโรคลมชักนี้	เกิด

จากการปรึกษาหารือระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านระบบประสาทที่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 อายุรแพทย์	 กุมารแพทย์	 แพทย์เวช

ปฏิบัติทั่วไป	 เภสัชกร	 พยาบาลและกรรมการ

กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 โดยทั้งหมดมีความคิดเห็นพ้องกัน

ว่า	 แต่ละพื้นที่การให้บริการรักษาโรคนั้นควร

มีแนวทางในการปฏิบัติเฉพาะที่ เหมาะสมกับ

แต่ละโรงพยาบาล	 เพื่อให้เกิดความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด	 จึงได้ทำาการศึกษาปัญหาของ

การรกัษาโรคลมชกัในพืน้ที	่4	จงัหวดัขา้งตน้	ซึง่พบ

ปัญหาในด้านบุคลากร	 เครื่องมือการตรวจรักษา	

ยากนัชกั	รวมทัง้ระบบการสง่ตอ่เพือ่การรกัษาและ

การตรวจเพิ่มเติม	

	 สปสช.	เขต	7	ไดใ้หก้ารสนบัสนนุการดำาเนนิ

งานในทุกๆด้าน	ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 เป็นต้นมา	

ต่อจากนั้นทางกลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำาเนินการศึกษาปัญหา

โดยละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมในการรักษาโรค

ลมชัก	 และได้พูดคุยเชิงลึกกับผู้ปฏิบัติงานทั้ง	 4	

จังหวัด	 ในทุกปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ	

ทั้งจากผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารโรงพยาบาล	 เพื่อ

นำามาสู่แนวทางการรักษาโรคลมชัก	 ซึ่งแนวทาง

ดังกล่าวนี้ได้ยึดหลักมาตรฐานและการบริหาร

ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากร	 ยาและอุปกรณ์

แนวทางการรักษาโรคลมชัก สำาหรับแพทย์เวช

ปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

รศ.นพ.สมศกัดิ ์ เทยีมเกา่
1
, สนินีาฏ  พรานบญุ

 2
, กลุม่วจิยัโรคลมชกัแบบบรูณาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน่

3

1 
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 
หน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร	์

3 
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ทางการแพทยอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ดงันัน้แนวทาง

การรักษานี้จึงมีลักษณะเฉพาะและมีความเหมาะ

สมกับสถานบริการด้านสุขภาพในเขตพื้นที่	 4	

จังหวัดข้างต้นเท่านั้น	

	 ขอ้แนะนำาตา่งๆ	ในแนวทางการรกัษานีไ้มใ่ช่

ข้อบังคับของการปฏิบัติ	 ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตก

ตา่งไปจากขอ้แนะนำาได	้ในกรณทีีส่ถานการณแ์ตก

ต่างออกไปหรือมีเหตุผลที่สมควรตามหลักการ

ของความปลอดภัยของผู้ป่วย	 (patient	 safety)	

แนวทางการรักษาโรคลมชัก	ประกอบด้วย

	 1. แนวทางการซักประวัติและการตรวจ

ร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรคลมชัก

	 การซักประวัติ โรคลมชักต้องมีความ

ละเอยีด	ไมด่ว่นสรปุวา่ชกัหรอืไมช่กั	ควรไดข้อ้มลู

ทั้งจากผู้ป่วยเอง	ญาติหรือผู้เห็นเหตุการณ์	 บาง

ครั้งอาจต้องซักประวัติทางโทรศัพท์	 เพราะผู้เห็น

เหตุการณ์ไม่ได้มาพบแพทย์	 และหากญาติ	 หรือ

ผู้เห็นเหตุการณ์สามารถบันทึกภาพขณะที่ผู้ป่วย

มีอาการ	แล้วนำามาให้แพทย์ดูก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด	

จะทำาใหแ้พทยว์นิจิฉยัโรคลมชกัไดง้า่ยและแมน่ยำา

ขึน้	ประวตัทิีต่อ้งซกัเพือ่การวนิจิฉยัแยกอาการชกั

และอาการอื่นๆประกอบด้วย

  1.1	อาการกอ่นเกดิอาการชกั	(preictal	

symptoms)	ประกอบด้วย

	 	 	 -	 อาการนำา	(prodromes)	อาจเกดิ

ขึ้นเป็นเวลานานหลายนาทีถึงหลายชั่วโมงก่อนมี

อาการชกั	และมกัเปน็อาการทีไ่มม่ลีกัษณะจำาเพาะ	

เช่น	ความรู้สึกไม่ค่อยสบาย	กระสับกระส่าย	ปวด

ศีรษะ	เป็นต้น		

	 	 	 -	 อาการเตือน	 (aura) เป็นอาการ

แรกของอาการชัก	 ลักษณะของอาการเตือนแตก

ต่างกันตามตำาแหน่งของสมองที่ก่อให้เกิดอาการ

ชัก	เช่น	ที่ตำาแหน่งรับความรู้สึก	ผู้ป่วยจะมีอาการ

ปวดหรือชาในบางส่วนของร่างกาย	อาการหลอน

ต่างๆ	ได้แก่	ภาพ	เสียง	กลิ่น	และรส	อาการเวียน

ศีรษะ	อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ	 เช่น	จุก

แน่นท้อง	คลื่นไส้	อาเจียน	หน้าซีด	หน้าแดง	เหงื่อ

แตก	ขนลุก	ความผิดปกติทางอารมณ์	 เช่น	 รู้สึก

กลวั	อาการผดิปกตขิอง	cognitive	function	เชน่	

หลงลมื	หรอืนกึคำาพดูไมไ่ด้	สว่นใหญผู่ป้ว่ยมกัจะ

มอีาการเหมอืนเดมิทกุครัง้	ขณะทีเ่กดิอาการเตอืน

ผูป้ว่ยจะรูส้กึตวัดี	บางครัง้อาการชกัอาจจะดำาเนนิ

ต่อไปจนเกิดเป็นอาการชักทั้งตัวได้	 หรือเปลี่ยน

เป็นอาการชักแบบอื่นๆ	 เช่น	 เหม่อลอย	ทำาอะไร

ไม่รู้ตัว	(complex	partial	seizures)

	 	 1.2	อาการขณะมีอาการชัก	 (seizure	

symptoms) แพทย์ควรซักประวัติโดยละเอียด

จากผู้ป่วยและผู้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่อาการแรกที่

เหน็ผูป้ว่ยชกั	เชน่	เริม่ตน้จากใบหนา้ดา้นซา้ย	ตาม

มาดว้ยกระตกุทัง้ตวั	เปน็ตน้	การชกัเกดิขึน้ขณะทำา

กิจกรรมใดอยู	่ ระยะเวลาของการชักเกิดช่วงไหน

ของวัน	 มีอาการร่วม	 (associated	 symptom)	

เชน่	รมิฝปีากเขยีว	กดัลิน้	ปสัสาวะ	อจุจาระไมรู่ต้วั	

หรือการบาดเจ็บจากอาการชักหรือไม่	จำานวนครั้ง

และความถีข่องอาการชกั	เพือ่จะไดจ้ำาแนกประเภท	

ของการชัก	 เพราะมีความสำาคัญในการวางแผน

การรักษา	ดังนั้น	 การซักประวัติขณะมีอาการชัก

ควรประกอบด้วย
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 	 	 -	 ระดบัความรูส้กึตวัขณะมอีาการ

ชกัวา่ปกตดิหีรอืไม	่เชน่	สามารถจดจำาเหตกุารณท์ี่

เกดิขึน้ไดด้หีรอืไม	่หรอืมกีารสญูเสยีความสามารถ

ในการพูดหรือเข้าใจภาษา	หรือจดจำาเหตุการณ์ไม่

ได้เลย

	 	 	 -	 การเคลื่อนไหวต่าง	ๆ 	เช่น	ศีรษะ	

ตา	หรือ	คอ	เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่	มีการ	

กระตกุ	หรอืเกรง็ของแขนและขาขา้งเดยีวหรอืสอง

ข้างพร้อม	ๆ	กัน

	 	 	 -	 การเคลื่อนไหวซำ้า	 ๆ	 (automa-

tism)	 มีหรือไม่	 ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการ

เคลื่อนไหว	ซำ้าๆ	เช่น	กระพริบตาถี่	ๆ	เคี้ยวปาก	ถู

มอืไปมาหรอืหยบิจบัสิง่ของโดยไมรู่ต้วั	ถา้มอีาการ

เหล่านี้มักพบในผู้ป่วยที่มี	complex	partial	sei-

zures	หรือ	absence	seizures

	 	 	 -	 การเปลี่ยนแปลงทางการหายใจ	

เชน่	หยดุหายใจ	หายใจในลกัษณะทีเ่ปลีย่นไป	หรอื

มีอาการตัวเขียว	

	 	 	 -	 ความผิดปกติทางด้านการออก

เสียง	 เช่น	พูดไม่ชัด	พูดไม่ได้	หรือมีเสียงร้องผิด

ปกติ

	 	 	 -	 ความผดิปกตขิองระบบประสาท

อัตโนมัติ	 (autonomic	nervous	 system)	 เช่น	

เหงือ่ออกมาก	หายใจผดิปกต	ิหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ	

ปัสสาวะ	และหรืออุจจาระราด	ซีด	หรืออาเจียน	

	 	 1.3	อาการหลังชัก	 (postictal	 symp-

toms)	 ผู้ป่วยมักจะมีอาการหลังชักดังต่อไปนี้	

ได้แก่	 ปวดศีรษะ	 ซึม	หลับ	 สับสน	หรือมีอาการ

ทางจิต	 เช่น	หูแว่ว	 เห็นภาพหลอน	 ในผู้ป่วยบาง

คนอาจมีอาการแขนขาอ่อนแรงเฉพาะส่วนหลัง

การชัก	(Todd’s	paralysis)	ซึ่งช่วยบ่งชี้ว่าการชัก

นัน้เริม่ตน้จากสมองดา้นตรงขา้ม	อาการหลงัชกัจะ

เกดิเปน็ระยะเวลานาน	เปน็นาทหีรอืชัว่โมง	แตส่ว่น

ใหญ่ไม่เกิน	24	ชั่วโมง

	 นอกจากการซักประวัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว	

การวินิจฉัยโดยการใช้แบบประเมิน ก็เป็นอีกวิธี

หนึง่	ซึง่มปีระโยชนค์อืงา่ย	และบคุลากรทมีสขุภาพ

ทุกคนสามารถใช้แบบประเมินนี้ได้โดยมีความ

แม่นยำาที่ดี	รายละเอียดดังตารางที่	1	และแผนภูมิ

ที่	1
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ตารางที่ 1	แบบสํารวจตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพทางระบบประสาท

แบบสํารวจตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพทางระบบประสาท โดยหน่วยประสาทวิทยา รพ. มหาราชนครราชสีมา

ท่านเคยมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

ข้อ	1.	แขนทั้ง	2	ข้าง	หรือขาทั้ง	2	ข้างกระตุกโดยควบคุมไม่ได้	 1.	เคย	 2.	ไม่เคย

ข้อ	2.	ล้มลงพร้อมกับหน้าซีดหรือหน้าเซียว	 1.	เคย	 2.	ไม่เคย

ข้อ	3.	หมดสติเรียกก็ไม่รู้สึกตัว	 1.	เคย	 2.	ไม่เคย

ข้อ	4.	ล้มลงพร้อมกับหมดสติเรียกก็ไม่รู้สึกตัว	 1.	เคย	 2.	ไม่เคย

ข้อ	5.	ล้มลงและกัดลิ้นหรือกัดฟันตัวเอง	 1.	เคย	 2.	ไม่เคย

ข้อ	6.	ล้มลงและมีปัสสาวะได้	 1.	เคย	 2.	ไม่เคย

ข้อ	7.	กระตุกของแขนหรือขาข้างใด	ข้างหนึ่ง	หรือหน้าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ	 1.	เคย	 2.	ไม่เคย

ข้อ	8.	เหม่อลอย	ตาลอย	แน่นิ่ง	หรือนิ่งเฉยไม่สามารถโต้ตอบกับคนรอบข้าง	 1.	เคย	 2.	ไม่เคย

ได้และได้กลิ่นผิดปกติ	

ข้อ	9.	มีคนบอกว่าท่านชัก	หรือเป็นโรคลมชัก	 1.	เคย	 2.	ไม่เคย

หมายเหตุ	:		แบบประเมินนี้ดัดแปลงมาจาก	Placencia	M	และคณะ

ผู้ป่วยที่มีประวัติในข้อ	1	และ	2	ร่วมกับประวัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อ	3	ถึง	9	อย่างน้อย	หนึ่งข้อ	ถือว่าให้ผล

บวกสำาหรับแบบประเมิน

แผนภูมิที่ 1	แนวทางการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอาการผิดปกติสงสัยว่าเป็นอาการชัก

3 
 

แบบสํารวจตัวเองเก่ียวกับสุขภาพทางระบบประสาท โดยหนวยประสาทวิทยา รพ. มหาราชนครราชสีมา 
ทานเคยมีอาการดังตอไปนี้หรือไม 
ขอ 1. แขนท้ัง 2 ขาง หรือขาท้ัง 2 ขางกระตุกโดยควบคุมไมได     1. เคย 2. ไมเคย 
ขอ 2. ลมลงพรอมกับหนาซีดหรือหนาเซียว       1. เคย 2. ไมเคย 
ขอ 3. หมดสติเรียกก็ไมรูสึกตัว        1. เคย 2. ไมเคย 
ขอ 4. ลมลงพรอมกับหมดสติเรียกก็ไมรูสึกตัว       1. เคย 2. ไมเคย 
ขอ 5. ลมลงและกัดลิ้นหรือกัดฟนตัวเอง       1. เคย 2. ไมเคย 
ขอ 6. ลมลงและมีปสสาวะได        1. เคย 2. ไมเคย 
ขอ 7. กระตุกของแขนหรือขาขางใด ขางหนึ่ง หรือหนาเปนชวงระยะเวลาสั้น  ๆ   1. เคย 2. ไมเคย 
ขอ 8. เหมอลอย ตาลอย แนนิ่ง หรือนิ่งเฉยไมสามารถโตตอบกับคนรอบขางไดและไดกลิ่นผิดปกติ 1. เคย 2. ไมเคย 
ขอ 9. มีคนบอกวาทานชัก หรือเปนโรคลมชัก       1. เคย 2. ไมเคย 

แบบประเมินของ Placencia M และคณะ 

นอกจากการซักประวัติดังกลาวขางตนแลว การวินิจฉัยโดยการใชแบบประเมิน ก็เปนอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงมี
ประโยชนคืองาย และบุคลากรทีมสุขภาพทุกคนสามารถใชแบบประเมินนี้ไดโดยมีความแมนยําท่ีดี รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี 1 

ตารางที่ 1 แบบสํารวจตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพทางระบบประสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ :  แบบประเมินนี้ดัดแปลงมาจาก Placencia M และคณะ 
ผูปวยท่ีมีประวัติในขอ 1 และ 2 รวมกับประวัติขอใดขอหนึ่งในขอ 3 ถึง 9 อยางนอย หนึ่งขอ ถือวา 

ใหผลบวกสําหรับแบบประเมิน 
แผนภูมิที่ 1 แนวทางการตรวจวินิจฉัยผูปวยรายใหมที่มีอาการผิดปกติสงสัยวาเปนอาการชัก 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

  
 
 
 
หมายเหตุ AED: Antiepileptic drug 
  

โรคลมชัก ไมใชโรคลมชัก 

Partial seizure Generalized seizure 

No neuro-deficit Neuro-deficit No neuro-deficit 

Start AED CT-brain Start AED 

ความผิดปกติทางระบบประสาท 

หมายเหตุ AED: Antiepileptic drug
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 2. แนวทางการจาํแนกประเภทของอาการ

ชักและโรคลมชัก

	 การแบง่ชนดิการชกัตาม	ILAE	นัน้ถงึแมจ้ะ

เป็นที่นิยมกันและไม่ซับซ้อน	อย่างไรก็ตามแพทย์

และทีมสุขภาพส่วนใหญ่ที่ยังมีประสบการณ์ไม่

มาก	 ยังไม่คุ้นเคยกับการแบ่งชนิดการชักตาม	

ILAE	ทำาให้ไม่สามารถให้การวินิจฉัยการชักชนิด

ต่างๆได้	 และให้การรักษาได้	 การแบ่งชนิดการ

ชักเพื่อให้ง่ายและไม่มีผลต่อการรักษา	 เนื่องจาก

การชักที่พบบ่อยๆ	มีเพียงการชักชนิด	 absence	

seizures	 เท่านั้นที่ต้องให้การรักษาด้วยยากันชัก	

sodium	valproate	การแบง่ชนดิการชกัทีง่า่ยและ

สะดวกต่อการนำาไปใช้คือการแบ่งชนิดการชักว่า

เป็นการชักชนิด	absence	 seizures	หรือการชัก

ชนิดอื่นๆ	ตามแผนภูมิที่	2

แผนภูมิที่ 2	แนวทางการแบ่งชนิดการชักตามวิธีการใช้ยากันชักสำาหรับผู้ป่วยโรคลมชัก

4 
 

- Sodium valproate - Standard AEDs ( Phenytoin, Carbamazepine,  
Sodium valproate, Phenobarbital) 
 

2. แนวทางการจําแนกประเภทของอาการชักและโรคลมชัก 

 การแบงชนิดการชักตาม ILAE นั้นถึงแมจะเปนท่ีนิยมกันและไมซับซอน อยางไรก็ตามแพทยและทีม
สุขภาพสวนใหญท่ียังมีประสบการณไมมาก ยังไมคุนเคยกับการแบงชนิดการชักตาม ILAE ทําใหไมสามารถใหการ
วินิจฉัยการชักชนิดตางๆได และใหการรักษาได การแบงชนิดการชักเพ่ือใหงายและไมมีผลตอการรักษา เนื่องจาก
การชักท่ีพบบอยๆ มีเพียงการชักชนิด absence seizures เทานั้นท่ีตองใหการรักษาดวยยากันชัก sodium valproate 
การแบงชนิดการชักท่ีงายและสะดวกตอการนําไปใชคือการแบงชนิดการชักวาเปนการชักชนิด absence seizures 
หรือการชักชนิดอ่ืนๆ ตามแผนภูมิท่ี 2 

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการแบงชนิดการชักตามวิธีการใชยากันชักสําหรับผูปวยโรคลมชัก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ : การแบงชนิดการชักแบบนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาการรักษาดวยยากันชัก sodium valproateหรือไม 
เนื่องจากการชักชนิด absence seizures จะตอบสนองดีเฉพาะยากันชักกลุมมาตรฐานคือ sodium valproate  เทานั้น 
สวนการชักชนิด myoclonic, tonic, atonic ท่ีตอบสนองดีตอยากันชัก sodium valproate นั้น เปนการชักท่ีพบไดนอย
มาก จึงไมไดแบงแยกการชักชนิดนี้ออกมา เพ่ือใหงายตอการนําไปใชสําหรับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปและทีมสุขภาพ 
เพ่ือความสะดวกในการนําไปใชในการดูแลรักษาผูปวยในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 3. แนวทางการวินิจฉัยโรคลมชักและการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

    3.1 การตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง (electroencephalography: EEG) เปนการตรวจการทํางานของสมอง เพ่ือ
ชวยในการวินิจฉัยความผิดปกติของการทํางานของสมอง โดยดูจากการเปล่ียนแปลงทางไฟฟา ซ่ึงควรสงตรวจ
เฉพาะผูปวยท่ียังไมสามารถใหการวินิจฉัยจากประวัติและการตรวจรางกาย      โดยสงตรวจหลังจากปรึกษาแพทย
อายุรกรรมหรือแพทยผูเช่ียวชาญทางระบบประสาทแลว แนวทางการสงตรวจดังแผนภูมิท่ี 3 

 
 
 
 
  

Epilepsy 

Absence seizures Other type of seizures 

หมายเหตุ	 :	 การแบ่งชนิดการชักแบบนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการรักษาด้วยยากันชัก	 sodium	

valproateหรอืไม่	เนือ่งจากการชกัชนดิ	absence	seizures	จะตอบสนองดเีฉพาะยากนัชกักลุม่มาตรฐาน

คือ	sodium	valproate		เท่านั้น	ส่วนการชักชนิด	myoclonic,	tonic,	atonic	ที่ตอบสนองดีต่อยากันชัก	

sodium	valproate	นั้น	เป็นการชักที่พบได้น้อยมาก	จึงไม่ได้แบ่งแยกการชักชนิดนี้ออกมา	เพื่อให้ง่าย

ต่อการนำาไปใช้สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสุขภาพ	เพื่อความสะดวกในการนำาไปใช้ในการดูแล

รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
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 3. แนวทางการวนิจิฉยัโรคลมชกัและการ

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 	 3.1	 การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	 (elec-

troencephalography:	EEG)	เป็นการตรวจการ

ทำางานของสมอง	 เพื่อช่วยในการวินิจฉัยความ

ผิดปกติของการทำางานของสมอง	 โดยดูจากการ

เปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้า	 ซึ่งควรส่งตรวจเฉพาะ	

ผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติ

และการตรวจรา่งกาย	โดยสง่ตรวจหลงัจากปรกึษา

แพทยอ์ายรุกรรมหรอืแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทางระบบ

ประสาทแล้ว	แนวทางการส่งตรวจดังแผนภูมิที่	3

แผนภูมิที่ 3	แนวทางการส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
5 

 

ผูปวยโรคลมชัก 

แผนภูมิที ่3 แนวทางการสงตรวจคลื่นไฟฟาสมอง 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
3.2 การตรวจเลือด blood sugar, renal function, liver function, calcium, phosphate และ magnesium นั้น ไม

มีความจําเปนตองสงตรวจผูปวยทุกราย ควรเลือกสงในผูปวยที่มีโรคประจําตัวและมีโอกาสเกิดความผิดปกติเทานั้น  
จากการศึกษาผูปวยท่ีมีอาการชักและมารับบริการรักษาท่ีแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร พบวา มีเพียงรอยละ 
2 ท่ีพบความผิดปกติ ซ่ึงผูปวยท้ังหมดท่ีผลการตรวจเลือดผิดปกตินั้นมีโรคประจําตัวท่ีกอใหเกิดความผิดปกติไดงาย 

3.3 การตรวจภาพทางรังสีของสมอง ไดแก การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (CT-scan brain) หรือ การ
ตรวจสมองดวยสนามแมเหล็ก (MRI - brain) มีขอบงช้ี ดังนี ้
 1. ผูปวยท่ีมีการชักครั้งแรกหลังจากอายุ 25 ป (late onset epilepsy)  
 2. ผูปวยท่ีมีการชักชนิด partial seizures ท่ีไมไดมีสาเหตุจาก hyperglycemic non - ketotic induced  
     seizures 
 3. ผูปวยท่ีมีความผิดปกติทางระบบประสาท 
 4. ผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงมากขึ้น และรูปแบบการชักเปล่ียนแปลง 
 5. ผูปวยท่ีไมตอบสนองตอการรักษา 
 6. ผูปวยท่ีมีภาวะ Todd’s paralysis หลังการชัก 

ขอแตกตางระหวาง CT - scan brain และ MRI - brain คือ MRI - brain สามารถตรวจรอยโรคท่ีมีขนาดเล็ก
และรอยโรคบริเวณสมองสวน temporal lobe, brain stem , cerebellar และรอยโรคบางชนิดท่ีเปนมาแตกําเนิด เชน 
hippocampal sclerosis, cortical dysplasia, heterotropia เปนตน การสงตรวจ MRI นั้นควรเลือกเฉพาะผูปวยที่
แพทยอายุรกรรมหรือแพทยผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาแลววามีความจําเปนในการสงตรวจ 

ดังนั้นอาจเลือกสงตรวจ CT - scan brain กอน ยกเวนผูปวยท่ีไมตอบสนองตอการรักษาท่ีไมไดมีสาเหตุจาก 
poor compliance และระดับยากันชักไดระดับ (true intractable seizures) เพราะมีโอกาสสูงท่ีจะมีสาเหตุจาก 
hippocampal sclerosis หรือ cortical dysplasia อยางไรก็ตามการตรวจ CT - scan brain ในผูปวย late onset epilepsy 
และไมมีขอบงช้ีอ่ืนๆ นั้นอาจพิจารณาเฉพาะผูปวยท่ีมีการชักชนิด partial seizures เทานั้น รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 4 
 

 
 

EEG mobile 
โดยนําเครื่อง EEG ไปใหบริการตรวจท่ี
โรงพยาบาลเครือขาย สามารถใหบริการ
ตรวจผูปวยไดจํานวน   8-10 ราย/วัน 
 

โทรศัพทนัดตรวจ EEG 
โดยโทรติดตอท่ีเบอร 082-7419606 , 086-6432902 หรือ 
043-366399 ในวันและเวลาราชการ เพ่ือรวบรวมผูปวย 
นัดตรวจวันเดียวกัน แลวมีรถนําสงมาท่ี รพ.ศรีนครินทร  
 

	 	 3.2	 การตรวจเลือด	 blood	 sugar,	

renal	 function,	 liver	 function,	 calcium,	

phosphate	 และ	magnesium	นั้น	 ไม่มีความ

จําเป็นต้องส่งตรวจผู้ป่วยทุกราย ควรเลือกส่งใน

ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวและมีโอกาสเกิดความผิด

ปกติเท่านั้น	 	 จากการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการชัก

และมารบับรกิารรกัษาทีแ่ผนกฉกุเฉนิโรงพยาบาล

ศรนีครนิทร	์พบวา่	มเีพยีงรอ้ยละ	2	ทีพ่บความผดิ

ปกต	ิซึง่ผูป้ว่ยทัง้หมดทีผ่ลการตรวจเลอืดผดิปกติ

นัน้มโีรคประจำาตวัทีก่อ่ใหเ้กดิความผดิปกตไิดง้า่ย

	 	 3.3	 การตรวจภาพทางรังสีของสมอง	

ไดแ้ก	่การตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มอง	(CT-

scan	brain)	หรือ	การตรวจสมองด้วยสนามแม่

เหล็ก	(MRI	-	brain)	มีข้อบ่งชี้	ดังนี้

	 	 1.		 ผู้ป่วยที่มีการชักครั้งแรกหลังจาก

อายุ	25	ปี	(late	onset	epilepsy)	

	 	 2.	 ผู้ป่วยที่มีการชักชนิด	 partial	

seizures	ที่ไม่ได้มีสาเหตุจาก	 hyperglycemic	

non	-	ketotic	induced	seizures

	 	 3.	 ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบ

ประสาท

	 	 4.		 ผูป้ว่ยทีม่อีาการรนุแรงมากขึน้	และ

รูปแบบการชักเปลี่ยนแปลง

	 	 5.		 ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

	 	 6.		 ผูป้่วยทีม่ีภาวะ	Todd’s	paralysis	

หลังการชัก
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ข้อแตกต่างระหว่าง	CT	-	scan	brain	และ	MRI	-	

brain	คือ	MRI	-	brain	สามารถตรวจรอยโรคที่มี

ขนาดเลก็และรอยโรคบรเิวณสมองสว่น	temporal	

lobe,	 brain	 stem	 ,	 cerebellar	 และรอยโรค

บางชนิดที่เป็นมาแต่กำาเนิด	 เช่น	 hippocampal	

sclerosis,	 cortical	 dysplasia,	 heterotropia	

เป็นต้น	การส่งตรวจ MRI นั้นควรเลือกเฉพาะ

ผู้ป่วยที่แพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ได้พิจารณาแล้วว่ามีความจําเป็นในการส่งตรวจ

ดังนั้นอาจเลือกส่งตรวจ	CT	-	scan	brain	ก่อน	

ยกเว้นผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่ไม่

ได้มีสาเหตุจาก	 poor	 compliance	 และระดับ

ยากันชักได้ระดับ	 (true	 intractable	 seizures)	

เพราะมโีอกาสสงูทีจ่ะมสีาเหตจุาก	hippocampal	

sclerosis	หรอื	cortical	dysplasia	อยา่งไรกต็าม

การตรวจ	CT	-	scan	brain	ในผู้ป่วย	late	onset	

epilepsy	และไม่มีข้อบ่งชี้อื่นๆ	นั้นอาจพิจารณา

เฉพาะผู้ป่วยที่มีการชักชนิด	 partial	 seizures	

เท่านั้น	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	4

แผนภูมิที่ 4 	แนวทางการตรวจทางรังสีผู้ป่วยโรคลมชักรายใหม่

6 
 

แผนภูมิที ่4  แนวทางการตรวจทางรังสีผูปวยโรคลมชักรายใหม 
 

ผูปวยโรคลมชัก 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
# MRI - brain  ควรสงตรวจเม่ือสงปรึกษา neuro - med แลวเทานั้น 
# Intractable seizure หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยยากันชักตั้งแต 2 ชนิด ขนาดและระยะเวลาท่ีเหมาะสม (3-
6 เดือน) แตยังไมสามารถควบคุมอาการชักได 

3.4  แนวทางการสงตรวจวัดระดับยากันชักในกระแสเลือด  (therapeutic drug monitoring; TDM) สงตรวจท่ีคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเปดใหบริการในวันและเวลาราชการ คือ 8.30-16.30 น. ของวันจันทร-ศุกร 
ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวัดระดับยาในเลือดจะรายงานผลไดตามรอบของการสงตัวอยาง ดังนี ้

      3.4.1 รอบเชา (ตัวอยางท่ีถึงคณะเภสัชศาสตร กอน 11.30 น.) จะรายงานผลไดภายใน 14.30 น. ของวัน  
 เดียวกัน 
       3.4.2 รอบบาย (ตัวอยางท่ีสงมาถึงคณะเภสัชศาสตรกอน 15.30 น.) สามารถรายงานผลไดภายใน 16.30 น. 
 ของวันเดียวกัน 
ขอบงช้ีในการสงตรวจวัดระดับยากันชัก คือ 
1. Intractable seizure 
2.  ประเมิน compliance หรือสงสัยระดับยาเปนพิษ 
3. ผูปวยท่ีมีโรคประจําตัวและรับประทานยารักษาโรคท่ีอาจมี drug interaction กับยากันชักได 
4. ผูปวยโรคตับ โรคไตและมีภาวะ albumin ต่ํา 
5. ผูปวยหญิงตั้งครรภ  

                แนวทางการสงตรวจดังแผนภูมิท่ี 5 และ 6 
 
 
 

- Complex partial seizure 
- Secondary to GTCs 
- Post - ictal paralysis 
- Neurological deficit 
- Intractable seizure 

- GTCs 
- Absence 
- Other type of generalized seizures 

Follow up 

Controlled Un - controlled 

CT – scan brain 

#	MRI	-	brain		ควรส่งตรวจเมื่อส่งปรึกษา	neuro	-	med	แล้วเท่านั้น

#	Intractable	seizure	หมายถึง	ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากันชักตัง้แต่	2	ชนิด	ขนาดและระยะเวลา

ที่เหมาะสม	(3-6	เดือน)	แต่ยังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้
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	 	 3.4	 แนวทางการส่งตรวจวัดระดับ

ยากันชักในกระแสเลือด	 	 (therapeutic	 drug	

monitoring;	TDM)	ส่งตรวจที่คณะเภสัชศาสตร์	

มหาวทิยาลยัขอนแกน่	โดยเปดิใหบ้รกิารในวนัและ

เวลาราชการ	คอื	8.30-16.30	น.	ของวนัจนัทร-์ศกุร	์

ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจวัดระดับยาใน

เลอืดจะรายงานผลไดต้ามรอบของการสง่ตวัอยา่ง	

ดังนี้

	 	 	 3.4.1	 รอบเช้า	 (ตัวอย่างที่ถึงคณะ

เภสัชศาสตร์	 ก่อน	 11.30	 น.)	 จะรายงานผลได้

ภายใน	14.30	น.	ของวันเดียวกัน

	 	 	 3.4.2	 รอบบา่ย	(ตวัอยา่งทีส่ง่มาถงึ

คณะเภสัชศาสตร์ก่อน	15.30	น.)	สามารถรายงาน

ผลได้ภายใน	16.30	น.		ของวันเดียวกัน

	 ขอ้บง่ชีใ้นการสง่ตรวจวดัระดบัยากนัชกั	คอื

	 1.	 Intractable	seizure

	 2.	 ประเมิน	compliance	หรือสงสัยระดับ

ยาเป็นพิษ

	 3.	 ผู้ป่วยที่มีโรคประจำาตัวและรับประทาน

ยารักษาโรคที่อาจมี	drug	interaction	กับยากัน

ชักได้

	 4.	 ผู้ป่วยโรคตับ	โรคไตและมีภาวะ	albu-

min	ตำ่า

	 5.	 ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์	

	 แนวทางการส่งตรวจดังแผนภูมิที่	5	และ	6

แผนภูมิที่ 5 แนวทางการส่งตรวจวัดระดับยาใน

กระแสเลือด	(TDM)	กรณีไม่เร่งด่วน

รพ.ชุมชน

เก็บตัวอย่างเลือด

ใส่	tube	clot	blood	5-10	cc

นำา	specimen	ใส่ตู้เย็น

อุณหภูมิ	2-8	องศาเซลเซียส

เก็บไว้ได้นาน	1	สัปดาห์

นำา	specimen	ส่งรวบรวมที่	รพ.จังหวัด

โดยใส่กล่องนำ้าแข็งตลอดเวลาการนำาส่ง

รพ.จังหวัด

นำา	specimen	ใส่กล่องนำ้าแข็งตลอดเวลาการนำาส่ง

ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายคลินิกโรคลมชัก

รพ.ศรีนครินทร์

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายคลินิกโรคลมชัก

ลงทะเบียนรับ	specimen

นำา	specimen	ส่งที่คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แผนภูมิที่ 6 แนวทางการส่งตรวจวัดระดับยาใน

กระแสเลือด	(TDM)	กรณีเร่งด่วน

กรณีเร่งด่วน

รพ.ชุมชนหรือ	รพ.จังหวัด

เก็บตัวอย่างเลือดใส่	tube	clot	blood

จำานวน	5-10	cc

โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน

คุณณรงค์	ไร่รัตน์	(081-717-6295)

นำา	specimen	ส่งที่คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยใส่กล่องนำ้าแข็งตลอดเวลาการนำาส่ง

	 4. แนวทางการรกัษาโรคลมชกั 	การตดัสนิ

ใจว่าจะรักษาอย่างไร	 เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำาคัญ	

เพราะการรกัษาดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่สภาพ

จิตใจของผู้ป่วย	 เช่น	ความมั่นใจและความภูมิใจ

ในตนเอง	 สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน	 การศึกษา

และการทำางาน	ดังนั้นการตัดสินใจจะให้การรักษา

อยา่งไรนัน้ตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบทัง้ขอ้ดี	ขอ้เสยี	

และการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายก็มีความแตก

ต่างกัน

 หลักการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่ได้รับการ

วินิจฉัยใหม่	ประกอบด้วย	

	 1.	 การวนิจิฉยัตอ้งแนน่อน	ถา้ยงัไมม่หีลกั

ฐานที่แน่ชัด	ก็ไม่ควรเริ่มการรักษา	 ไม่มีหลักการ

รักษาแบบ	 empirical	 treatment	 ในการรักษา

โรคลมชัก

	 2.	 พยายามมองหาปัจจัยกระตุ้น	ถ้ามีต้อง

แนะนำาให้หลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัด	

	 3.	 พิจารณาเริ่มให้ยากันชักหรือไม่ขึ้นกับ	

ข้อดี	-	ข้อเสีย	ของผู้ป่วยแต่ละราย	

	 4.		แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงจุดมุ่งหมายของ

การรักษา	ผลการรักษา	ข้อเสียที่อาจพบได้	

	 5.	 เริ่มให้การรักษาด้วยยากันชักเพียง	

1	 ชนิดก่อน	 โดยพิจารณาถึงรูปแบบการชักราย

ละเอียดดังตารางที่	 2	 และแผนภูมิที่	 7	 โดยควร

เริ่มยาขนาดตำ่าๆ	ก่อนเสมอ

	 ชนิดของการชักเป็นปัจจัยหลักในการ

พิจารณาว่ายากันชักชนิดใดจะใช้ในผู้ป่วยรายใด	

ประสิทธิภาพยากันชักแต่ละชนิดในการรักษาโรค

ลมชักชนิดต่างๆ	ดังตารางที่	 2	 	 อย่างไรก็ตามรูป

แบบการชักที่พบบ่อยและมีการตอบสนองต่อยา

กนัชกัทีต่า่งจากรปูแบบการชกัชนดิอืน่ๆ	คอืการชกั

ชนิด	absence	seizures	ที่จะตอบสนองดีเฉพาะ

ยากันชัก	 sodium	 valproate	 ดังนั้นเพื่อความ

สะดวกในการเลอืกใชย้ากนัชกั แนวทางการรกัษา

ทีแ่นะนาํใน 4 จงัหวดันี ้จงึแนะนาํใหว้นิจิฉยัการ

ชักว่ามีรูปแบบการชักชนิด absence seizures 

หรือรูปแบบการชักชนิดอื่นๆ ถ้าเป็นการชักชนิด 

absence seizures ก็ให้ยากันชัก sodium 

valproate ถ้าเป็นการชักชนิดอื่นๆ ก็พิจารณา

เลอืกยากนัชกัตามประสทิธภิาพของยากนัชกัตาม

ตารางที่ 2  และแผนภูมิที่ 7
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ตารางที่ 2 ยากันชักสำาหรับการชักชนิดต่างๆ	(เฉพาะยากันชักที่มีในเขต	7	เท่านั้น)

ชนิดการชัก ยาหลัก ยารอง

Simple	 and	 complex	 partial	

seizures,	primary	and	second-

arily	generalized	tonic-clonic	

seizures

Carbamazepine,	valproate	and	

phenytoin

Clonazepam,	gabapentin,	lamotrig-

ine,	 levetiracetam,	 oxcarbazepine,	

phenobarbital,		topiramate,	

Absence	seizures Valproate Clonazepam,	 lamotrigine,	 pheno-

barbital

Atypical	 absence,	 tonic	 and	

clonic	seizures

Valproate Carbamazepine,	 clonazepam,	 la-

motrigine,	 oxcarbazepine,	 pheno-

barbital,	phenytoin,	topiramate

Myoclonic	seizures Valproate Clonazepam,	 ,	 lamotrigine,	pheno-

barbital

 เป้าหมายในการรักษาโรคลมชักคือ การ

ควบคุมอาการชักให้ได้สมบูรณ์ที่สุด โดยไม่มี

อาการชกัและไมม่ผีลแทรกซอ้นจากยาทีใ่ชร้กัษา 

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมียากันชักหลายชนิดมี

คุณสมบัติที่ดี	 ผู้ป่วยโรคลมชักรายใหม่	 ร้อยละ	

47	เทา่นัน้ทีต่อบสนองดตีอ่ยากนัชกัชนดิแรก	รอ้ย

ละ	 13	ตอบสนองดีต่อยากันชักชนิดที่สอง	 ร้อย

ละ	 3	 ตอบสนองดีต่อยากันชักสองชนิดร่วมกัน	

และที่เหลือร้อยละ	 36	 ยังมีอาการชักอย่างน้อย	

1	ครั้งต่อป	ี จึงมีความจำาเป็นที่ต้องมีการศึกษาถึง

ประสิทธิภาพยากันชักรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

และผลแทรกซ้อนตำ่า	ข้อจํากัดของยากันชักรุ่น

ใหม่ คือ ราคายาต่อเม็ดที่สูงและผู้ป่วยบางราย

ต้องใช้ขนาดยาสูง ราคาต่อวันจึงมีมูลค่าสูง ดัง

นั้นควรเลือกใช้ยากันชักรุ่นมาตรฐานก่อนเสมอ 

ยกเว้นผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยากันชัก และมีข้อห้าม

ในการใช้ยากันชักรุ่นมาตรฐาน เช่น โรคตับ โรค

ไตหรือมีปัญหา drug  interaction

	 ผูป้ว่ยโรคลมชกัทีเ่พิง่ไดร้บัการวนิจิฉยัและ

ได้รับการรักษาด้วยยากันชัก	พบว่าร้อยละ	70-80	

จะตอบสนองดีต่อการรักษา	 และสามารถหยุดยา

ได้	 โอกาสการชักซำ้าประมาณร้อยละ	 10	 ใน	 5	ปี	

ร้อยละ	 20-30	 ของผู้ป่วยจะรักษายากต้องมีการ

ปรับขนาดยาและชนิดของยากันชัก	 ซึ่งพบในผู้

ป่วยที่มีสาเหตุความผิดปกติในสมอง	การชักชนิด	

partial	 seizures	 ชักบ่อยและมีอาการนานก่อน

เริ่มรักษา	มีความผิดปกติทางระบบประสาทหรือ

ปญัหาสขุภาพจติ	รวมทัง้ผูป้ว่ยทีร่บัประทานยาไม่

สมำา่เสมอ	ซึง่แนวทางในการรกัษาผูป้ว่ยโรคลมชกั

ที่ควบคุมยาก	ดังแผนภูมิที่	7
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แผนภูมิที่ 7 แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมยาก

10 
 

Confirm 
diagnosis 

Improve 
compliance 

 
 

แผนภูมิที่ 7 แนวทางการรักษาผูปวยโรคลมชักที่ควบคุมยาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การจัดการภาวะชักตอเนื่อง  (status epilepticus: SE)  เปนภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาทท่ีมีอัตราการ
เสียชีวิตสูงภาวะหนึ่ง  พบไดท้ังในผูปวยท่ีเปนโรคลมชักเดิม และผูปวยท่ีไมเคยเปนโรคลมชักมากอน  โดยท่ัวไป
แลวเม่ือมีอาการชักเกิดขึ้น  สมองก็จะมีกลไกหยุดอาการชักไดภายใน 3-5 นาที  แตถากระบวนการยับยั้ง
กระแสไฟฟาในสมองท่ีเปนเหตุของการชักเสียไป  สงผลใหผูปวยมีอาการชักอยางตอเนื่อง  

SE แบงเปน 2 ชนิดหลักคือ convulsive SE (CSE) และ non-convulsive SE (NCSE) การวินิจฉัย CSE ทําได
ไมยาก เพราะอาการชักชัดเจน ไมวาจะเปน partial CSE เชน epilepsia  partialis continua (EPC)  หรือ generalized 
CSE เชน generalized tonic-clonic SE (GTCSE)  ปญหาท่ีพบในการรักษา คือ แนวทางการรักษา SE ของ
ตางประเทศนั้นเราไมสามารถทําการรักษาตามแนวทางได เนื่องจากความพรอมของยาและเครื่องมือ (EEG) ดังนั้น
จึงตองปรับการรักษาตามแนวทางการใหยารักษาผูปวย GTCSE สําหรับ 4 จังหวัด ดังแผนภูมิท่ี 8  
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 5. การจัดการภาวะชักต่อเนื่อง 	 (status	

epilepticus:	 SE)	 	 เป็นภาวะฉุกเฉินทางระบบ

ประสาทที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงภาวะหนึ่ง	 	 พบ

ได้ทั้งในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักเดิม	 และผู้ป่วยที่

ไม่เคยเป็นโรคลมชักมาก่อน		โดยทั่วไปแล้วเมื่อมี

อาการชักเกิดขึ้น	สมองก็จะมีกลไกหยุดอาการชัก

ไดภ้ายใน	3-5	นาท	ีแตถ่า้กระบวนการยบัยัง้กระแส

ไฟฟา้ในสมองทีเ่ปน็เหตขุองการชกัเสยีไป	สง่ผลให้

ผู้ป่วยมีอาการชักอย่างต่อเนื่อง	

	 	แบ่งเป็น	2	ชนิดหลักคือ	convulsive	SE	

(CSE)	และ	non-convulsive	SE	 (NCSE)	การ

วินิจฉัย	CSE	ทำาได้ไม่ยาก	เพราะอาการชักชัดเจน	

ไม่ว่าจะเป็น	partial	CSE	 เช่น	epilepsia	 	par-

tialis	continua	(EPC)		หรือ	generalized	CSE	

เช่น	 generalized	 tonic-clonic	 SE	 (GTCSE)		

ปัญหาที่พบในการรักษา	 คือ	 แนวทางการรักษา	

SE	ของตา่งประเทศนัน้เราไมส่ามารถทำาการรกัษา

ตามแนวทางได้	 เนื่องจากความพร้อมของยาและ

เครื่องมือ	(EEG)	ดังนั้นจึงต้องปรับการรักษาตาม

แนวทางการให้ยารักษาผู้ป่วย	GTCSE	สำาหรับ	4	

จังหวัด	ดังแผนภูมิที่	8	
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แผนภูมิที่ 8		วิธีการรักษาผู้ป่วย	GTCSE

11 
 

 
แผนภูมิที่ 8 วิธีการรักษาผูปวย GTCSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สวนยา topiramate นั้น สามารถนํามาใชรักษาภาวะ SE ไดโดยการใหยาขนาด 400 มก.(loading dose)  ทาง 
nasogastric tube ในผูใหญ ขนาด maintenance ประมาณ 200 มก.ตอวัน ขอควรระวัง กรณีผูปวยมีภาวะไตวาย 
 ขอผิดพลาดที่พบบอยในการรักษาผูปวย SE ไดแก การวินิจฉัยลาชา การสงผูปวยไปตรวจ CT scan brain 
ในขณะท่ีผูปวยมีอาการชัก การใหยาผิดขนาด ใหยาผิดวิธี ใหยาดวยอัตราเร็วท่ีชาเกินไป ผสมยา phenytoin ใน 5% 
dextrose water และการไมไดใหยา maintenance อีกประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญคือ การประเมินผูปวยวาควบคุมอาการชัก
ไดหรือไม ถาดีท่ีสุดตองตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง เพราะผูปวยบางรายเกิดภาวะ non-convulsive seizure status 
epilepticus แตโรงพยาบาลสวนใหญไมมีเครื่องมือดังกลาว จึงตองอาศัยการดูแลและสังเกตผูปวยอยางใกลชิด 
สังเกตวาผูปวยมีการกระตุกของแขน ขา ใบหนา หรือตามี nystagmus หรือไม ดังนั้นในทางปฏิบัติเม่ือมีผูปวย SE 
ในโรงพยาบาลชุมชนควรสงตัวเพ่ือรับการรักษาตอท่ีโรงพยาบาลจังหวัด ดังแผนภูมิท่ี 9 ปญหาท่ีสําคัญอีกขอหนึ่ง
คือโรงพยาบาลชุมชนไมมียากันชักชนิดฉีดทางหลอดเลือดดํา สงผลใหผูปวยไมไดรับการรักษาท่ีเหมาะสมตั้งแตตน 
สงผลใหการรักษา SE ในประเทศไทยมีการพยากรณโรคท่ีไมดี 
 กรณีท่ีแพทยผูดูแลเบ้ืองตนไมสามารถใหการวินิจฉัยหรือการรักษาได ใหดําเนินการปรึกษาตามแผนภูมิท่ี 9 
   
 
 
 
 
 

Emergency room Pre–emergency room 

5 min 30 min 

Diazepam iv ฉีด
ทาง rectal   

10 mg 

IV diazepam  
10 mg repeat x 1 

IV diazepam 
10 mg repeat x 1 

IV 
fosphenytoin/ 
phenytonin  

20-30 mg/kg 

Intensive Care Unit 
IV valproate 
20-60 mg/kg 
3 mg/kg/min 

IV 
Levetiracetam 

40 mg/kg 

Midazolam 
loading 0.2 

mg/kg civ 0.1-2 
mg/kg/h 

Pentobarbitol 
loading up to 10 

mg/kg <25 
mg/min civ 0.5-2 

mg/kg/h 

Phenobarbital 
20 mg/kg     

100 mg/min 

Propofol loading 
2-5 mg/kg civ  
2-10 mg/kg/h 

IV valproate 
20-60 mg/kg 
3 mg/kg/min 

นานมากกวา 30  min 

	 ส่วนยา	 topiramate	นั้น	สามารถนำามาใช้

รักษาภาวะ	 SE	 ได้โดยการให้ยาขนาด	 400	มก.

(loading	dose)		ทาง	nasogastric	tube	ในผูใ้หญ	่

ขนาด	maintenance	ประมาณ	200	มก.ตอ่วนั	ขอ้

ควรระวัง	กรณีผู้ป่วยมีภาวะไตวาย

 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการรักษาผู้ป่วย	

SE	ได้แก่	การวินิจฉัยล่าช้า	การส่งผู้ป่วยไปตรวจ	

CT	scan	brain	ในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการชัก	การ

ให้ยาผิดขนาด	 ให้ยาผิดวิธี	 ให้ยาด้วยอัตราเร็วที่

ช้าเกินไป	ผสมยา	phenytoin	ใน	5%	dextrose	

water	 และการไม่ได้ให้ยา	maintenance	 อีก

ประเด็นหนึ่งที่สำาคัญคือ	 การประเมินผู้ป่วยว่า

ควบคุมอาการชักได้หรือไม่	 ถ้าดีที่สุดต้องตรวจ

คลื่นไฟฟ้าสมอง	 เพราะผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะ	

non-convulsive	 seizure	 status	 epilepticus	

แต่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องมือดังกล่าว		

จึงต้องอาศัยการดูแลและสังเกตผู้ป่วยอย่าง

ใกล้ชิด	 สังเกตว่าผู้ป่วยมีการกระตุกของแขน	ขา	

ใบหน้า	หรือตามี	nystagmus	หรือไม่	ดังนั้น	ใน

ทางปฏิบัติเมื่อมีผู้ป่วย	 SE	 ในโรงพยาบาลชุมชน

ควรสง่ตวัเพือ่รบัการรกัษาตอ่ทีโ่รงพยาบาลจงัหวดั	

ดังแผนภูมิที่	 9	ปัญหาที่สำาคัญอีกข้อหนึ่ง	 คือโรง

พยาบาลชุมชนไม่มียากันชักชนิดฉีดทางหลอด

เลอืดดำา	สง่ผลใหผู้ป้ว่ยไมไ่ดร้บัการรกัษาทีเ่หมาะ

สมตัง้แตต่น้	สง่ผลใหก้ารรกัษา	SE	ในประเทศไทย

มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี

	 กรณีที่แพทย์ผู้ดูแลเบื้องต้นไม่สามารถ

ให้การวินิจฉัยหรือการรักษาได้	 ให้ดำาเนินการ

ปรึกษาตามแผนภูมิที่	9
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แผนภูมิที่ 9		แนวทางการส่งตัวเพื่อรับการรักษาต่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลชุมชน

ซักประวัติ	+	ตรวจร่างกาย

Screening	โดยใช้แบบสำารวจตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพทางระบบประสาท

(ตารางที่	1)

-	ไม่มั่นใจในการวินิจฉัย

-ควบคุมอาการชักไม่ได้

-	ไม่มั่นใจในการวินิจฉัย

-ควบคุมอาการชักไม่ได้
ปรึกษา	Neuro-med*

-พญ.	สุพิสชา	ธีรศาศวัต	โทร.	089-2026702	(รพ.มหาสารคาม)

-พญ.	นิภาพร	ผดุงกิจ	โทร.	085-0108664	(รพ.ร้อยเอ็ด)

-พญ.	ปิยะวรรณ	เชี่ยวธนะกุล	โทร.081-7089026	(รพ.ขอนแก่น)

-รศ.นพ.	สมศักดิ์	เทียมเก่า	โทร.081-0504626	(รพ.ศรีนครินทร์)

โรงพยาบาลจังหวัด

ปรึกษาอายุรแพทย์

-มั่นใจ	วินิจฉัยได้

-ให้การรักษา	ควบคุมอาการชักได้

-มั่นใจ	วินิจฉัยได้

-ให้การรักษา	ควบคุมอาการชักได้

* หมายเหตุ : ติดต่อทางโทรศัพท์ปรึกษา	Neuro-med		กรณีต้องการปรึกษากรณีเร่งด่วน	
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สรุป
	 แนวทางทางการรักษาโรคลมชัก	 สำาหรับ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพนี้	

นับว่าเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมคุณภาพของการ

บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและ

เงื่อนไขของ	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 ร้อยเอ็ด	 ขอนแก่น	

มหาสารคาม	 และกาฬสินธุ์	 เพื่อให้เกิดการสร้าง

เสรมิและแกไ้ขปญัหาสขุภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพ

และคุ้มค่า	 ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษา

พยาบาลที่ได้มาตรฐานเดียวกันและสามารถเพิ่ม

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักให้ดียิ่งขึ้น	(ท่าน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก

หนังสือ	 แนวทางทางการรักษาโรคลมชัก	สำาหรับ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขาวิชาชีพ)
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	 หลายปมีานีโ้รคพารก์นิสนัไดร้บัความสนใจ

มากขึน้เรือ่ย	ๆ 	ทัง้จากแพทยแ์ละประชาชน		ซึง่อาจ

เกดิจากแพทยพ์บวา่	ผูป้ว่ยมอีายยุนืยาวขึน้		ทำาให้

พบโรคพารก์นิสนัมากขึน้	อกีทัง้	การรกัษาโรคพาร์

กนิสนักม็กีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งในภาคประชาชน

ก็มีการตื่นตัวต่อโรคนี้มากขึ้น	 	ทางชมรมโรคพาร์

กินสันไทยก็พยายามจัดกิจกรรมวิชาการทั้งต่อ

แพทย์และประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 	 จากหลักฐาน	

ทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่แต่เพียง	 Dr.James	

Parkinson	 เท่านั้นที่อธิบายโรคนี้ไว้ในหนังสือ	

The	 Essay	 on	 the	 Shaking	 Palsy	 แต่หาก

ย้อนกลับไปสมัย	ค.ศ.1500	Leonardo	da	Vinci	

กไ็ดก้ลา่วถงึโรคนีว้า่มอีาการสัน่ของแขนขาเชน่กนั		

โรคนีไ้ดร้บัการศกึษาวจิยัอยา่งตอ่เนือ่ง	จนกระทัง่

ราวป	ีค.ศ.1960	จงึทราบวา่โรคพารก์นิสนัเกดิจาก

การขาดสารโดปามีน	(Dopamine)

	 การวินิ จฉัย โรคโรคพาร์กินสันจะใช้ 	

cardinal	signs	อยู่	3	ประการ	1)	Bradykinesia	

2)	 Rigidity	 3)Tremor	 	 ส่วนใหญ่แล้วเกือบจะ	

100	%	จะ	asymmetry	ความที่มัน	asymmetry	

อาจารย์หลายคนพูดอยู่เสมอว่าเมื่อใดก็ตามที่จะ

วินิจฉัยพาร์กินสันจะต้องมีความ	 asymmetry	

สูง	 	 หากพบว่าอาการของโรคพาร์กินสันมีความ

สมมาตรกัน	 (symmetry)	 ขอให้กลับไปพิจารณา

ถึงการวินิจฉัยอีกครั้ง	และการที่มันตอบสนองต่อ	

dopaminergic	therapy	กเ็ปน็อกีอนัหนึง่ทีเ่รามกั

จะใช้พูดถึงอยู่เสมอ	 	นอกเหนือจากนั้นเราก็ต้อง

พยายาม	 exclude	 secondary	parkinsonism	

ให้ได้ไม่ว่าจะเป็น	Wilson’s	disease,	multiple	

system	atrophy	เป็นต้น

	 โรคพาร์กินสันจะมี	 cardinal	 signs	 อยู่	

3	ประการ	 1)	Bradykinesia	 	 2)	Rest	 tremor	

3)	 Rigidity	 4)	 และในท้าย	 ๆ	 ของโรคก็จะเป็น	

postural	 instability	 	 อาการต่าง	 ๆ	 ออกมาได้

หลายรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็น	  facial	 expression	

ที่เสียไปที่เรียกว่า	masked	face	(สีหน้าเฉยเมย)	

หรือการเดินที่ผิดปกติที่เรียกว่า	 festinating	

gait	 การทำากิจวัตรประจำาวันที่ยุ่งยากมากขึ้น	

หรือมีเสียงพูดที่เบา	 การเขียนหนังสือตัวเล็กลง	

(micrographia)	 ก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่เรามักจะ

ถามหา		นอกจากอาการทาง	motor	แลว้	เราตอ้งให้

ความสนใจต่ออาการทาง	non	–	motor	ด้วยซึ่งใน

การวินิจฉัยและการรักษาโรคพาร์กินสัน 

นพ.อัครวุฒิ  วิริยเวชกุล 

กลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา พญาไท กรุงเทพมหานคร
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ปจัจบุนัเปน็ทีย่อมรบัวา่สง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของ

ผูป้ว่ยอยา่งมาก		อาการทาง	non	–	motor	อาท	ิการ

ขับถ่าย		ภาวะสมองเสื่อม		การนอนหลับ		ภาวะซึม

เศรา้		ภาวะวติกกงัวล		อาการทางจติตา่ง	ๆ 	เปน็ตน้		

สิ่งเหล่านี้มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาการ

ทาง	motor	และควรได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี	

	 ปัจจุบัน	แม้ว่าโรคพาร์กินสัน	 (idiopathic	

Parkinson’s	 disease)	 จะเป็นโรคที่พบมาก

ที่สุดในโรคของกลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึม	

(parkinsonism)	แต่แพทย์ก็ควรทราบถึงสาเหตุ

อื่น	ๆ	ด้วย	อาทิ	กลุ่ม	Parkinson	–	Plus	ซึ่งโรคที่

สำาคัญในกลุ่มนี้คือ	progressive	supranuclear	

palsy	 (PSP)	multisystem	 atrophy	 (MSA)	

กลุ่ม	secondary	parkinsonism	ซึ่งอาจมีสาเหตุ

มาจากโรคหลอดเลือดสมอง	 โรคสมองอักเสบ	

จากยาบางชนิด	เป็นต้น		ทั้งอุบัติการณ์และความ

ชุกของโรคพาร์กินสันคล้ายกันทั่วโลกคือจะเพิ่ม

ขึ้นเมื่ออายุประชากรเพิ่มขึ้น		ในทางกลับกันอัตรา

การตายในรูปของ	Mortality	hazard	 ratio	ลด

ลงอย่างต่อเนื่องจนใกล้เคียงคนทั่วไป	 เพราะการ

รกัษาไดร้บัการพฒันาใหด้ขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง		ในทาง

พยาธวิทิยา		พบวา่ม	ีneurodegeneralive	เกดิขึน้		

ทำาให้การผลิตสารโดปามีนลดลง	 	 ซึ่งจะชัดมากที่

บริเวณ	substantia	nigra	pars	compacta	เมื่อ

ดูทางกล้องจุลทรรศน์จะพบว่ามี	 Lewy’s	 body	

ซึง่เปน็ลกัษณะเฉพาะของผูป้ว่ยโรคพารก์นิสนั		ใน

ภาวะปกติของคนทั่วไปการหลั่งสารโดปามีนเป็น

แบบ	continuous	dopaminergic	stimulation		

โดปามนีกจ็ะถกูหลัง่จาก	nerve	terminal	ในอตัรา

ทีส่มำา่เสมอและตอ่เนือ่งกอ่ใหเ้กดิการเคลือ่นไหวที่

ปกติ	 	 ในคนไข้ที่เป็นพาร์กินสัน	 เนื่องจาก	nerve	

terminal	ถูกทำาลายไป	 เพราะฉะนั้นการหลั่งสาร

โดปามีนก็จะมีปริมาณที่น้อย	และไม่เพียงพอที่จะ

ทำาให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น

	 Criteria	 ของการวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน	

แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก ่

	 กลุ่ม	 Clinically	 possible	One	 of:	 1)	

Asymmetric	resting	tremor	2)	Asymmetric	

rigidity	3)	Asymmetric	bradykinesia			

 กลุม่	Clinically	probable	Any	two	of:	1)	

Asymmetric	resting	tremor		2)	Asymmetric	

rigidity	3)	Asymmetric	bradykinesia		

	 กลุม่	Clinically	definite		probable,	plus	:		

Definitive	response	to	antiparkinson	drugs 

	 จะเห็นได้ว่าทั้ง	3	กลุ่มจะมีความ	asymmetry		

อยู่เสมอ		กลุ่มลักษณะอาการ	non-motor	มีดังนี้

	 1)	 Neuropsychiatric	 symptoms	 :	

depression	 ,	 apathy,	 anxiety	 anhedonia	 ,	

attention	deficit	 ,hallucinations,	 illusions,	

delusions	,	dementia,obsessional	behaviour	

(can	 be	 drug-induced)	 and	 repetitive	

behaviour,	 confusion,	 delirium	 (could	 be	

drug-induced)	,	panic	attacks	

	 2)	 Sleep	 disorders	 :	 restless	 legs	

and	periodic	 limb	movements,	 rapid	 eye	

movement		(REM)	sleep	behaviour	disorder	

and	REM	 loss	 of	 atonia,	 non-REM	sleep-

related	movement	 disorders,	 excessive	

daytime	 somnolence,	 vivid	 dreaming,	
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Insomnia	,	sleep-disordered	breathing

	 3)	 Autonomic	 symptoms	 :	 bladder	

disturbances	,	urgency,	nocturia,	frequency,	

sweating,	 orthostatic	 hypotension,	

falls	 related	 to	 orthostatic	 hypotension,	

coat-hanger	 pain,	 sexual	 dysfunction,	

hypersexuality	(likely	to	be	drug-induced),	

erectile	impotence,	dry	eyes

	 4)	 Gastrointest ina l 	 symptoms	

(overlap	 with	 autonomic	 symptoms)	 :	

drooling,	ageusia,		dysphagia	and	choking,	

reflux,	 vomiting,	 nausea,	 constipation,	

unsatisfactory	 voiding	 of	 bowel,	 faecal	

incontinence

	 5)	 Sensory 	 symptoms	 : 	 pa in ,	

paraesthesia	,	olfactory	disturbance

	 6)	 Other	symptoms	:	fatigue	,	diplopia,	

blurred	vision	,	seborrhoea	,	weight	loss	,	

weight	gain	(possibly	drug-induced)

	 เมื่อวินิจฉัยได้แล้วเราก็จะมาแบ่งระดับ

ความรุนแรงของโรคโดยใช้	Hoehn	 and	Yahr	

classification	

Stage	1 Unilateral	involvement	only

Stage	2 Bilateral	or	axial	involvement	

without	 impairment	 of	 bal-

ance

Stage	3 First	sign	of	impaired	balance.	

physically	,	moderate	patients	

are	 still	 capable	 of	 leading		

independent	 lives,	 although	

they	may	 be	 somewhat	 re-

stricted	in	their	activities

Stage	4 Fully	developed,	severely	de-

bilitating	disease	delineated	

from	 stage	 III	 by	 the	 need		

to	 have	 some	 assistance	 in	

activities	of	daily	living

Stage	5 Confinement	to	bed	or	wheel-

chair	unless	aided

	 ในปัจจุบันการรักษาโรคพาร์กินสัน	 ในช่วง

แรก	0	–	5	ป	ีของการรกัษาถอืวา่เปน็	honeymoon	

period	เปน็การรกัษาทีไ่มย่ากนกั	อาจจะใชย้าตา่ง	

ๆ	กไ็มย่ากนกัคนไขก้ร็ูส้กึพอใจ	พอผา่นชว่ง	5	ปไีป

แลว้จะเริม่เกดิปญัหา	ม	ีmotor	complication	ซึง่

มีหลายแบบ	เรียกช่วงนี้ว่า	Motor	complication	

period	 เมื่อผ่าน	 10	ปี	 ส่วนใหญ่จะเริ่มมีปัญหา

เรื่อง	cognition	ตามมา	เรียกช่วงนี้ว่า	cognitive	

decline	period

	 การรักษาโรคพาร์กินสันได้ถูกพัฒนามา

ตลอด	ปี	ค.ศ.1930	เริ่มมีการใช	้anticholinergic	

drugs	ในปี	ค.ศ.1967	เริ่มใช้ยา	Levodopa	ในปี	

ค.ศ.1974	เริม่ใชย้า	Dopaminergic	agonists	ใน

ปี	ค.ศ.1982	เริ่มใช้ยา	Monoamine	oxidase-B	

inhibitors		ในปี	ค.ศ.1988	เริ่มใช้ยา	sustained-

release	 levodopa	 preparations	 ในปี	 ค.ศ.
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1995	เริม่ใชย้า	Catechol-O-methyltransferase	

inhibitors	 	 ในปี	 ค.ศ.2000	 เริ่มมีการพัฒนายา

ในกลุ่ม	Adenosine	A
2A
	receptor	antagonists

	 ห ลั ก ก า ร ก า ร รั ก ษ า โ ร คพ า ร์ กิ น สั น	

ประกอบด้วย	 1)	 Symptomatic	 treatment	

of	motor	 features	 2)	 Prevention	 of	motor	

complications	 3)	 Symptomatic	 control	

of	motor	 complications	 4)	 Symptomatic	

t rea tment 	 o f 	 non-moto r 	 f ea tu res	

5)	 Prevention	 of	 disease	 progression:		

disease	modification	(neuroprotection)

	 The	 ideal	 drug	 to	 treat	 Parkinson‘s	

disease	ประกอบดว้ย	1)	Symptomatic	efficacy	

2)	Symptom	control	maintained	in	the	longer	

term	3)	Well	tolerated	4)	24-hour	duration	of	

action	5)	Simple	titration	and	dosing	6)	No	

motor	complications		7)	Disease-modifying	

potential
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	 โรคพาร์กินสัน	 (	 Parkinson’s	 disease,	

PD)	 เป็นโรคที่ เกิดจากความเสื่อมของระบบ

ประสาทที่พบบ่อยและเป็นโรคที่สำาคัญในกลุ่ม

การเคลือ่นไหวผดิปกต	ิการวนิจิฉยัโรคในปจัจบุนั

ยังใช้ลักษณะทางเวชกรรมเป็นหลัก	ได้แก่	อาการ

สั่นขณะอยู่นิ่ง	 กล้ามเนื้อเกร็งแข็ง	 เคลื่อนไหวช้า	

และเสียสมดุลทรงตัว	 นอกจากอาการทางการ

เคลือ่นไหวแลว้	ผูป้ว่ยยงัมอีาการทางระบบประสาท	

อื่นๆ	ได้บ่อยซึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว1

ลักษณะสำาคัญทางพยาธิวิทยา	 คือ	 การสูญเสีย

เซลล์ประสาทที่สร้างโดปามีน	 (dopamine)	 ใน

สมองส่วนต่างๆ	 โดยเฉพาะ	 substantia	 pars	

compacta	 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่มีอาการนานหลายป	ี

เมื่อเกิดการสูญเสียเซลล์เหล่านี้ไปมากขึ้นเรื่อยๆ

จากสมองบริเวณ	dorsal	motor	nucleus	of	the	

glossopharyngeal,	vagal	nerves	และ	anterior	

olfactory	nucleus	แล้วเกิดพยาธิสภาพมากขึ้น

กระจายไปที่สมองส่วนอื่นๆ	 เช่น	 substantia	

nigra,	 anteromedial	 temporal	mesocortex	

ตามด้วย	 first	 order	 sensory	 association/

premotor	 areas	 และprimary	 sensory/mo-

tor	areas	ผู้ป่วยจึงเกิดอาการขึ้น	โดยมักเริ่มจาก

อาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวก่อน		แล้ว

ตามดว้ยอาการทางการเคลือ่นไหวจากพยาธสิภาพ

ที่	substantial	nigra2		

	 ในปจัจบุนัจงึมคีวามพยายามในการวนิจิฉยั

โรคนี้ให้ได้เร็วขึ้น	 เพื่อหวังว่าจะให้การรักษาเพื่อ

ชะลอโรค	หรือป้องกันอาการทางการเคลื่อนไหว

ที่ตามมา	 โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง	 (	 Par-

kinson’s	at	–risk	syndrome,	PARS)	และมีข้อ

เสนอใหม่ในการวินิจฉัยโรคเป็นระยะต่างๆ	ได้แก่	

preclinical	PD,	premotor	PD	และ	motor	PD3		

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดที่มี

ผลเปลี่ยนแปลงการดำาเนินโรคหรือป้องกันโรคได้

อยา่งแนช่ดั	ดงันัน้	เปา้หมายแรกในการดแูลรกัษา

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในปัจจุบันคือ	 การพยายาม

ให้การวินิจฉัยโรคจากลักษณะเวชกรรมที่เร็วขึ้น	

ให้การรักษาเพื่อชะลอโรค	หรือบรรเทาอาการของ

โรคให้มากที่สุด	 โดยมีผลข้างเคียงระยะยาวน้อย

ที่สุด	

	 การตอบสนองตอ่การรกัษาดว้ย	levodopa	

เพื่อบรรเทาอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ	 ถือเป็น

Role of Dopamine Agonist in Parkinson’s Disease

รศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เกณฑ์การวินิจฉัยที่สำาคัญของโรคนี้	 เป็นที่ทราบ

กันดีว่ายา	 levodopa	 เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูง

ที่สุด	 แต่มักมีผลข้างเคียงในระยะยาวที่เรียกว่า	

motor	 complication	 ซึ่งมีหลายรูปแบบ	 เช่น	

wearing	off,	 freezing	 ,	 dyskinesia	 	ยาอื่นที่

มีใช้ในปัจจุบันจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์กับระบบโด

ปามีน	 	 (dopamine)	 ไม่ว่าจะเป็นการยับยั้งการ

ทำาลายโดปามนี	ซึง่ทำาใหโ้ดปามนีมคีา่ครึง่ชวีติยาว

ขึ้น	 หรือการให้ยาที่จับกับตัวรับโดปามีนโดยตรง	

(dopamine	agonist)

	 จากข้อมูลในประเทศไทย	 พบภาวะ

แทรกซ้อนจากยา	 levodopa	ราวร้อยละ	25	ของ

ผู้ป่วย	 โดยเป็นแบบยาหมดฤทธิ์ก่อนกำาหนด	

(wearing	off)	มากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ภาวะ	on-off	

fluctuation	และ	dyskinesia	ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึง

มักได้รับยาหลายชนิดร่วมกัน4	 	 ในด้านคุณภาพ

ชวีตินัน้	พบวา่มคีวามสมัพนัธก์บัปญัหาของ	motor		

complication,	การนอนหลับผิดปกติ	และระยะ

ของโรคช่วงท้าย	การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะช่วยผู้

ป่วยได้มาก5

	 แนวคดิเรือ่ง	continuous	dopaminergic	

stimulation	คือ	การพยายามทำาให้ระบบสารโด

ปามีนทำางานได้โดยต่อเนื่อง	 โดยใช้การบริหารยา	

levodopa	หรอื	dopamine	agonist	ในแบบตา่งๆ	

การใช้ยา	 entacapone	 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม	 COMT	

(catechol-o-methyl	 transferase)	 inhibitor	

พร้อมกับ	 levodopa	หลายมื้อเพื่อลดการทำาลาย

ยาด้วยเอนไซม์	 COMT	 เพื่อให้ระดับยาสูงต่อ

เนื่องได้ยาวขึ้นนั้น	พบว่าไม่มีประโยชน์ในผู้ป่วย

ระยะแรกทั้งที่ให้ยาวันละหลายมื้อ	 และอาจทำาให้

ภาวะ	 dyskinesia	 เพิ่มขึ้นอีก6	 	ส่วนการแบ่งยา	

levodopa	เป็นหลายมื้ออาจได้ผลในช่วงหนึ่ง	แต่

ในระยะท้าย	มักไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือต้องใช้ยา

อืน่เสรมิในทีส่ดุ	ยาทีม่ขีอ้มลูชดัเจนในการปอ้งกนั

ภาวะแทรกซ้อนของการเคลื่อนไหว	คือ	 ยากลุ่ม	

dopamine	agonist		(DA)	ที่มีข้อมูลทั้งในการใช้

เปน็ยาเดีย่วในผูป้ว่ยอายนุอ้ยหรอืมอีาการไมม่าก	

เพือ่ชะลอการใช	้levodopa	หรอืใชเ้ปน็ยาเสรมิกบั	

levodopa	 เพื่อควบคุมอาการให้ดีขึ้น	 และลดผล

ข้างเคียงหรือขนาดของ	levodopa	ลงได้	7		ยากลุ่ม	

DA	นีม้หีลายชนดิทัง้รุน่เกา่เชน่	bromocryptine	,	

pergolide	และรุ่นใหม่ที่เป็น	non-ergot	deriva-

tive	เช่น	pramipexole,	ropinirole		ที่เป็นยากิน,	

rotigotine	ที่เป็นแผ่นแปะและ	apomorphine	ที่

เปน็ยาฉดี	รายละเอยีดของยาเหลา่นีอ้ยูใ่นตารางที	่

17,8
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ตารางที่ 1: 	 Pharmacology	of	dopamine	agonist

Pramipex-

ole* 

Ropini-

role* 

Bromocrip-

tine 

Piribedil Rotigotine Apomorphine 

D1 0 0 0 0 + +++

D2 +++ +++ ++ +++ +++ ++

D3 ++++ ++++ ++ ++ ++++ ++++

Type Nonergot Nonergot Ergot Nonergot Nonergot Morphine	deriv

Routes oral oral oral oral transdermal subcutaneous

Half-life (h) 8–12 5–6 12–14 20 5–7 40	min.

Daily dose (mg) 0.75-4.5 4-24 10-60 150-300 8-16 As	needed

Doses/day 3 3 3 3 1 As	needed

*	extended	release	formulation	is	available	with	once	daily	dose	D1,D2,	D3	denotes	recep-

tor	affinity

หมายเหตุ:	ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่		7	และ	8

บทบ�ทของย�กลุ่ม DA ในโรคพ�ร์
กินสันระยะต่�งๆ 
	 ระยะแรกของโรค

	 ยากลุ่ม	 DA	มักเป็นยาตัวแรกที่ถูกใช้ใน

การเป็นยาเดี่ยว	 (monotherapy)	 ในผู้ป่วยอายุ

น้อย	 เนื่องจากมีประโยชน์ในการป้องกันหรือ

ชะลอการใช	้levodopa	จงึชว่ยลดภาวะแทรกซอ้น

จาก	 levodopa	 ในระยะยาวได้7	 	ในแนวทางการ

รักษามาตรฐาน	 ที่ใช้ข้อมูลจากการศึกษาแบบ

สุ่ม	พบว่ายา	piribedil,	 pramipexole,	 ropini-

role,	rotigotine,	cabergoline	และ	pergolide		

ต่างก็มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยระยะแรกทั้งสิ้น9		

อย่างไรก็ตามยากลุ่ม	ergot	นั้นมักไม่นิยมใช้แล้ว	

เนื่องจากมีผลข้งเคียงสูง	เช่น	fibrosis	ที่ลิ้นหัวใจ

และปอด	หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว	 เนื่องจาก

ยากลุ่ม	DA	มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการ

เคลื่อนไหวผิดปกติตำ่ากว่า	 levodopa	จึงมักใช้ยา

นี้ได้ในระยะแรกของโรค	หากโรคดำาเนินต่อไป	จึง

มักต้องใช้ยา	levodopa	เสริมที่ทำาให้ผลการรักษา

ดีขึ้น

	 ผลข้างเคียงของยาในกลุ่มนี้ที่สำาคัญได้แก่	

คลืน่ไส	้อาเจยีน	เวยีนศรีษะ	งว่งซมึ	หลบักะทนัหนั	

ที่มักเกิดในช่วงเริ่มยา	 หรือปรับขนาดยาในช่วง

แรก	 อาการทางจิตเวชที่ได้รับการกล่าวถึงมาก

คือ	อาการประสาทหลอนที่มักพบในผุ้สูงอายุที่ได้

รับยาในขนาดสูง	 โดยเฉพาะในช่วงเย็น-กลางคืน	

ส่วนภาวะควบคุมพฤติกรรมผิดปกติ	 (impulse	

control	 disorder,	 ICD)	อาจมีอาการแสดงออก
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เปน็	พฤตกิรรมยำา้คดิยำา้ทำา	ใชจ้า่ยเงนิทองมาก	ตดิ

การพนัน	หมกมุ่นเรื่องเพศ	กินอาหารหรือซื้อของ

มากเกินควร	ขาดความยับยั้งชั่งใจ	ปัจจัยเสี่ยงต่อ

ภาวะนี้	ได้แก่	ผู้ป่วยอายุน้อย	เป็นโสด	ใช้ยา	DA	

ร่มกับ	 levodopa	สูบบุหรี่	 มีประวัติการพนันใน

ครอบครัว10	 	 ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการกระ

ตุ้นตัวรับ	D3	ที่มากเกินไปในตำาแหน่งของสมอง

ส่วนลิมบิก		ดังนั้นยากลุ่ม	DA	รุ่นใหม่จึงอาจมีผล

ข้างเคียงด้านนี้บ่อยกว่ายารุ่นเก่า	 หากเกิดอาการ

ข้างเคียงที่รุนแรงข้างต้น	 ควรลดและหยุดยาถ้า

เป็นไปได้11	

	 ระยะท้ายของโรค

	 ในระยะนี้ผู้ป่วยมักมีภาวะแทรกซ้อนของ

การเคลื่อนไหว	 (motor	 fluctuation)	 ที่เป็นได้

ทั้งน้อยเกินไป	 เช่น	 ยาหมดฤทธิ์ก่อนกำาหนด	

(wearing	off)	หยุดการเคลื่อนไหวทันที	 (on-off	

phenomenon)	หรือเคลื่อนไหวมากเกินไป	(dys-

kinesia)	ภาวะเหลา่นีม้กัเกดิขึน้ในชว่ง	2-5	ป	ีหลงั

เริ่มยา	levodopa

	 การควบคุมอาการในผู้ป่วยเหล่านี้มักต้อง

ใช้ยาหลายชนิดร่วมกันให้ระดับการกระตุ้นตัวรับ

โดปามีนสมำ่าเสมอที่สุดเท่าที่จะทำาได้	 (continu-

ous	dompaminergic	stimulation)	วธิทีีใ่ชบ้อ่ย

ได้แก่	 การปรับขนาดยา	 levodopa	 ให้สูงขึ้นและ

ให้ยาบ่อยขึ้น	 การให้ยา	COMT	 inhibitor	 เช่น	

entacapone	หรือ	MAO	(mono-oxidase)	–	B	

inhibitor	เช่น	rasagiline	หรือยากลุ่ม	DA	เสริม	

ในรายที่รุนแรงควรพิจารณาผ่าตัด	 deep	brain	

stimulation	 หรือ	 pallidotomy	หรือใช้ยาฉีด	

apomorphine	หรือให้	 levodopa	ชนิดเจลผ่าน

สายไปที่ลำาไส้เล็กโดยตรง	ในที่นี้จะกล่าวถึงยารับ

ประทานเป็นหลัก	

	 ยากลุ่ม	DA	ในยุคแรก	มักมีประสิทธิภาพ

ไมม่ากนกั	แตย่าในระยะหลงัมปีระสทิธภิาพสงูขึน้	

ส่วนใหญ่ต้องรับประทานวันละหลายครั้ง	ปัจจุบัน

มีรูปแบบยาออกฤทธิ์เนิ่น	 จึงรับประทานเพียงวัน

ละครั้ง	 และทำาให้ระดับยาสมำ่าเสมอเสมอขึ้น	 จึง

ควบคุมอาการของโรคได้ตลอดทั้งกลางวันและ

กลางคืน		มีการศึกษาจำานวนมากที่ใช้ยาเหล่านี้ใน

ผู้ป่วยดังกล่าวพบว่าได้ผลดี12-14	 การศึกษาในชาว

ญี่ปุ่นพบว่า	ยา	ropinirole	ชนิดออกฤทธิ์เนิ่น	ดูด

ซึมได้ดีทั้งก่อนรับประทานและหลังอาหาร	 โดย

เริ่มเห็นผลในช่วง	2-4	สัปดาห์แรก	ผลที่ได้มีในแง่

ต่างๆ	ทั้งการเคลื่อนไหวโดยรวม	การดำาเนินชีวิต

ประจำาวันและอาการต่างๆ	ของโรค15	

	 เนื่องจากยาในกลุ่ม	DA	มีหลายชนิด	จึงมี

คำาแนะนำาในการเปลี่ยนยาชนิดหนึ่งเป็นอีกชนิด

หนึ่ง		เช่น	ขนาดยา	ropinirole	จะเป็นสี่เท่าของยา	

pramipexole	(ตารางที่	2	)16	การศึกษาที่น่าสนใจ

อีกการศึกษาในผู้ป่วยที่เริ่มมี	motor	 complica-

tion	 คือการเปรียบเทียบระหว่างการเพิ่มขนาด	

levodopa	กบัการใช	้ropinirole	ชนดิออกฤทธิเ์นิน่

เสริมเข้าไป	ซึ่งพบว่าการให้ยา	ropinirole	เสริมจะ

ชะลอภาวะแทรกซอ้นชนดิ	dyskinesia	ไดด้กีวา่17
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ตารางที่ 2: การปรับขนาดยาข้ามชนิดในกลุ่ม	DA	

Bromocriptine Pramipexole Ropinirole Rotigotine

Dose	(mg/day)

3	 0.375	 1.5	 2	

5	 0.5	 2	 2	

7.5	 0.75	 3	 4	

10	 1	 4	 4	

15	 1.5	 6	 6	

20	 2	 8	 6–8	

30	 3	 12	 6–8	

หมายเหตุ:	ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่	16

	 ผลข้างเคียงของยาแต่ละชนิดกลุ่ม	DA	นั้น

มคีวามแตกตา่งกนับา้ง	เชน่	rotigotine	patch	จะ

มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้บ่อย	ยา	pramipexole	

และ	rotigotine	มกัมอีาการประสาทหลอนไดบ้อ่ย

กวา่	ropinirole		แต	่ropinirole		จะมอีาการงว่งซมึ

บ่อยกว่า18	 	Movement	Disorder	Society	 ได้

สรุปข้อมูลของยาต่างๆและแนะนำาว่ายากลุ่มนี้มี

ประสทิธผิลทัง้ในการเปน็ยาเดีย่ว	เปน็ยาเสรมิเพือ่

บรรเทาอาการ	และรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรค	

แต่ยังไม่สามารถป้องกันหรือชะลอโรคได้9	 	 เมื่อ

เปรียบเทียบยากลุ่ม	DA	กับกลุ่ม	monoamine	

oxidase	inhibitor	และกลุ่ม	COMT	inhibitor	

พบว่า	 ยากลุ่ม	 DA	มีประสิทธิผลสูงกว่าในการ

บรรเทาอาการของโรค	ลดขนาด	levodopa	ลงได้

มากกว่า	 และคะแนนการเคลื่อนไหวดีขึ้นกว่ายา	

กลุ่มอื่น	แต่มักมีผลข้างเคียงบ่อยกว่า	โดยเฉพาะ	

dyskinesia	 	 ส่วนผลข้างเคียงด้าน	 impulse	

control	disorder	 เช่น	 เล่นการพนัน	พฤติกรรม

ทางเพศที่เพิ่มขึ้น	 พบในผู้ที่ได้รับยากลุ่ม	 DA	

มากกว่ากลุ่มอื่น19

	 สว่นยา	rotigotine	ชนดิแผน่แปะวนัละครัง้

นั้น		เพิ่งนำามาในประเทศไทย	และยังไม่เป็นที่แพร่

หลาย	โดยมีข้อมูลในการใช้ในโรคพาร์กินสัน	และ

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข	(restless	leg	syndrome)	

ขนาดทีใ่ช	้อยูใ่นชว่ง	2-8	มก.	/	24	ชัว่โมง	ในผูป้ว่ย

ระยะแรก	และ	4-12	มก.	/	24	ชม.	ในผู้ป่วยระยะ

ทา้ย20		สว่นยา		apomorphine	มใีชใ้นตา่งประเทศ	

แบบชนดิฉดีเปน็ครัง้คราว	เพือ่บรรเทาอาการหยดุ

เคลื่อนไหว	กะทันหันหรือชนิดฉีดใต้หนังต่อเนื่อง

ในการควบคุมอาการเคลื่อนไหวต่อเนื่องทั้งวัน21	

ในด้านอาการที่ไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนั้น	 ก็

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเช่นกัน	 เช่น	อาการซึมเศร้า
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ที่พบได้ราวร้อยละ	 5	 ต่อปี	 22	 โดยยากลุ่ม	 DA	

ทั้ง	 pramipexole23	 และ	 ropinirole24	 	 สามารถ

บรรเทาอาการซึมเศร้าได้ด้วย	 ในด้านปัญหาการ

นอนหลับ	พบว่า	ผู้ป่วยถึงร้อยละ	97	มีปัญหานี้	ที่

พบบ่อย	คือ	การปัสสาวะบ่อย	หลับไม่สนิทตลอด

คืนและกรน	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

โดยรวมและภาวะแทรกซ้อน	จาก	levodopa5		มี

การศกึษาถงึประสทิธผิลของยา	ropinirole	ในดา้น

นี้	 ซึ่งพบว่ายาสามารถบรรเทาอาการในผู้ป่วยที่มี

ปัญหาการนอนหลับปานกลาง-รุนแรงได้ดี	 ทั้งใน

ด้านการเคลื่อนไหวขณะตื่นนอนและคุณภาพการ

นอนหลับ	โดยผลข้างเคียงอื่นๆ	ต่อการนอนหลับ

ไม่ต่างกับยาหลอกนัก25

	 จะเห็นได้ว่า	ยากลุ่ม	DA	นั้นเป็นยาสำาคัญ

ในการรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันในทุกระยะ	 ข้อมูล

ของยาดังกล่าวมีเพิ่มขึ้นทั้งด้านประสิทธิภาพและ

ความปลอดภยั	แพทยจ์ำาเปน็ตอ้งเลอืกยาใหเ้หมาะ

สมกบัผูป้ว่ยแตล่ะรายทัง้อาการทีเ่กีย่วขอ้งและไม่

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยให้สูงสุดเท่าที่จะทำาได้
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บทนำ�
	 ในปัจจุบันโรคที่เกิดการอักเสบในระบบ

ประสาทส่วนกลาง	 (CNS	 inflammatory	 dis-

ease)	 พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ	 โดยการอักเสบ

ดังกล่าวเกิดจากได้หลายสาเหตุ	 โดยจะกล่าว

ถึงภาวะอักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกันที่ทำางานผิด

ปกติ	 (immune-mediated	 disease)	 ภาวะดัง

กล่าวอาจมีผลต่อปลอกหุ้มประสาทส่วนกลาง	

(demyelination)	 หรือมีผลต่อเนื้อสมองส่วน

เทา	(encephalopathy)	หรือ	มีผลต่อ	astrocyte	

(astrocytopathy)	 หรือมีผลกับหลายส่วนใน

ระบบประสาทส่วนกลาง	พยาธิกำาเนิด	 และพยาธิ

สภาพของแต่ละโรครวมทั้งการดำาเนินโรคมีความ

แตกต่างกัน	 การเข้าใจในตัวโรคจะทำาให้ตรวจ

วินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำา	 นำาไปสู่การรักษาที่มี

ประสิทธิภาพ	 โรคที่จะกล่าวถึงในบทความนี้คือ	

neuromyelitis	optica	และ	multiple	sclerosis

	 โรค	 neuromyelitis	 optica	 (NMO)	 มี

รายงานในวารสารทางการแพทย์ครั้งแรกตั้งแต่ปี	

ค.ศ.1870	โดย	Albutt	ตอ่มานายแพทยช์าวฝรัง่เศส	

ชื่อ	Eugène	Devic	(ค.ศ.1858-1930)	ได้รายงาน

ผูป้ว่ยหญงิรายหนึง่ทีม่อีาการของไขสนัหลงัอกัเสบ	

ตามมาดว้ยเสน้ประสาทตาอกัเสบทัง้	2	ขา้งในระยะ

เวลาใกล้เคียงกัน	 รวมทั้งผู้ป่วยรายอื่นที่มีอาการ

ใกลเ้คยีงกนั	ตอ่มาโรคนีจ้งึมชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่

ว่า	Devic’s	 disease1	 เดิมโรค	neuromyelitis	

optica	 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มย่อยของ	multiple	

sclerosis	 ในปี	 ค.ศ.	 2004	กลุ่มประสาทแพทย์

จากโรงพยาบาลเมโยคลินิก	 สหรัฐอเมริกา	 ได้ค้น

พบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติที่มีความจำาเพาะต่อโรค	

neuromyelitis	optica	(NMO-IgG)	โดยไม่พบ

ในโรคอื่น	รวมถึง	multiple	sclerosis2	ซึ่งต่อมา

ในปี	 ค.ศ.	 2005	พบว่าภูมิคุ้มกันดังกล่าวมีความ

จำาเพาะต่อโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่บนผิวของเซลล์	

เป็นโปรตีนที่ควบคุมสมดุลนำ้าที่สำาคัญในระบบ

ประสาทส่วนกลาง	คือ	Aquaporin-43	 หลังจาก

นั้นได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับโรค	 neuromyelitis	

optica	จำานวนมาก	โดยในปัจจุบันมีหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ทั้งในหลอดทดลอง	 (in	 vitro)	 และ

ในรา่งกายของสตัวท์ดลองรวมถงึมนษุย์	(in	vivo)	

ว่าโรค	neuromyelitis	optica	มีพยาธิสภาพและ

พยาธกิำาเนดิแตกตา่งจาก	multiple	sclerosis	โดย

โรคระบบประสาทส่วนกลางอักเสบ 
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พยาธิสภาพหลักของ	neuromyelitis	optica	จะ

พบที	่astrocyte	(astrocytopathy)	เปน็หลกั	และ

เกิดปลอกหุ้มประสาทส่วนกลางถูกทำาลายตามมา	

(secondary	demyelination)	สำาหรับ	multiple	

sclerosis	มีพยาธิสภาพหลักที่ปลอกหุ้มประสาท

ส่วนกลางโดยตรง	(demyelination)4

	 โรค	multiple	sclerosis	(MS)	เป็นโรคที่มี

พยาธิสภาพหลักอยู่ที่ปลอกหุ้มไมอิลิน	 (myelin	

sheath)	 ของเส้นประสาทส่วนกลาง	 โดยการ

ดำาเนินโรคของ	MS	มี	4	แบบ5	รูปแบบที่พบมาก

ที่สุดคือ	relapsing	remitting	(ร้อยละ	58)	ในผู้

ป่วยกลุ่มนี้ช่วงแรกมักจะมีการดำาเนินโรคที่ดี	การ

เปน็ในแตล่ะครัง้มกัจะไมร่นุแรงเทา่	NMO	และมกั

จะฟื้นตัวใกล้เคียงปกติ	ประมาณร้อยละ	85	ของ

ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเข้าสู่รูปแบบที่	 2	คือ	 secondary	

progressive	 (ร้อยละ	 27)	 ในผู้ป่วยบางรายไม่มี

ช่วง	 attack	 ที่ชัดเจน	 แต่มีการดำาเนินโรคแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป	รูปแบบที่	 3	นี้เรียกว่า	primary	

progressive	MS	(ร้อยละ	9)		ส่วนน้อย	(ร้อยละ	

6)	มีการดำาเนินโรคที่ค่อยเป็นค่อยไป	แต่จะมีการ	

attack	เป็นช่วง	ๆ	เรียกว่า	progressive	relaps-

ing	MS

ระบ�ดวิทย�ของโรค
	 โรค	neuromyelitis	optica	เป็นโรคที่พบ

บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย	 (9:1)	 มักพบในวัย

กลางคน	อายุเฉลี่ยของการเกิดโรคที่ประมาณ	39	

ปี6	สำาหรบัในประเทศไทยยงัไมม่กีารศกึษาถงึความ

ชุกของโรคที่แน่นอน	

	 สำาหรบั	multiple	sclerosis		โรคนีม้กัพบใน

ประเทศทางอมรกิาเหนอืและยโุรป	มคีวามชกุของ

การเกดิโรคมากกวา่	100	คนตอ่ประชากร	100000	

คน	มกัพบในผูห้ญงิมากกวา่ผูช้าย	(2:1)	อายเุฉลีย่

ที่เกิดโรคจะน้อยกว่า	neuromyelitis	optica	คือ	

29	ป	ีเคยมกีารศกึษาโรคนีใ้นประเทศไทย	พบโรค

นี้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย	(4:1)	7	แต่ยังไม่มีข้อมูล

ความชุกของโรค

อ�ก�รท�งคลินิก
 โรค neuromyelitis optica	มักจะแสดง

อาการดังต่อไปนี้

	 1.	 ไขสันหลังอักเสบ	 (myelitis)	 โดยอาจ

จะเป็น	partial	หรือ	 transverse	myelitis	รอย

โรคมกัจะมขีนาดยาว	มกัจะมากกวา่ความยาวของ

กระดูกสันหลัง	3	ข้อ	(longitudinally	extensive	

transverse	myelitis;	LETM)	ดงันัน้	อาการแสดง

จะมีทั้งภาวะอ่อนแรง	 (motor	weakness)	 การ

รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดหรืออุณหภูมิลดลง	 (de-

crease	pinprick	&	temperature	sensation)	

หรอืมภีาวะปสัสาวะไมอ่อกหรอืกลัน้อจุจาระไมไ่ด	้

(bowel	&	bladder	dysfunction)	โดยรอยโรค

ในภาพตัดขวางจะมีผลต่อทั้งเนื้อส่วนสีเทาและ

ขาว	(grey	&	white	matter	involvement)		มัก

จะมคีวามรนุแรงของการอกัเสบคอ่นขา้งมาก	และ

อาจเกดิภาวะบกพรอ่งทางระบบประสาทแบบถาวร

ได้ถ้าให้การรักษาไม่ทันท่วงที		ตำาแหน่งที่พบบ่อย

คือบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ	และอาจลามไป

ถึงก้านสมองส่วนล่าง	(lower	medulla)
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	 2.	 เสน้ประสาทตาอกัเสบ	(optic	neuritis)	

อาจจะเป็นที่ตาข้างเดียว	หรือตาสองข้างพร้อมกัน	

หรือเป็นตาข้างใดข้างหนึ่ง	 แล้วมาเป็นที่ตาอีกข้าง

หนึ่งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน	 การฟื้นตัวของเส้น

ประสาทตามักจะไม่ดีเท่ากับ	multiple	sclerosis

อาการที่เกิดจากเส้นประสาทตาอักเสบมีหลายระ

ดับ	บางรายอาจเป็นเพียงความคมชัดของภาพลด

ลง	สีของภาพซีดลง	บางรายอาจเห็นภาพเป็นสีเทา	

อาจมกีารปวดทีก่ระบอกตาเวลากลอกตาไปมา	ใน

บางรายอาจมองเห็นแต่แสงเพียงอย่างเดียว	หรือ

อาจจะบอดสนิทก็ได้

	 3.	 อาการที่สมองและก้านสมอง	 อาการที่

อาจพบได้เช่น	มีรอยโรคที่	hypothalamus	ทำาให้

ผู้ป่วยมีอาการหลับมากผิดปกติ	 (hypersomno-

lence)8	หรอืมอีาการสะอกึ	คลืน่ไสอ้าเจยีนไมห่ยดุ	

(intractable	hiccup	and	vomiting)	ซึ่งอาการ

ดังกล่าวเกิดจากรอยโรคที่ฐานของโพรงสมองที่สี่

ที่มี	 area	postrema	 โดยเป็นอาการนำาก่อนที่จะ

แสดงอาการของไขสนัหลงัอกัเสบหรอืเสน้ประสาท

ตาอักเสบได้ถึงร้อยละ	12	9	นอกจากนี้ในบางราย

อาจมีอาการที่เกิดจากเนื้อสมองที่มีการอักเสบขึ้น

กับตำาแหน่งรอยโรคที่เป็น	ดังนั้นโรค	neuromy-

elitis	 optica	 อาจทำาให้เกิดรอยโรคในสมองได้	

ซึ่งบางครั้งอาจให้ลักษณะที่คล้ายกับ	multiple	

sclerosis	ได้	10,11

	 4.	 อาการที่เกิดจากผลตามมาของไขหลัง

อักเสบ	กลุ่มอาการที่เกิดจากไขสันหลังอักเสบเก่า	

เช่น	 central	 neuropathic	pain	หรือ	 painful	

tonic	 spasm	 โดยมักจะเป็นตามหลังการอักเสบ

ของไขสันหลังประมาณ	1	เดือน12	ในผู้ป่วยกลุ่มนี้

ประมาณร้อยละ	 8	 ไม่เคยมีอาการของไขสันหลัง

อักเสบเฉียบพลันนำามาก่อน

 โรค multiple sclerosis	จะมีอาการและ

อาการแสดงดังนี้

	 1.	 อาการที่เกิดจากรอยโรคในสมองและ

ก้านสมอง	 มักจะเกิดจากการอักเสบที่บริเวณ	

periventricular	area	หรือบริเวณ	subcortical	

U	fiber	เช่น	อาการอ่อนแรงครึ่งซีกหรือชาครึ่งซีก	

โดยบ่อยครั้งที่มีอาการไม่มากหรือมีอาการครั้ง

แรก	แต่ภาพถ่ายสมองจะพบรอยโรคจำานวนมาก	

ซึง่รอยโรคดงักลา่วอาจจะพบลกัษณะของรอยโรค

เก่าและใหม่ปะปนกันโดยที่ไม่มีอาการทางคลินิก

ก็ได้	 จำานวนรอยโรคที่พบมักสัมพันธ์กับการเกิด

ซำา้ของโรคสงูในอนาคต13	สำาหรบัรอยโรคทีบ่รเิวณ

ก้านสมอง	และ	cerebellum	จะมีอาการเช่นมอง

เห็นภาพซ้อน	เวียนศีรษะ	ใบหน้าชา	อาการทรงตัว

ลำาบาก	(ataxia)	รอยโรคทีบ่รเิวณ	posterior	fossa	

นี้มักจะมีอาการหรือตรวจพบความผิดปกติจาก

การตรวจรา่งกายมากกวา่รอยโรคทีไ่มม่อีาการทาง

คลินิก

	 2.	 อาการที่เกิดจากเส้นประสาทตาอักเสบ	

(optic	neuritis)	อาการจะคลา้ยกบั	neuromyeli-

tis	optica	แต่ความรุนแรงจะน้อยกว่า	และมักจะ

ดขีึน้หลงัจากผา่นไปสกัระยะหนึง่	โดยเฉลีย่มกัจะ

อยูใ่น	2	สปัดาหแ์รก	มกัจะเปน็ตาทลีะขา้ง	อาจเปน็

ซำ้าที่ตาข้างเดิมหรืออีกข้างหนึ่งก็ได้	 แต่มักจะไม่

เป็นต่อเนื่องกัน	(ระยะเวลาที่เป็นซำ้ามักจะมากกว่า	

1	เดือน)	เหมือนที่พบในโรค	neuromyelitis	op-

tica	
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	 3.	 อาการที่ เกิดจากไขสันหลังอักเสบ	

เนื่องจาก	multiple	 sclerosis	 เป็นโรคที่เกิดใน

บริเวณของ	white	matter	ดังนั้นจึงจะพบอาการ

ทางคลินิกเป็นแบบไขสันหลังบางส่วน	 (partial	

myelitis)	 เช่น	 รอยโรคที่บริเวณของ	posterior	

column	หรอืรอยโรคของ	tract	ในไขสนัหลงั	เชน่	

corticospinal	tract	หรอื	lateral	spinothalamic	-	

tract	

ก�รวินิจฉัยแยกโรค
	 การวินิจฉัยแยกโรค	 อาศัยการซักประวัติ

และการตรวจรา่งกายเปน็สำาคญั	แตใ่นบางครัง้อาจ

จำาเปน็ตอ้งอาศยัการตรวจทางภาพถา่ย	magnetic	

resonance	 imaging	 (MRI)	หรือการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัย	 โดย

ในเบื้องต้นจะกล่าวถึงการใช้ข้อมูลจากประวัติ

และการตรวจร่างกาย	 และจะกล่าวถึงการใช้การ

ภาพถ่าย	MRI	 และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ภายหลัง

 1. ประวัติและการตรวจร่างกาย

	 	 1.1	 ช่วงระยะเวลาการเกิดโรคและการ

ดำาเนินของโรค

	 	 ถา้อาการเปน็คอ่นขา้งเรว็เชน่เปน็ภายใน

ระยะเวลาเป็นวันและมีการดำาเนินของโรคจน

กระทั่งเริ่มคงที่ในระยะเวลา	2-3	สัปดาห์	ให้นึกถึง

สาเหตุของโรคที่เกิดจาก	 immune-mediated	

disease	ถ้าอาการเป็นเร็วเช่นภายใน	1	วันและมี

การดำาเนินโรคจนอาการคงที่ค่อนข้างสั้นให้นึกถึง

สาเหตจุากหลอดเลอืด	เชน่	anterior	spinal	cord	

artery	occlusion	หรือจากการติดเชื้อ	เช่น	viral	

myelitis	อยา่งไรกต็าม	NMO	อาจใหอ้าการทีเ่ปน็

เรว็และถงึจดุทีม่อีาการทางระบบประสาทมากทีส่ดุ

ในระยะเวลาอันสั้นได้

	 	 1.2	 ความรุนแรงของโรค

	 	 NMO	มักจะมีอาการค่อนข้างรุนแรง	

เช่น	transverse	myelitis	ในบางรายที่มีรอยโรค

บรเิวณไขสนัหลงัสว่นคออาจทำาใหเ้กดิภาวะหายใจ

ล้มเหลวจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจอ่อนแรง

และเปน็สาเหตกุารเสยีชวีติทีส่ำาคญัของ	NMO	ใน

ชว่งแรก6		เนือ่งจากรอยโรคของ	NMO	ทีไ่ขสนัหลงั

มักมีขนาดยาว	 (>	 3	 vertebral	 segments)	 ใน

บางครั้งรอยโรคที่ยาวจากบริเวณคอถึง	 conus	

medullaris	อาจตรวจร่างกายพบ	deep	tendon	

reflex	ลดลงได	้เชือ่วา่เกดิจากการอกัเสบทีบ่รเิวณ	

anterior	horn	cell	ใน	grey	matter	ร่วมด้วยใน

กรณีที่มีรอยโรคที่เส้นประสาทตา	มักจะมี	visual	

acuity	ทีต่ำา่ลงมาก	อาจจะเปน็ตาสองขา้งพรอ้มกนั	

หรือเป็นตาอีกข้างตามมาในระยะเวลาอันสั้น	(<	1	

เดอืน)	การฟืน้ตวัของเสน้ประสาทตามกัจะไมก่ลบั

คืนสู่สภาวะปกติ	 บางรายอาจตาบอดตั้งแต่มีการ

อักเสบครั้งแรก

	 	 MS	 มักจะมีอาการที่รุนแรงน้อยกว่า	

ในกรณีของไขสันหลังอักเสบมักจะเป็นเพียงบาง

ส่วน	 (partial	 myelitis)	 หรือเส้นประสาทตา

อักเสบเพียงข้างเดียวต่อครั้ง	 และมักจะฟื้นตัว

กลับมาค่อนข้างดี	แต่ในระยะยาวผู้ป่วยส่วนใหญ่

ของ	 relapsing-remitting	MS	จะกลายไปเป็น	

secondary	progressive	MS

	 	 1.3	 ข้อมูลพื้นฐานของประชากร

	 	 ทั้ง	 NMO	 และ	 MS	 พบในผู้หญิง

มากกว่าผู้ชาย	 แต่อัตราส่วนของ	หญิงต่อชายใน	

NMO	จะสงูกวา่	MS	(9:1	และ	2:1	ตามลำาดบั)6ชว่ง
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อายุการเกิดโรคใน	NMO	มักจะมากกว่า	MS	(39	

และ	 29	 ปีตามลำาดับ)	 อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบ	

NMO	ในกลุ่มประชากรเด็กเพิ่มมากขึ้น

 2. การตรวจทางภาพถ่าย MRI และการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 	 2.1	 ภาพถ่าย	MRI	

	 	 ภาพถ่าย	MRI	ของสมองใน	MS	มักจะ

พบลกัษณะของรอยโรคเรยีงตวัเปน็แบบ	Dawson	

finger	ตั้งฉาก	และติดกับ	corpus	callosum	(รูป

ที่	1)	รูปร่างมักจะเป็นรูปรี	ขนาดมากกว่า	0.5	cm	

เมือ่ฉดีส	ีGadolinium	จะพบการตดิสใีนตำาแหนง่

ที่ยังมีการอักเสบ	บ่งบอกว่าเป็นรอยโรคที่ยังใหม่

อยู่	สำาหรับภาพถ่าย	MRI	ของไขสันหลัง	รอยโรค

จะมีขนาดน้อยกว่า	2	vertebral	segments	และ

มกัอยูท่ีบ่รเิวณของ	white	matter	เชน่	posterior	

column

รูปที่ 1A:		ผู้ป่วยหญิงได้รับการวินิจฉัยโรค	Multiple	 sclerosis	พบรอยโรคที่ตั้งขนานและชิดกับขอบ

	 	 โพรงสมอง	มีลักษณะกลมรี	(ลูกศร)	และรอยโรคที่	subcortical	u	fiber	(หัวลูกศร)	รูปที่	1	B		

	 	 พบรอยโรคที่	 brainstem	รูปที่	 1C	พบ	Gadolinium	enhancement	ที่รอยโรค	รูปที่	 1D		

	 	 ภาพตดัขวางของไขสนัหลงั	พบรอยโรคเปน็ลกัษณะ	partial	myelitis	และคอ่นไปทางดา้นหลงั



187

Vol.7 No.3

	 สำาหรบัภาพถา่ยสมองในผูป้ว่ยโรค	neuro-

myelitis	optica	(รูปที่	2)	อาจพบรอยโรคได้มาก

ถงึรอ้ยละ	60	ของผูป้ว่ย11	โดยประมาณรอ้ยละ	10	

จะพบรอยโรคในสมองที่เป็นตำาแหน่งเฉพาะของ

โรค	เนื่องมาจากเป็นตำาแหน่งที่พบ	Aquaporin-4	

ได้สูง	 เช่นตามขอบของโพรงสมอง	 หรือสมอง

ส่วน	 hypothalamus	 และบริเวณฐานของโพรง

สมองที่	4	ซึ่งมี	chemoreceptor	zone	ที่เรียกว่า	

area	postrema	การมีการอักเสบบริเวณนี้ทำาให้

ผู้ป่วยมีอาการสะอึก	หรือคลื่นไส้อาเจียนแบบไม่

หยุดได้	 และพบเป็นอาการแรกก่อนที่จะมีอาการ

อักเสบของไขสันหลังหรือเส้นประสาทตาอักเสบ

ได้ถึง	 ร้อยละ	 129	 ภาพถ่ายไขสันหลัง	 มักจะพบ

รอยโรคขนาดยาว	 (longitudinally	 extensive	

transverse	myelitis,	LETM)	โดยจะมคีวามยาว

มากกว่า	3	vertebral	segments	และในภาพตัด

ขวางจะมีการอักเสบที่บริเวณ	grey	 และ	white	

matter

รูปที่ 2A: พบความผิดปกติที่บริเวณขอบของโพรงสมอง	ใกล้กับ	hypothalamus	รูปที่	2B	พบรอยโรค

	 	 ทีบ่รเิวณฐานของโพรงสมองที	่4	ผูป้ว่ยรายนีม้อีาการสะอกึ	และคลืน่ไสอ้าเจยีนแบบไมห่ยดุกอ่น	

	 	 ทีจ่ะมอีาการของไขสนัหลงัอกัเสบตามมารปูที	่2C	พบความผดิปกตขิองไขสนัหลงัทีม่ขีนาดยาว		

	 	 (LETM)	ตั้งแต่	C6	ถึง	T5		รูปที่	2D	ภาพตัดขวางพบรอยโรคแบบ	transverse	myelitis
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	 	 2.2		ก ารตรวจการนำ าของกระแส

ประสาทในเส้นประสาทตา	 (visual	 evoke	 po-

tential)	ทั้ง	MS	และ	NMO	จะพบความผิดปกติ

ของการนำากระแสประสาทได้	 โดยจะมีการนำา

ของกระแสประสาทที่ช้าลง	 (delayed	 of	 P100	

latency)	 แต่ใน	NMO	อาจจะพบความผิดปกติ

ของขนาดของกระแสประสาท	 โดยจะมีขนาดเล็ก

กว่าปกติได้	(decreased	P100	amplitude)

	 	 2.3	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 	 	 2.3.1	 การตรวจนำ้าไขสันหลัง	พบ

เซลล์ในนำ้าไขสันหลังได้ทั้งใน	MS	และ	NMO	แต่

ปริมาณเซลล์ใน	MS	มักจะน้อยกว่า	50	เซลล์ต่อ

ไมโครลิตรและเป็น	mononuclear	cell	 เด่น	 ใน	

NMO	อาจพบเซลลใ์นปรมิาณนอ้ยเหมอืน	MS	หรอื	

อาจมากกว่า	 50	 เซลล์ต่อไมโครลิตรได้	 บางราย

อาจสูงได้ถึง	500	เซลล์	และพบ	eosinophil	ได้6

	 	 	 2.3.2		การตรวจ	 oligoclonal	

band	ซึ่งจะต้องตรวจเทียบระหว่างนำ้าไขสันหลัง

และซีรั่มเสมอ	โดยใน	MS	จะพบได้สูงถึงร้อยละ	

85	ใน	NMO	พบได้ประมาณร้อยละ	156

	 	 	 2.3.3	 การตรวจ 	 NMO-IgG	

(AQP4-IgG)	ซึง่เปน็	biomarker	ทีม่คีวามจำาเพาะ

กบั	NMO	และไมพ่บในโรคอืน่รวมถงึ	MS	มคีวาม

ไวในการตรวจประมาณรอ้ยละ	60-70	และมคีวาม

จำาเพาะสงูถงึรอ้ยละ	1002,14โดยการสง่ตรวจจะพบ

ความไวสูงในซีรั่มมากกว่านำ้าไขสันหลัง

ก�รรักษ�
 1. การรักษาในช่วงที่มีการอักเสบใน 

ระยะแรก

	 ทั้ง	MS	และ	NMO	ในกรณีที่มีอาการของ

โรคในช่วงแรก	เช่น	acute	myelitis	และ	acute	

optic	neuritis	ใหก้ารรกัษาโดยการใหส้เตยีรอยด	์

ทางหลอดเลือดขนาดสูง	 แนะนำาการให้	Methyl-

prednisolone	 1	กรัมต่อวัน	ติดต่อกันประมาณ	

5	 วัน	 ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาและ

อาการเป็นมากเช่น	 severe	motor	weakness	

(MRC	grade	≤3)	optic	neuritis	(VA	<	20/200)	

หรือ	 bilateral	 optic	neuritis	หรือมี	 respira-

tory	 failure	 จากรอยโรคที่ไขสันหลังบริเวณคอ	

ให้การรักษาโดย	 plasmapheresis	 ประมาณ	

1.5	volume	วันเว้นวัน	7	ครั้ง	จากการศึกษาพบ

ว่าการรักษาดังกล่าวให้ผลดีกว่าการรักษาโดยใช	้

placebo15

 2. การรักษาในระยะยาว

	 จุดประสงค์เพื่อป้องกันการเป็นซำ้าหรือ

ป้องกันการดำาเนินของโรค	 โรค	MS	ปัจจุบันมียา

หลายชนิดที่ช่วยลดการเป็นซำ้า	(immunpmodu-

lating	drugs)	ได้แก่	Interferon	–beta	(IFN-β)

ซึ่งในประเทศไทยมี	 2	 ชนิดคือ	 IFN-	β1a	และ	

IFN-	β1b	 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดการเป็น

ซำ้าไม่แตกต่างกัน	 (ประมาณ	 ร้อยละ	 30)	 เป็นยา

ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง	 และในปัจจุบันกำาลังจะมียาที่

ใช้รับประทานคือยา	Fingolimod	หลักการใช้ยา

ของ	immunomodulating	drugs	คือ	การใช้ยา

อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการเป็นซำ้าและใช้ไปตลอด	

ขณะนี้ยังไม่มียาใดที่สามารถพิสูจน์ว่าลดการเกิด	
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secondary	progressive	ของ	MS	ในขณะที่	pri-

mary	progressive	และ	progressive	relapsing	

ยงัไมม่ยีาทีใ่ชร้กัษา		สำาหรบัโรค	NMO	มุง่เนน้การ

ลดการเป็นซำ้า	 ยังไม่มีข้อมูลที่เป็น	 randomized	

control	trial	แตข่อ้มลูทีม่อียูใ่นปจัจบุนัคอื	การให้

ยากดภูมิคุ้มกัน	(immunosuppressive	drugs)	

เป็นหลัก	ยาที่ใช้บ่อยคือ	 corticosteroid	 ขนาด	

10-60	mg	ต่อวัน	และ	Azathioprine	 2-3	mg	

ต่อนำ้าหนักตัว	1	กิโลกรัมต่อวัน16	(ในคนไทยอยู่ที่

ประมาณ	100	mg	ตอ่วนั)	เนือ่งจาก	Azathioprine	

ออกฤทธิใ์นการกดภมูคิุม้กนัคอ่นขา้งชา้	จงึแนะนำา

ให้	corticosteroid	ไปก่อนในช่วงแรก	ระยะเวลา

ในการให้ยาประมาณ	3-5	ปี	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่

ในการเป็นซำ้า	และผลข้างเคียงจากยา	ยาอื่นที่อาจ

ใช้บ้างได้แก่	Mycophenolate	mofetil17และ	

cyclophosphamideการใช้ยา	 IFN-β จะทำาให้
อาการของ	NMO	เปน็ซำา้มากขึน้18	จงึมคีวามสำาคญั

เป็นอย่างยิ่งในการแยกสองโรคนี้ออกจากกัน

 3. การรักษาตามอาการ

	 อาการที่เกิดขึ้นหลังการมีไขสันหลัง	 หรือ	

เส้นประสาทตาอักเสบ	 เช่น	 อาการปวดเกร็ง

กล้ามเนื้อ	 กลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้	 หรือ

ไม่สามารถปัสสาวะออกได้	ท้องผูก	ภาวะซึมเศร้า	

และอื่น	ๆ	การรักษามุ่งเน้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

แก่ผู้ป่วย	และให้ระวังการเกิดปฏิกิริยาต่อกันของ

ยาที่ใช้รักษาโรค	และยาที่รักษาตามอาการ
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บทนำ� 
	 โบทูไลนุม	 ทอกซินเป็น	 neurotoxin	 ซึ่ง

สรา้งโดยเชือ้แบคทเีรยี	Clostridium	botulinum	

เปน็ทอกซนิทีม่ฤีทธิร์นุแรงทีส่ดุเมือ่คดิตอ่นำา้หนกั

โมเลกลุ	มผีลทำาใหก้ลา้มเนือ้ออ่นแรงโดยออกฤทธิ์

ลดการหลั่ง	 acetylcholine	ที่	 neuromuscular	

junction

	 โบทูไลนุม	ทอกซินทำาให้เกิดโรค	botulism	

ในคนโดยการรับประทานอาหารที่มีโบทูไลนุม	

ทอกซินนี้อยู่	 อาการสำาคัญคือ	 ปากแห้ง	 คลื่นไส้	

อาเจียน	 ตามัว	 มองเห็นภาพซ้อน	 กลืนลำาบาก	

อ่อนแรงตามบริเวณต่างๆ	 เช่น	 กล้ามเนื้อกลอก

ตา	 กล้ามเนื้อแขน	 ขา	 และบางรายอ่อนแรงมาก

จนเกิดภาวะการหายใจล้มเหลว	นอกจากนี้ยังมี

อาการของระบบประสาทอัตโนมัติร่วมด้วย	ตั้งแต่

ปี	พ.ศ.2520	เป็นต้นมา	โบทูไลนุม	ทอกซินได้ถูก

นำามาใช้ในการรักษาอย่างกว้างขวาง	 ในผู้ป่วยที่

มีอาการเคลื่อนไหวหรือกล้ามเนื้อเกร็งผิดปกติ	

ซึ่งพบว่าได้ผลดีมาก	 เช่น	 โรค	dystonia	 โรคตา

กะปริบ	 (blepharospasm)	 โรคใบหน้ากระตุก

ครึ่งซีก	(hemifacial	spasm)		เป็นต้น	นับว่าเป็น

ความก้าวหน้าครั้งสำาคัญครั้งหนึ่งในการรักษาโรค

ทีร่กัษาไมไ่ดใ้นอดตี	ใหก้ลายเปน็โรคทีร่กัษาไดใ้น

ปจัจบุนั	นอกจากโรคทางจกัษวุทิยา	ประสาทวทิยา

แลว้	ขณะนีไ้ดม้กีารนำาทอกซนิไปใชร้กัษาโรคอืน่ๆ	

อีก	 เช่น	 โรคทางเดินอาหาร	 โรคผิวหนัง	 โรคหรือ

ภาวะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 และมีการใช้อย่างกว้าง

ขวางในด้านการเสริมความงาม	เป็นต้น	

ประวัติคว�มเป็นม�
	 โรค	botulism	 	 เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่คริสต์

ศตวรรษที่	 18	 	 แต่มาทราบว่ามีสารทอกซินสร้าง

โดยแบคทีเรียเป็นตัวที่ทำาให้เกิดอาการในปี	พ.ศ.	

2440		ช่วงปี	พ.ศ.2463		Sommer	ได้พยายามทำา	

โบทูไลนุม	ทอกซินให้เป็นสารบริสุทธิ์	 ในปี	พ.ศ.

2489	Lammanna		สามารถทำาใหโ้บทไูลนมุ	ทอกซนิ	

ตกผลึกได้	 และทราบว่าทอกซินประกอบไปด้วย

ส่วนที่เป็นพิษ	 (toxic	unit)	 และส่วนโปรตีนที่ไม่

Botulinum Toxin : Clinical Application in Medicine

ศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ,  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เป็นพิษ	 (non-toxic)	 Schantz	 	 เป็นผู้ผลิตโบทู

ไลนุม	ทอกซินเพื่อให้นำาไปใช้ศึกษาวิจัย	ทำาให้เกิด

ความก้าวหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว

	 ในช่วงปี	 พ.ศ.2513	Alan	 	 Scott	 แหล่ง

สถาบัน	Smith-Kettlewell,	Institute	of	Visual		

Sciences	 ที่ เมืองซานฟานซิสโก	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 เป็นคนแรกที่มีแนวคิดนำาสาร	

โบทูไลนุม	 ทอกซิน	 มาใช้รักษาผู้ป่วยและเป็น	

ผูบ้กุเบกิการนำาสารโบทไูลนมุ	ทอกซนิมาใชใ้นการ

รักษาอาการตาเหล่	 (strabismus)	 เนื่องจากการ

รักษาโดยการผ่าตัดยังไม่ค่อยได้ผลดี	 และอาจ

ต้องผ่าตัดซำ้า	 จึงเกิดความคิดว่าน่าจะนำาสารบาง

อย่างมาฉีดเข้ากล้ามเนื้อมัดที่ดีเพื่อให้เกิดความ

สมดุลขึ้น

	 ในระยะป	ีพ.ศ.2515	Scott	ไดท้ำาการศกึษา

ผลของโบทูไลนุม	ทอกซินในลิงอย่างละเอียด	ตี

พมิพผ์ลการวจิยัในปี	พ.ศ.2516	ซึง่จากงานนีท้ำาให้

ทราบว่าผลของโบทูไลนุม	ทอกซินทำาให้กล้ามเนื้อ

อ่อนแรงลงเฉพาะมัดที่ฉีด	ไม่มีผลต่อส่วนอื่นของ

ร่างกาย	ซึ่งน่าจะนำาไปรักษาอาการตาเหล่	และโรค

ตากะปรบิได้	ขอ้ดอีืน่	ๆ 	ของโบทไูลนมุ	ทอกซนิคอื	

มคีวามจำาเพาะออกฤทธิเ์ฉพาะที	่neuromuscular	

junction	ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นของประสาทรบัรูส้กึ	

ออกฤทธิอ์ยูไ่ดน้าน	ระยะเวลาทีก่ลา้มเนือ้ออ่นแรง

จนกลับมาปกติใช้เวลาประมาณ		6	เดือน1	และได้

เริ่มนำาสารนี้มาใช้ในมนุษย์เป็นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	

2520	ต่อมาได้รายงานผลการใช้รักษาตาเหล่เป็น

ครั้งแรกในวารสาร	Ophthalmology		ในปี	พ.ศ.

2523	และรายงานอีกครั้ง		1		ปีต่อมา		หลังจากนั้น

ได้มีการนำาโบทูไลนุม	ทอกซินนี้มาใช้ในโรคต่าง	ๆ	

เพิ่มมากขึ้น

โครงสร้�งพื้นฐ�น
	 โบทูไลนุม	ทอกซินที่พบในปัจจุบันมีอยู่	 	7		

serotype	ได้แก่		A,	B,	C
1
,	D,	E,	F,	และG2	ทั้ง	

7	 serotype	มี	 	 antigenicity	แตกต่างกัน	 	แต่

มีนำ้าหนักโมเลกุลและโครงสร้างของหน่วยย่อย	

(subunit)	เหมือนกัน3	ทอกซินชนิด	A	เป็นชนิดที่

ใช้ในทางการรักษาโรคต่าง	ๆ	มากที่สุดในปัจจุบัน	

ชนิดอื่นเริ่มมีการศึกษาและนำามาใช้บ้างแล้ว	 ทุก	

serotype		ออกฤทธิ์คล้ายกัน	ร่างกายมนุษย์ตอบ

สนองหรือไวต่อทอกซินแต่ละ		serotype		ไม่เท่า

กัน	 ในตอนแรกทอกซินถูกสร้างขึ้นในรูปของโพลี

เพ็ปไทด์สายเดี่ยว	(single-chain	polypeptide)	

ขนาดนำ้าหนักโมเลกุล		150,000		ดาลตัน	ทอกซิน

ในรูปโครงสร้างเช่นนี้มีฤทธิ์อ่อนมาก	 แต่เมื่อถูก

ย่อยแยกโดยเอนไซม์บางตัวของแบคทีเรีย	 หรือ

โดย	trypsin	ออกเป็นโมเลกุลที่มี		2	สาย		ได้แก่		

heavy	 chain	 ขนาดนำ้าหนักประมาณ	 	 100,000	

ดาลตัน	และ	light	chain	ขนาด		50,000	ดาลตัน		

เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไดซัลไฟด์	 	 (disulphide	

bridge)	มีสังกะสี	1	โมเลกุล	ซึ่งทอกซินจะมีฤทธิ์

มากทีส่ดุเมือ่อยูใ่นโครงสรา้งนีท้อกซนิถกูดดูซมึได้

เมือ่ใหท้างปาก	และจะถกูทำาใหม้ฤีทธิโ์ดยการยอ่ย

โครงสรา้งบางสว่นออกเปน็ทอกซนิขนาด		150,000	

ดาลตัน
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ตำ�แหน่งและกลไกก�รออกฤทธิ์ใน
ระดับโมเลกุล
 การออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อ

	 โบทูไลนุม	 ทอกซินเป็นสารที่มีฤทธิ์แรง	

ชอบจับตัวกับกล้ามเนื้อ	 มักจับกับ	membrane	

receptor	ที่	 neuromuscular	 junction	ต่อมา

ร่างกายจะนำาทอกซินเข้าไปในเซลล์	 ออกฤทธิ์

โดยการจับที่	calcium	ion	channels	เพื่อทำาให้

การหลั่งของ	 acetylcholine	ที่	 neuromuscu-

lar	 junction	ลดลง	 โดยการยับยั้งกระบวนการ		

exocytosis	 ซึ่งเป็นการสะกัดกั้นกระแสประสาท

ที่มายังกล้ามเนื้อ	ทำาให้คำาสั่งมาที่กล้ามเนื้อลดลง4	

การจับนี้เป็นการจับแบบถาวร	ทำาให้	miniature	

end	plate	potentials	 ของใยกล้ามเนื้อทั้งแอม							

พลิจูด	 (amplitude)	 และความถี่ลดลง	ทอกซิน

ไมร่บกวนตอ่การสรา้งหรอืการเกบ็	acetylcholine	

กระบวนการออกฤทธิ์ของโบทูไลนุม	ทอกซิน	แบ่ง

ได้		3	ขั้นตอน	

	 นอกจากนี้โบทูไลนุม	 ทอกซินยังพบว่ามี

ฤทธิ์ยับยั้งการทำางานของระบบประสาทอัตโนมัติ

ด้วย	โดยยับยั้งที่	sympathetic	และ	parasym-

pathetic	ganglion	cells	 ขณะนี้เราเข้าใจกลไก

ภายในเซลล์ของทอกซินแต่ละ	serotype	แล้ว

 ผลต่อกล้ามเนื้อ

 ผลต่อกำาลังของกล้ามเนื้อ

	 โบทูไลนุม	 ทอกซินทำาให้กล้ามเนื้ออ่อน

กำาลังลงเล็กน้อย	 แต่ไม่อ่อนกำาลังทั้งหมด	 จึง

สามารถนำามาใช้รักษาได้ดีในโรคที่มีการเกร็ง	 มี

การเคลื่อนไหวผิดปกติ	 หรือเคลื่อนไหวมากเกิน

ไป	 มีหลักฐานว่าโบทูไลนุม	 ทอกซินจับตัวเป็น

ปริมาณมากใน	nerve	terminal	ที่	active		ที่สุด		

ซึง่เปน็กลา้มเนือ้ทีท่ำาใหเ้กดิการเคลือ่นไหวผดิปกต	ิ	

กล้ามเนื้อนั้นอ่อนกำาลังลงทำาให้อาการดีขึ้น

	 กลไกของการได้ผลจากการรักษา

	 Geller	 และคณะ	 	พบว่าผลการรักษาจาก

โบทูไลนุม	 ทอกซิน	 เกิดจากการอ่อนกำาลังของ

กล้ามเนื้อ	และได้ผลการรักษาตราบเท่าที่ยังมีการ

อ่อนกำาลังและยังตรวจพบว่ามีความผิดปกติของ

สรีรวิทยาไฟฟ้ากล้ามเนื้อ	 ในขณะที่อาการทาง

คลินิกไม่พบการกระตุกกล้ามเนื้อที่ไม่รับการฉีด

ยงัมกีารกระตกุอยู	่synkinesia	ยงัคงมอียูห่ลงัการ

ฉดียา		ดงันัน้การทีฉ่ดียาแลว้ไดผ้ลควรเกดิจากผล

ที่ทำาให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนกำาลังมากกว่าอย่างอื่น

พย�ธิวิทย�กล้�มเนื้อ
	 จากการศึกษาของ	Borodic	และFerrante	

ในปี	พ.ศ.	 2535	พบว่าในกล้ามเนื้อ	 orbicularis	

oculi	จากผู้ป่วยโรคตากะปริบ		เมื่อได้รับการฉีด

โบทไูลนมุ	ทอกซนิไปนานๆ	ไมท่ำาใหเ้กดิกลา้มเนือ้

ลีบอย่างถาวร	 การเกิด	 denervation	 ในกล้าม

เนื้อสัมพันธ์กับระยะเวลาหลังจากการฉีดยาครั้ง

สุดท้าย	การพบว่ามีใยกล้ามเนื้อลีบทั่วไปเป็นกระ

บวนการชั่วคราว	ระดับของ	acetylcholinester-

ase	กลับสู่ระดับปกติเมื่อเวลาผ่านไป

ก�รกระจ�ยตัวในกล้�มเนื้อ
	 Borodic	และคณะ	ศกึษาการฉดีโบทไูลนมุ	

ทอกซนิปรมิาณ	1	หนว่ยเขา้กลา้มเนือ้	ทำาใหเ้กดิผล
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ที่กล้ามเนื้อเป็นวง	 15-30	มม.	ถ้าเป็น	 10	หน่วย

พบวา่ทอกซนิยงัอยูใ่นบรเิวณนัน้		และซมึกระจาย

ในกล้ามเนื้อมีรัศมีไปถึง	 4.5	 ซม.	 จากตำาแหน่งที่

ฉีดกล้ามเนี้อที่อยู่ใกล้ที่สุดจะมีผลมากที่สุด	 แล้ว

ลดการหลั่งลงเป็นวงรัศมีห่างออกไป	ทอกซินใน

ขนาดสูงอาจซึมผ่าน	 fascial	planes	ไปถึงกล้าม

เนือ้ทีไ่มไ่ดฉ้ดียาได้	การกระจายตวัของโบทไูลนมุ	

ทอกซนิขึน้กบัขนาดยา	(หนว่ย)	ปรมิาณทีฉ่ดี	(ลบ.

ซม.)		และตำาแหนง่ของการฉดี	ถา้ฉดีขนาดสงูขึน้จะ

กระจายออกเปน็ปรมิาณกวา้งขึน้	จากการศกึษาใน

ผู้ป่วยพบว่ามีการซึมของทอกซินจากกล้ามเนื้อที่

ถกูฉดียาไปทีก่ลา้มเนือ้ตดิกนัได	้	ทำาใหเ้กดิผลขา้ง

เคียงของการรักษา		ดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้โบทูไล

นมุ	ทอกซนิซมึกระจายออกไปนอกกลา้มเนือ้ทีฉ่ดี		

ควรฉดีในขนาดตำา่		และฉดีหลายจดุ		จะทำาใหท้อก

ซินกระจายออกเป็นวงไม่กว้างเกินกว่าที่ต้องการ

ขน�ดย�ที่เป็นพิษต่อมนุษย์
	 Scott	ไดท้ดลองฉดีโบทไูลนมุ	ทอกซนิในลงิ

พบว่าขนาด	LD
50
	ของลิงเป็น	39	หน่วย	(Botox®				)		

ต่อกิโลกรัม	 	 ยังไม่ทราบขนาดทอกซินที่ทำาให้

มนษุยเ์สยีชวีติ		ถา้คำานวณจากการศกึษาของ	Scott	

และ	Herrero		ซึง่จะพบวา่ขนาดทอกซนิทีท่ำาใหค้น	

นำ้าหนัก	70	กิโลกรัมเสียชีวิตเท่ากับ	3,000	หน่วย	

(Botox®	)	หรอืเทา่กบั	30	ขวด	(ขวดละ	100	หนว่ย)

แหล่งผลิตย� 
	 ยาโบทูไลนุม	ทอกซินชนิด	A	ในปัจจุบันมี

การผลิตมาจาก	2	แหล่งคือ	

	 1.	 Botox®			เปน็โบทไูลนมุ	ทอกซนิทีผ่ลติ

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดยบรษิทั		Allergan	ได้

รบัการจดทะเบยีนยาแลว้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	

ประเทศอังกฤษ	และประเทศไทย		

	 2.	 Dysport®	ผลติในประเทศองักฤษ	โดย

บริษัท	 Speywood	 Pharmaceuticals	 ใช้แพร่

หลายในยุโรป	สำาหรับประเทศไทยได้นำาเข้ามาทำา

วิจัยตั้งแต่ปี	พ.ศ.2532	
	 ในปัจจุบันมีการนำาเข้ายาโบทูไลนุม	 ทอก

ซินชนิด	 A	 จากประเทศเกาหลีและจีน	 ซึ่งยังมี

ข้อมูลการศึกษาด้านประสิทธิภาพของยาโบทูไล

นุม	ทอกซินชนิด	A	 เหล่านั้นไม่มาก	การใช้ควร

เลือกใช้ชนิดที่ทาง	 คณะกรรมการอาหารและยา

ประเทศไทยรับรองเท่านั้น	 ไม่ควรใช้ยาที่มีการสั่ง

ซื้อทาง	internet	ผ่าน	website	ต่างๆ	เพราะอาจ

เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยได้

ก�รใช้โบทูไลนุม ทอกซินท�งคลินิก
	 โบทูไลนุม		ทอกซิน	ได้มีการนำามาใช้รักษา

อาการตาเหล่	(strabismus)		เป็นภาวะแรก	ซึ่งใน

เวลาตอ่มาไดน้ำามาใชร้กัษาโรคระบบประสาทอยา่ง

กว้างขวางโดยเฉพาะโรคที่มีการเคลื่อนไหว	หรือ

กล้ามเนื้อเกร็งผิดปกติ	 ซึ่งพบว่าได้ผลดี	 สมาคม

และสถาบันการแพทย์หลายแห่งให้การยอมรับ

และแนะนำาให้ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ	

 ข้อดี	คือ

	 1.	 ไมต่อ้งเสีย่งกบัการดมยาสลบ	การรกัษา

ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งส่วนใดของสมอง

	 2.		สามารถปรบัปรมิาณยาตามความรนุแรง
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ของโรคหรือตามความต้องการของผู้รักษาได้

	 3.	 มีผลข้างเคียงเล็กน้อยและเป็นชั่วคราว

	 4.	 ได้รับการยอมรับในการรักษามาก	

เนื่องจากมีความสะดวกและสามารถทำาได้ที่ห้อง

ตรวจผู้ป่วยนอก

	 5.	 ไม่มีความเจ็บปวดแต่ประการใด

	 6.	 ไม่มีผลข้างเคียงต่อระบบอื่น	 ๆ	 ของ

ร่างกาย

 ข้อด้อย	ได้แก่

	 1.		ผลดี จ ากการรั กษาอยู่ ไ ด้ ไม่ น าน	

ประมาณ	3-4	เดือน

	 2.	 อาจมอีาการออ่นกำาลงัของกลา้มเนือ้อืน่

ที่ไม่ต้องการ

	 3.	 อาจเกิดภูมิคุ้มกัน	 (antibody)	 ต่อ	

ทอกซิน

	 4.	 ราคาแพง

	 นอกจากใช้ในการรักษาโรคระบบประสาท

แล้วข้อบ่งชี้ในทางคลินิกได้ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ		

เช่น	 โรคทางเดินอาหาร	 โสต	นาสิก	 ลาริงซ์วิทยา	

orthopedics	 	 และในด้านความสวยความงาม

ในสหรัฐ	 Botox®	 ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ

คณะกรรมการอาหารและยาเมื่อปี	 พ.ศ.2532	

ในประเทศอังกฤษ	Dysport®	ขึ้นทะเบียนในปี	

พ.ศ.2534	 ส่วนในประเทศไทย	 Botox®	 ได้รับ

การขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่	 19	 มกราคม	พ.ศ.253	

ซึ่ ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 	 ได้มีการนำายา		

Dysport®				มาใช้นานมากกว่า	20	ปี

ก�รใช้รักษ�โรคระบบประส�ท
	 โบทูไลนุม		ทอกซิน		เริ่มต้นนำามาใช้ในการ

รกัษาโรคทางจกัษวุทิยา	ตอ่มาไดท้ราบการนำามาใช้

ในโรคประสาทวทิยา	เชน่	โรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกี		

โรคตากะปรบิ	spasticity		เปน็ตน้	ลกัษณะสำาคญั

ของโรคทีใ่ชย้านีไ้ดผ้ลมกัเปน็โรคทีม่กีารเกรง็หรอื

กระตกุของกลา้มเนือ้มากเกนิปกต	ิดงัรายละเอยีด

ต่อไปนี้

	 Dyskinesia      

	 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก	

	 ภาวะการเคลื่อนไหวด้วยกันของกล้ามเนื้อ	

	 ใบหน้า	(facial	synkinesia)

	 อาการตาเขมน่	(benign	eyelid	twitching)	

	 Tics  

	 อาการสั่น	(tremor	:	เสียง	ศีรษะ	แขน	ขา	)		

	 Palatal	myoclonus					

	 Dystonia 

	 โรคตากะปริบ	(blepharospasm)

	 Cervical	dystonia	(spasmodic	torticollis)

	 Spasmodic	dysphonia

	 Oromandibular	 dystonia	 (tongue		

	 protusion	dystonia	)

	 Occupational	cramps	(writer’s	cramps)

	 Dystonia		อื่น	ๆ 		(“off”	painful	dystonia			

	 ในโรค	Parkinson)

	 Writer's	cramp

 อื่น ๆ

	 Rigidity

	 Spasticity	
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	 Cerebellar	tremors

	 Stiff-person	syndrome

	 Bruxism

	 การพูดติดอ่าง	(stuttering)

	 Muscle	 contraction	 headache	 และ		

	 migraine	headache

	 Trismus	(postradiation	myokymia	)

	 ตะคริว		(cramps)		

				 Detrusor	sphincter	dyssynergia

	 Laryngeal	 muscle	 hyperactivity		

	 syndrome

	 Pain	disorder

	 Sialorrhea

	 Facial	pain

ก�รใช้รักษ�โรคท�งเดินอ�ห�ร 
	 Achalasia	คอืภาวะที	่lower	esophageal	

sphincter	ไมค่ลายตวัทำาใหเ้กดิอาการกลนืลำาบาก	

Pasricha	และคณะ2ได้ใช้	โบทูไลนุม		ทอกซิน	ใน

การรักษา	achalasia	ในปี	2538	โดยฉีด	4	จุดเข้า

ที	่lower	esophageal	sphincter	ในผูป้ว่ยจำานวน	

10	ราย	พบว่า	7	รายอาการหายไป	ต่อมาได้มีการ

ทำา	double-blind	placebo-controlled	พบว่าได้

ผลอย่างชัดเจน	ได้ผลอยู่นาน		6		เดือน	

	 Cuilliere	และคณะรายงานผู้ป่วย	55	ราย	

ฉีดยา	intrasphincteric	injection	พบว่าได้ผล

ดี	อาการดีขึ้นในจำานวน	60%	เป็นเวลา	6	เดือน

	

	 Anal sphincter disorders 

	 Maria	 และคณะได้ตีพิมพ์งานวิจัย	 เมื่อ

เดือน	มกราคม	พ.ศ.	 2541	ทำาการศึกษาด้วยวิธี	

double-blind,	 placebo-controlled	 	 ในผู้ป่วย	

chronic	 anal	 fissure	 จำานวน	 30	 ราย	 ฉีดยา	

โบทูไลนุม	ทอกซิน	20	หน่วย	เข้าที่	internal	anal	

sphincter	เทียบกับการฉีด	saline	พบว่า	กลุ่มที่

ฉีด	โบทูไลนุม	ทอกซิน	ได้ผลอย่างชัดเจน	

ก�รใช้รักษ�โรคผิวหนัง
 การรักษา focal hyperhidrosis 

	 Focal	hyperhidrosis	เป็นภาวะที่มีอาการ

เหงื่อออกที่ฝ่ามือ	ฝ่าเท้า	หรือรักแร้	อาการที่ฝ่ามือ

ทำาให้เหมือนกับผู้ป่วยตื่นเต้น	 มีความไม่น่าเชื่อ

ถือ	 ทำาให้จับสิ่งของได้ไม่แน่น	 กระดาษเปียก	

Schnider	 และคณะ	 ในปี	พ.ศ.	 2540	 ได้ศึกษา

การใช้	Dysport	ในการรักษาผู้ป่วยจำานวน	11	คน		

โดยวิธี	 double-blind	 เป็นคณะแรก	ทำาการฉีด

ทอกซิน	120	หน่วยแบ่งฉีดเป็น	6	จุดที่มือข้างหนึ่ง	

โดยเปรียบเทียบกับการฉีดด้วย	 saline	ที่มืออีก

ข้าง	 วัดผลด้วยการใช้	Ninhydrin	 sweat	 tests	

พบว่าที่เหงื่อลดลง	26%,	26%,	31%	ที่	3,	8,	13	

สัปดาห์	 เมื่อใช้	 subjective	 assessment	 เหงื่อ

ลดลง	38,	40,	61	%		Naumann	และคณะ		ใน

ปี	2541	ฉีดในผู้ป่วย	focal	hyperhidrosis	ได้แก่	

ที่	axilla,	palm,	sole	ใช้ยา	3	หน่วยต่อ	4	ตร.ซม.	

วัดผลด้วย	minor	iodine-starch	test	ไม่พบว่า

มี	recurrent	ในระยะเวลา	5	เดือน	ได้ผลทุกราย	
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 การรกัษา recurrent gustatory sweating  

(Frey syndrome) 

	 Frey	syndrome	คือกลุม่อาการที่ประกอบ

ด้วย	การมีเหงื่อออกและ	flushing	ที่ผิวหนังแก้ม	

หน้าผาก	และบริเวณ	submandibular	เหงื่อออก

เกิดขึ้นขณะรับประทานอาหาร	 เกิดตามหลังการ

ผ่าตัด	ต่อมนำ้าลาย	parotid,	radical	neck	dis-

section,	diabetic	neuropathy	อุบัติการณ์	ตาม

หลงัการผา่ตดัตอ่มนำา้ลาย	parotid	ออกอาจสงูถงึ	

100%	เกิดตามหลังการผ่าตัดประมาณ	6	เดือน	ที่

มีรายงานการรักษาด้วย	โบทูไลนุม	ทอกซิน	ได้ผล

ถึง	100%		ได้ผลนานเป็นอาจถึง	12	เดือน	Drobik	

et	al		เปน็คณะแรกทีใ่ช	้รกัษาในกลุม่อาการนีใ้นป	ี

2538		ต่อมา	Bjerkhoel		ในปี		2540	ศึกษาผู้ป่วย		

31	ราย		การฉีด	0.5	หน่วย	ต่อ	1	ตร.ซม.	หรือฉีด		

2.5	หน่วย	ต่อ	ตร.ซม.	จำานวน	31	ราย	เฉลี่ยใช้ยา	

37.7	หนว่ย	ประเมนิการมเีหงือ่ออกดว้ย	Minor’s	

starch	 test	 ได้ผล	30	จาก	31	ราย	Naumann	

และคณะในปี	 2540	 รายงานการรักษา	 Frey	

syndrome	จำานวนผู้ป่วย	45	ราย	ฉีด	1-2	หน่วย		

ต่อ	2.25	ตร.ซม.	พบว่าได้ผลทุกราย	ได้ผลเกิน	6	

เดือน	ใช้ยาเฉลี่ย	21.1	หน่วย	ต่อราย		Laskawi		

และคณะ3รายงานผู้ป่วย	19	ราย	พบว่า	ทุกรายได้

ผล	ได้ผลนานถึง	17.3	เดือน	Laccourreye		ในปี		

2542		รายงานผู้ป่วย	Frey	syndrome	จำานวน	33	

ราย	พื้นที่ใบหน้าที่มี	 gustatory	sweating	 เป็น

เฉลี่ย	49	ตร.ซม.	ใช้	Botox®	เฉลี่ย	86	หน่วย	ได้

ผลดีขึ้นถึงร้อยละ	70

หลักก�รใช้โบทูไลนุม  ทอกซิน
	 1.	 การชี้แจงต่อผู้ป่วย	ควรชี้แจงให้ผู้ป่วย

เข้าใจเรื่องการรักษาอย่างชัดเจนถึงผลดีและผล

ข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

	 2.	 การประเมินอาการทางคลินิกและการ

วินิจฉัยก่อนฉีดทอกซินผู้ป่วยทุกรายควรได้รับ

การประเมิน	 และตรวจดูให้แน่ชัดว่าวินิจฉัยถูก

ต้องและเหมาะสมกับข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยโบ

ทูไลนุม	ทอกซิน

	 3.	 การบันทึกความรุนแรงของอาการ	ควร

ประเมินอาการ	ความรุนแรงของโรค	 แล้วบันทึก

ไว้เพื่อใช้ติดตามผลการรักษา

	 4.	 การปรับเปลี่ยนการฉีด	 โดยทั่วไปการ

ฉีดโบทูไลนุม	ทอกซินไม่ได้ฉีดเหมือนกันทุกราย			

จำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอาการของผู้ป่วย

แต่ละรายและเปลี่ยนแปลงตามผลการฉีดครั้ง

ก่อนหน้านี้เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

	 5.	 การกำาหนดตำาแหน่งฉีด	 	 เนื่องจากโบ

ทูไลนุม	ทอกซินออกฤธิ์ที่กล้ามเนื้อที่ฉีดเป็นส่วน

ใหญ	่	มผีลตอ่กลา้มเนือ้อืน่ไมม่าก	ดงันัน้ในขัน้แรก

แพทย์จะต้องเลือกกล้ามเนื้อที่มีอาการมากที่สุด

ให้ถูกมัดเพื่อจะได้ฉีดให้ถูกที่	การเลือกกล้ามเนื้อ

สามารถทำาได้โดยการถามอาการ	 การดู	 การคลำา

กล้ามเนื้อ	 	 เป็นต้น	 มักจะฉีดเข้าที่ตรงกลางของ

กล้ามเนื้อ	ซึ่งเชื่อว่าได้ผลดีที่สุด

	 6.		 ขนาดยาทีใ่ช	้ปรมิาณยาทีใ่ชข้ึน้กบัขนาด

ของกลา้มเนือ้ถา้กลา้มเนือ้ขนาดใหญม่กัตอ้งใชย้า

เป็นปริมาณที่มากกว่ากล้ามเนื้อขนาดเล็ก	 กล้าม

เนื้อที่มีอ่อนกำาลังอยู่แล้วต้องลดขนาดลง
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	 7.	 ควรใช้ขนาดยาตำ่าสุดที่ได้ผลดี		ไม่ควร

ฉีดซำ้าในเวลาอันใกล้จนเกินไป		โดยทั่วไปการฉีด

แต่ละ	ครั้งควรห่างอย่างน้อย	3	เดือน	ถ้าต้องการ

ฉดีเพิม่ควรฉดีในครัง้ตอ่ไป		เพือ่เปน็การประหยดั

และลดโอกาสเกิดภูมิคุ้มกันต่อทอกซิน

วิธีก�รใช้ย�
	 แพทย์ผู้ฉีด

	 แพทย์ควรได้รับฝึกอบรมการใช้ยานี้อย่าง

ครบถ้วน	 ก่อนการใช้ยาควรมีความรู้ที่เกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์พื้นฐานของโบทูไลนุม	ทอกซิน	การ

จัดเก็บและการทำาลาย	 รู้ถึงข้อบ่งชี้	 	 ข้อห้าม	 	ผล

ข้างเคียง	 และควรมีความรู้อย่างละเอียดในโรค

การเคลื่อนไหวผิดปกติหรือโรคอื่น	ๆ	ที่แพทย์จะ

ทำาการฉดี		เพือ่ใหท้ราบแนช่ดัวา่การรกัษานีเ้หมาะ

สมกับโรคที่ผู้ป่วยเป็น	และผู้ป่วยได้รับการรักษา

อย่างเหมาะสม	

 การเก็บยา

	 ยาโบทูไลนุม	ทอกซิน	จากแต่ละแหล่งผลิต

มรีายละเอยีดแตกตา่งกนั	ควรศกึษาอยา่งละเอยีด

ก่อนเริ่มใช้ยาชนิดนั้น	ๆ		ยา	Botox	®	แต่ละขวด

มีโบทูไลนุม	ทอกซิน	 100	หน่วย	ยา	Dysport®				

แต่ละขวดมี	 500	 หน่วย	 เก็บไว้ในตู้ เย็นช่อง

ธรรมดา	 อุณหภูมิประมาณ	 4-8	 องศาเซลเซียส

ได้	 เมื่อผสมแล้วใช้ไม่หมดให้เก็บไว้ในตู้เย็นช่อง

ธรรมดา	เช่นเดียวกัน

ก�รผสม
	 Botox®			เมือ่จะใชใ้หผ้สมกบันำา้เกลอืปกติ	

0.9%	ห้ามเขย่าขวด	ต้องผสมเบา	 ๆ	 เพราะอาจ

ทำาให้ยาเสื่อมฤทธิ์	 เมื่อผสมแล้วต้องใช้ให้หมดใน	

4	 ชั่วโมง	 สัดส่วนการผสมอาจผสมด้วยนำ้าเกลือ	

1	หรือ	2	ลบ.ซม.	ซึ่งจะได้ความเข้มข้นของยา	10	

หรือ	5	หน่วยต่อ	0.1	ลบ.ซม.	ตามลำาดับ	เมื่อผสม

แล้วจะได้นำ้ายาใส	ๆ	ผู้เขียนนิยมผสมให้ได้ความ

เข้มข้น	5	หน่วยต่อ	0.1	ลบ.ซม.	เพื่อจะได้เหลือที่

ก้นขวดน้อยที่สุด	

	 Dysport®	 เมื่อจะใช้ให้ผสมกับนำ้าเกลือ

ปกติ	0.9%	ปริมาตร	2.5	ลบซม.	ใน	1	ขวด	จะได้

สว่นผสม	20	หนว่ยตอ่	0.1	ลบ.ซม.	ตอ้งใชน้ำา้เกลอื

ปกต	ิ0.9%	เทา่นัน้	ถา้ใช	้5D/W	ผสมเมือ่ฉดีผูป้ว่ย

จะมีอาการเจ็บแสบบริเวณที่ฉีด

ก�รกำ�จัดและก�รใช้ทอกซินที่เหลือ
	 ตามคำาแนะนำาของทั้งบริษัท	 ทอกซินเมื่อ

ผสมแล้วถ้าใช้ไม่หมดให้ทิ้งที่เหลือทันที	่ 	 แต่จาก

ประสบการณ์ของผู้เขียนและจากรายงานอื่น		พบ

ว่ายาที่เหลือ		เมื่อเก็บแช่เย็นไว้สามารถนำามาใช้ได้

อีกแต่ฤทธิ์ของยาอาจลดลงไปบางส่วนตามระยะ

เวลาทีเ่กบ็	จากการศกึษาโดยใช	้mouse	LD
50
	ทอก

ซินที่แช่แข็งไว้	 2	 สัปดาห์	 	 เมื่อนำามาละลายใช้อีก

ครั้งทำาให้ฤทธิ์ของยาลดลงเหลือร้อยละ	69.8		แต่

ถ้าใช้ทันที่ใน	 6	 ชั่วโมงฤทธิ์ยายังไม่เปลี่ยนแปลง	

แต่การใช้	 LD
50
	 	 อาจแตกต่างกับเมื่อใช้ในมนุษย์	

จากงานวิจัยของ	Sloop	และคณะ	พบว่า		เมื่อนำา
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มาใช้ใน	 2	สัปดาห์	 	พบว่าฤทธิ์ของทอกซินยังคง

เท่ากันกับทอกซินที่ผสมขึ้นมาใช้ใหม่

Syringe และเข็มฉีดย�  
	 ปกตใิช	้insulin	syringe	ไมใ่ช	้tuberculin	

syringe	เหมอืนในยคุแรก	ควรใชข้นาด	1	ลบ.ซม.		

และเข็มขนาด	27	ความยาว	0.5		นิ้วจึงเหมาะสม		

การใชเ้ขม็ทีเ่ลก็กวา่นีโ้ดยคาดวา่นา่จะเจบ็นอ้ยกวา่		

แต่เมื่อใช้จริงผู้ป่วยรู้สึกเจ็บกว่าเดิม		เนื่องจากตัว

เข็มอ่อนเมื่อแทงไม่ผ่านผิวหนังทันที		ในบางกรณี

ทีฉ่ดีในกลา้มเนือ้ขนาดใหญแ่ละอยูล่กึ		อาจตอ้งใช้

เข็มยาวกว่านี้	หรือ	EMG	injection	needle	คือ

เข็มที่สามารถต่อกับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้าม

เนือ้ภายในตวัเขม็กลวงและตอ่กบั		syringe	ใชฉ้ดี

ทอกซนิไดไ้ปพรอ้มกนั		สามารถตรวจหากลา้มเนือ้

มดัทีเ่กรง็ทีส่ดุ	เหมาะสมกบักลา้มเนือ้ทีต่รวจไมถ่งึ

ดว้ยการคลำาหรอืไมแ่นใ่จเนือ่งจากกลา้มเนือ้หลาย

มดัอยูใ่กลก้นั		การใช	้EMG	injection	needle	ทกุ

รายคงไมส่ะดวกในทางปฏบิตั	ิ	จงึควรใชใ้นกรณทีี่

เมือ่การฉดียาโดยใชอ้าการทางคลนิกิเปน็หลกัแลว้

ไมค่อ่ยไดผ้ลด	ีสว่นการฉดีในกรณเีสรมิความงาม	

แพทย์มักนิยมใช้เข็มที่มีขนาดเล็กกว่านี้	 เช่น	 เข็ม

ขนาด	30

ขน�ดย�ที่ใช้    
	 ขนาดยาที่ใช้แตกต่างกันไปในแต่ละโรค		

ความไวต่อทอกซินของผู้ป่วย	และชนิดของ	 โบทู

ไลนุม	ทอกซิน	ซึ่งแตกต่างกัน	โบทูไลนุม	ทอกซิน	

ที่นิยมใช้ได้แก	่Botox®	 และ	Dysport®	 ขึ้นอยู่

กบัโรค	ขนาดของกลา้มเนือ้	และการตอบสนองตอ่

การรกัษา	ซึง่สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้

จากเอกสารการรกัษาโรคนัน้	(ในทีน่ีไ้มข่อกลา่วใน

รายละเอียด)

	

ก�รเกิดภูมิคุ้มกัน (antibodies to 
botulinum toxin)
	 โบทูไลนุม	 ทอกซินเป็นสารที่ทำาให้เกิด		

antibody	ดังนั้น	ในผู้ป่วยบางรายเมื่อฉีดทอกซิน

ไปนาน	ๆ 	อาจไมต่อบสนองตอ่การรกัษา	ตรวจพบ

วา่	ในรายเหลา่นัน้ม	ีantibody	เกดิขึน้	วธิกีารตรวจ

หา	antibody	ตอ่โบทไูลนมุ		ทอกซนิ	มหีลายวธิเีมือ่

ใช้การตรวจแบบ		mouse	bioassay	ซึ่งถือว่าเป็น

วิธีมาตรฐาน	อัตราการพบ	antibody	อยู่ระหว่าง

ร้อยละ	0-10	 	แต่ในรายงานของ	Jankovic	และ	

Schwartzในผู้ป่วย	cervical	dystonia		จำานวน	

86	ราย	พบว่าให้ผลบวกต่อ	antibody	จำานวน	20	

ราย	คิดเป็นร้อยละ	 23.3	 และพบความสัมพันธ์

กับทางคลินิกอย่างชัดเจน	 	 กลุ่มที่ให้ผลบวกต่อ	

antibody	 เป็นผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

ทุกราย	การตรวจที่มีความสัมพันธ์กับอาการทาง

คลนิกิเปน็ชนดิทีส่ำาคญัทีส่ดุ	ซึง่ตรวจพบไดโ้ดยวธิ	ี

mouse	neutralization	bioassay	เท่านั้น	พบว่า

ในผู้ป่วยตรวยพบ	antibody	 โดยวิธีนี้ทุกรายไม่

ตอบสนองต่อการฉีดทอกซิน	แต่ในขณะเดียวกัน

ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาบางรายตรวจ

ไม่พบ	antibody	ซึ่งแสดงว่าวิธีนี้ยังมีความไวใน

การตรวจไม่พอเพียง
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ผลข้�งเคียงอื่น ๆ
	 การแพ้ยา		การแพ้ยาแบบ	anaphylaxis	มี

รายงาน	anaphylaxis	ในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการฉดียาที่

ผสมร่วมกับ	lidocaine	จึงไม่สามารถสรุปผลจาก

การ	autopsy	ไดว้า่เสยีชวีติจากยาหรอื	lidocaine	

ที่ผสม	 มีผู้ป่วยบางรายอาจแสดงการแพ้ยาเป็น

ผื่นหรือลมพิษได้	 นอกจากนี้มีรายงานการเกิด	

brachial	plexus	neuropathy	 	และ	Guillain-

Barre’	syndrome		

	

ข้อควรระวังในก�รฉีดโบทูไลนุม  
ทอกซิน
		 การใชท้อกซนิในผูป้ว่ยตัง้ครรภ	์ยงัไมม่กีาร

พิสูจน์หรือหลักฐานแน่ชัดว่าทอกซินปลอดภัยใน

ผู้ป่วยตั้งครรภ์		จึงยังไม่แนะนำาให้ฉีดในผู้ป่วยตั้ง

ครรภ์หรือกำาลังให้นมบุตร	 แต่อย่างไรก็ตามมีผู้

ปว่ยตัง้ครรภแ์ลว้ไดร้บัการฉดีทอกซนิจำานวนหนึง่	

ทารกที่คลอดก็ปกติทุกราย

ข้อห้�ม
	 ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคบางชนิดอยู่แล้ว		

เชน่	myasthenia	gravis,	Lambert-myasthen-

ic	syndrome,	motor	neuron	disease		เป็นต้น		

โดยเฉพาะในกรณทีีต่อ้งใชย้าในขนาดสงู	มรีายงาน	

1	 รายที่การฉีดโบทูไลนุม	 ทอกซินทำาให้อาการ	

subclinical	Lambert-Eaton	myasthenic	syn-

drome	มีอาการชัดเจนขึ้น	ดังนั้นในผู้ป่วยที่กำาลัง

ใช้ยาที่รบกวนการทำางานของ	 	 neuromuscular	

junction		ควรหลีกเลี่ยงการฉีดทอกซิน

ขั้นตอนก�รฉีด
	 1.	 กำาหนดกล้ามเนื้อและตำาแหน่งที่จะฉีด		

การเลอืกตำาแหนง่ใหป้ฏบิตัติามคำาแนะนำาในแตล่ะ

โรค	 ซึ่งแตกต่างกัน		โดยทั่วไปเลือกกล้ามเนื้อที่

มีการเกร็งหรือมีการเคลื่อนไหวผิดปกติมากที่สุด

	 2.	 กำาหนดขนาดทอกซนิทีใ่ช	้ดดูยาใส	่	sy-

ringe	เทา่กบัปรมิาณทีต่อ้งการ	ถา้ตอ้งฉดียาหลาย

จุด	อาจเปลี่ยน	syringe	ผู้ป่วยจะเจ็บน้อยลง

	 3.	 ทำาความสะอาดดว้ยสำาลชีบุแอลกอฮอล	์	

ต้องเช็ดอย่างสะอาดให้ปราศจากเครื่องสำาอาง								

เนื่องการฉีดอาจทำาให้เครื่องสำาอางติดปลายติด

ปลายเข็มลงไปด้วยได้

	 4.	 การฉีดในบางโรค	 เช่น	 โรคใบหน้า

กระตุกครึ่งซีกหรือโรคตากะปริบ	 ให้ฉีดเข้าใต้

ผิวหนังก็พอ	 เนื่องจากกล้ามเนื้อใบหน้าอยู่ติดกับ

ผิวหนัง	 	 แต่ในโรคที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่	 	 ให้ฉีด

เข้ากล้ามเนื้อ	โดยตรง	 ถ้ากล้ามเนื้อมัดนั้นอยู่ลึก

คลำาไม่ถึง	หรือเมื่อฉีดไปแล้วไม่ค่อยได้ผลดีให้ใช้		

EMG			injection		needle		ช่วยหากล้ามเนื้อที่มี	

activity		มากที่สุด

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ป่วย
	 เมื่อผู้ป่วยได้รับการฉีดยาเรียบร้อยแล้ว		

แพทย์ผู้ฉีดควรให้เอกสารแนะนำาเกี่ยวกับยาและ

การปฏบิตัติน		เพือ่ใหผู้ป้ว่ยมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั

การรักษามากยิ่งขึ้น	เช่น	การออกฤทธิ์ของยา		ผล

ข้างเคียง	การกลับมาฉีดยา		สถานที่		การเบิกคืน

จากราชการ		เป็นต้น	
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ก�รติดต�มก�รรักษ�
	 การติดตามการรักษาในระยะแรกที่ผู้ป่วย

เริ่มรักษาด้วยทอกซิน	 ควรนัดติดตามผู้ป่วยใน

ระยะ	1	เดือน		เพื่อให้เห็นผลข้างเคียงและผลการ

รักษา	 	 แต่เมื่อผู้ป่วยได้รับการฉีดยานี้หลายครั้ง

แลว้	จนทราบถงึผลดหีรอืผลขา้งเคยีงแลว้	ผูเ้ขยีน

มักให้ผู้ป่วยกลับมาฉีดยาอีกครั้งเมื่ออาการเป็น

มากขึ้น	

	 การติดตามการรักษามีประโยชน์อยู่หลาย

ประการคือ

	 1.	 การประเมนิผลการรกัษา	ประเมนิวา่การ

รักษาได้ผลดีมากน้อยเพียงใดการประเมินใน

แต่ละโรค	มคีวามแตกตา่งกนั	เกณฑป์ระเมนิความ

ดีขึ้น	เช่น		Improvement	in	Function	Scale		มี		

4	ระดับ	สูงสุดคือดีขึ้นมาก	

	 2.		ประเมนิผลขา้งเคยีง	การประเมนิผลขา้ง

เคยีง	ทำาเพือ่ดวูา่มผีลขา้งเคยีงอะไรบา้ง	และใหค้ำา

แนะนำาผู้ป่วยเมื่อเกิดอาการขึ้น

	 3.		ทบทวนการวินิจฉัย	 เมื่อมีการติดตาม	

ผูป้ว่ยไปเรือ่ย	ๆ 		บางครัง้พบวา่การวนิจิฉยัมคีวาม

กระจา่ง	ชดัขึน้	เชน่	ผูป้ว่ยบางรายเริม่ตน้เปน็		syn-

kinesia	เพยีงอยา่งเดยีว	แตเ่มือ่ตดิตามไปเรือ่ย	ๆ 		

อาการอืน่มคีวามชดัเจนขึน้		ทำาใหว้นิจิฉยัไดว้า่เปน็

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก		เป็นต้น

ก�รฉีดย�ครั้งต่อไป
	 สว่นใหญผู่ป้ว่ยมกักลบัมารบัการฉดียาโดย

เฉลี่ยทุก	3	เดือน		การตอบสนองต่อการรักษาใน

ผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกันมาก	ผู้เขียน

พยายามหลีกเลี่ยงการฉีดซำ้าก่อนครบ	 3	 เดือน	

เนื่องจากอาจกระตุ้นให้เกิด	 antibody	 ต่อโบทู

ไลนุม	ทอกซิน	 ขึ้นได้ง่าย	การเสื่อมฤทธิ์หรือการ	

กลับมามีอาการใหม่ของผู้ป่วยภายใน	 2-4	 เดือน	

เกดิจากการที	่axon	terminal	งอกใหม	่	เริม่ทำางาน

และเกิดการ	 transmission	 	 ขึ้น7	 ซึ่งมีปริมาณ

มากที่สุดประมาณสัปดาห์ที่	 5-10	หรือขึ้นอยู่กับ

การที่ทอกซิน	ถูกกำาจัดออกไปจากปลายประสาท		

และอัตราการสร้าง	SNAP-25	ใหม่ขึ้นมาแทนแต่	

SNAP-25	 ใหม่ต้องสร้างที่ตัวเซลล์ประสาทแล้ว

ลำาเลียงไปยังปลายประสาท

อน�คตของโบทูไลนุม ทอกซิน
	 ในสถานภาพปัจจุบัน	 ได้มีการประยุกต์ใช้

โบทไูลนมุ	ทอกซนิในการรกัษาโรคตา่ง	ๆ 	มากมาย								

ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยทั่วไป		แต่

ยังมีคำาถามที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและอนาคตของ

การใช้ยาชนิดนี้อีกหลายประการ	ได้แก่

	 1.	 ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน	 	 ควรมีการศึกษาและ

กำาหนดขอ้บง่ชีท้ีช่ดัเจนขึน้		เพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจ

เลือก	 การรักษาแบบต่าง	ๆ 	เช่น	ยารับประทาน	ยา

ฉีด	หรือการผ่าตัด	เป็นต้น

	 2.	 การรกัษารว่มกนั	การศกึษาทีผ่า่นมาเนน้

การักษาด้วยโบทูไลนุม		ทอกซิน	เพียงอย่างเดียว		

จึงเป็นที่น่าสนใจว่าถ้าให้การรักษาร่วมกันระหว่าง

โบทูไลนุม	ทอกซินกับการรักษาชนิดอื่น	ๆ	เช่น	ยา

รับประทานจะมีผลการรักษาอย่างไร		แตกต่างกับ

การรักษาเพียงอย่างเดียวหรือไม่
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	 3.	 การกำาหนดตำาแหน่งการงฉีดและขนาด

ยาให้เป็นมาตรฐาน	 ในขณะนี้ยังมีความแตกต่าง

กัน	มากทั้งตำาแหน่งและขนาดยาในระหว่างแพทย์

ผูใ้ชท้อกซนิ	อนาคตนา่จะมกีารกำาหนดสิง่เหลา่นีใ้ห้

ชัดเจนขึ้น

	 4.	 วิธีการลดผลข้างเคียง		ควรมีการศึกษา

วิจัยการใช้โบทูไลนุม	 ทอกซินที่เกิดผลข้างเคียง

น้อยที่สุด

	 5.	 ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 	 	 ควรมีการ

ศึกษาเพื่อทำาให้ทอกซินออกฤทธิ์อยู่ได้นานขึ้น			

เป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดการเสียเวลาที่ต้อง

กลับมาฉีดซำ้า

	 6.	 การประเมินหาต้นทุน-ประสิทธิผล		

(cost-effectiveness)		เนื่องจากยาราคาแพงควร

มกีารศกึษาในแงข่องผลทีไ่ด้	และคา่ใชจ้า่ยของยา

ว่ามีความคุ้มค่าในการรักษาหรือไม่

	 7.	 การลดราคายา		ควรหาวธิกีารทีจ่ะทำาให้

ราคาโบทูไลนุม	ทอกซินลดลงกว่าปัจจุบัน

	 8.	 ผลระยะยาว		ควรศกึษาผลของทอกซนิ	

ต่อร่างกายเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน	เช่น	10-20	ปี

	 9.	 ควรศึกษาดูว่ามีผลในระบบประสาท

ส่วนกลางหรือไม่

	 10.	ศึกษาหาปัจจัยที่ทำาให้ผู้ป่วยตอบสนอง

ต่อการรักษาแตกต่างกัน

	 11.	ควรมีการเพิ่มข้อบ่งชี้ในการรักษาที่ได้

ผลดีมากขึ้นกว่าปัจจุบัน	 เช่น	 blepharospasm,	

task	specific	dystonia	และ	focal	dystonia	รวม

ทั้ง	migraine	headache	ที่ไม่ตอบสนองต่อการ

รกัษาดว้ยวธิอีืน่ๆ	เพือ่การเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาล	

สรุป
	 บทบาทของโบทูไลนุม	ทอกซินในการรักษา

โรคต่าง	ๆ	ทางระบบประสาท		โรคทางเดินอาหาร

และโรคผิวหนังได้รับการยอมรับโดยทั่วไปซึ่งพบ

วา่ผลการรกัษาไดผ้ลดอียา่งชดัเจน		มผีลขา้งเคยีง

น้อยในหลาย	ๆ	 โรคกลายเป็นการรักษาที่ควรใช้

เปน็อนัดบัแรก		เชน่	โรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกี	โรค

ตากะปริบ	เป็นต้น		ก่อนฉีดทอกซินแพทย์ผู้รักษา

ต้องให้การวินิจฉัยโรคนั้นให้ถูกต้อง	 และต้องมี

ความรู้ในโรคที่ทำาการรักษาอย่างละเอียด	 ต้อง

ทราบว่าการรักษาโรคนั้น	ๆ	การรักษาอะไรเป็นสิ่ง

ทีด่ทีีส่ดุสำาหรบัผูป้ว่ยควรตอ้งไดผ้า่นการฝกึอบรม

จนมคีวามรูค้วามชำานาญในการใชย้านีด้ว้ย		ทราบ

ข้อบ่งชี้	ผลข้างเคียง	และอื่น	ๆ	

	 ยาโบทูไลนุม	ทอกซินที่มีใช้อย่างแพร่หลาย

ในโลกในปจัจบุนัม	ี2	แหลง่	มชีือ่การคา้คอื	Botox®

และ	Dysport®		ประสิทธิภาพในการรักษาและค่า

ใช้จ่ายในการรักษาสูง	 เพื่อความประหยัดควรนัด

ผู้ป่วยมาพร้อมกันทีเดียวหลาย	ๆ	ราย		ในขณะที่

ปัจจุบันเรามีความรู้ความเข้าใจในโบทูไลนุม	ทอก

ซินมาก	 แต่ขณะเดียวกันก็มีคำาถามเกิดขึ้นอีก

มากที่ต้องการคำาตอบในอนาคตข้อด้อยของโบทู

ไลนุม	ทอกซิน	 เช่น	การรักษาได้ผลเพียงชั่วคราว

ประมาณ	 3-4	 เดือนเท่านั้น	 ผลเสียจากการอ่อน

กำาลังของกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้กับที่ฉีด	 และค่าใช้

จ่ายในการรักษาสูง
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	 Botulinum	toxins	 (BTXs)	 เป็น	neuro-

toxin	สร้างมาจากเชื้อ	Clostridium botulinum   

ปัจจุบันมีการนำามาใช้ทางด้านคอสเมติกมากขึ้น

เรื่อยๆ	 ปัจจุบัน	 FDA	 approved	 ให้ใช้	 BTX	

สำาหรับ	temporary	improvement	ของ	moder-

ate	to	severe	dynamic	glabellar	frown	lines	

ในคนอายุ	18-65	ป	ีประสทิธภิาพอาจลดลงหากใช้

ในคนอายุมากกว่า	65	ปี	อย่างไรก็ตาม	การรักษา

เพื่อลด	wrinkles	ด้วย	BTXs	สามารถทำาได้ใน

บริเวณ	upper,	mid	 และ	 lower	 face,	 neck,	

upper	chest		และ	leg	เพื่อให้การฉีด	BTXs	ได้

ผลลัพธ์ที่ดี	 และหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงอันไม่พึง

ประสงค์	 แพทย์ผู้ทำาการรักษาควรมีความรู้และ

เข้าใจถึงการทำางานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า

อย่างดี

Cosmetic Uses of Botulinum Toxin 

รศ.นพ.เจริญ  ชุณหกาญจน์

สาขาวิชาโรคผิวหนัง  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รูปที่ 1 	แสดงกล้ามเนื้อต่างๆของใบหน้าทางกายวิภาคศาสตร์(จากบรรณานุกรมที่	2)
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	 ริ้วรอยบนใบหน้าที่จะได้ผลดีต่อการฉีด	

BTXs	คือ	ริ้วรอยที่ชนิด	dynamic	wrinkling	ซึ่ง

มคีวามแตกตา่งจาก	static	wrinkling	ของใบหนา้

ทีเ่กดิจาก	photodamage,	chronological	aging	

และ	gravity		dynamic	wrinkling	ของใบหน้า

เกิดขึ้นจาก	superficial	muscles	ของ	facial	ex-

pression	ซึ่งส่วนใหญ่จะ	insert	โดยตรงบริเวณ

ใต้ผิวหนัง	 ใบหน้าเป็นบริเวณเดียวในร่างกายที่

กล้ามเนื้อจะ	attach	โดยตรงที่ชั้นหนังแท้และชั้น

ไขมันใต้ผิวหนังด้วยเหตุนี้เวลาที่กล้ามเนื้อหดตัว

จะดึงผิวหนังให้มีการเคลื่อนไหวไปด้วยและมีผล

ทำาให้เกิด	wrinkling	ซึ่งจะเกิดในแนวตั้งฉากกับ

ทิศทางการหดตัวของกล้ามเนื้อ	 โดยทั่วไปกล้าม

เนื้อใบหน้าจะมี	 2	 ชนิดที่ทำาหน้าที่ตรงข้ามกันคือ	

levators	 ซึ่งทำาหน้าที่ยก	 และ	 depressors	 ซึ่ง

ทำาหน้าที่กดส่วนของใบหน้า	 ในบางสถานการณ์ที่

กล้ามเนื้อที่ทำาหน้าที่ตรงกันข้ามทั้ง	2	ส่วนต้องได้

รับการฉีดเพื่อให้เกิดการอ่อนแรง	 เพื่อหวังผลใน

การรักษาอย่างที่ต้องการ	 แต่ในบางสถานการณ์

กล้ามเนื้อที่ทำาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงมัด

เดียวเท่านั้นที่ต้องได้รับการฉีด	แต่โดยทั่วไปแล้ว

หลกัการรกัษาคอืทำาใหก้ลา้มเนือ้ออ่นแรงมากกวา่

ที่จะทำาให้เป็นอัมพาตไปเลยในการรักษา	wrin-

kling	ของใบหน้า	เพื่อที่ผู้รับการรักษายังพอจะใช้

กลา้มเนือ้นัน้	ๆ 	ไดบ้า้ง	เพือ่แสดงออกถงึสหีนา้และ

อารมณ์

Upper face
 Horizontal forehead lines

													Horizontal	forehead	lines	เกิดจาก

การหดตัวของกล้ามเนื้อ	frontalis	ซึ่งเป็น	eleva-

tor	muscle	 เพียงมัดเดียว	 โดยทำาหน้าที่ในการ

ยกคิ้วและผิวหนังบริเวณหน้าผาก	 โดยการฉีด	

BTX	 สามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าในชั้นไข

มันใต้ผิวหนัง	ปริมาณยาทั้งหมดที่ใช้ในผู้หญิงจะ

ประมาณ	8-12	ยูนิต	ฉีดประมาณ	4-6	จุดไปตาม

แนวขวางของหนา้ผาก	โดยฉดีจดุละ	2-4	ยนูติ	สว่น

ปรมิาณยาทัง้หมดทีใ่ชใ้นผูช้ายจะประมาณ	16-30	

ยูนิต	ฉีดประมาณ	4-12	จุดไปตามแนวขวางของ

หน้าผาก	โดยฉีดจุดละ	4-5	ยูนิต	หากเกิดปัญหา	

forehead	 asymmetry	หลังการรักษา	 สามารถ

แก้ไขได้โดยฉีดไปที่	active	fibers	ของ	frontalis	

2-4	สัปดาห์หลังจากนั้น

•	2.5	units	Botox			o	1.25	units	Botox

รูปที่ 2		ตำาแหน่งฉีด	horizontal	forehead	lines	

(จากบรรณานุกรมที่	19)

 Central brow (glabellar) frown lines

	 มีกล้ามเนื้อ	depressor	4	มัด	ของหน้าผาก

ซึง่ทำาใหเ้กดิรอยยน่ทีห่วัคิว้เวลาขมวดคิว้	สามารถ

แก้ไขได้โดยการฉีด	BTX	ไปที่กล้ามเนื้อ	depres-

sor	 supercilli,	 procerus,	medial	 aspect	 of	

orbicularis	oculi	และ	corrugator	ตามมาตรฐาน
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จะฉีด	 5	 จุดๆละ	 4-10	ยูนิต	 โดยฉีดที่ตรงกลาง

ระหว่างหัวคิ้ว	 และที่คิ้วอีกข้างละ	 2	จุด	 ในผู้ชาย

อาจฉีดเพิ่มอีกข้างละ	1	จุด	ที่ตำาแหน่งกลางคิ้วใน

แนว	midpupillary	line	โดยตอ้งฉดีเปน็ระยะ	1-2	

ซม.	เหนือต่อ	orbital	rim	ในแนว	midpupillary	

line	เพือ่ปอ้งกนัการเกดิ	blepharoptosis	ปรมิาณ

ยาทั้งหมดที่ใช้ในผู้หญิงจะประมาณ	25-40	ยูนิต	

ส่วนปริมาณยาทั้งหมดที่ใช้ในผู้ชายจะประมาณ	

40-80	ยูนิต	ขึ้นกับรอยย่นลึกมากน้อยเพียงใด

	

รูปที่ 3 Glabellar	 complex	 safety	 zone	

และตำาแหน่งฉีด	 glabellar	 frown	 lines	 (จาก	

บรรณานุกรมที่	19)

Periocular lines
 Crow’s feet 

 รอยย่นที่หางตาหรือรอยตีนกา	 เกิดจาก

การหดตัวของ	lateral	side	ของ	orbital	portion	

ของ	orbicularis	oculi	แก้ไขได้โดยการฉีด	BTX	

เข้าไปที่	 lower	dermis	หรือ	ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง	

ปที่	 lateral	canthus	 โดยมีระยะห่าง	1-1.5	ซม.	

จาก	lateral	bony	orbital	rim	เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เกดิ	diplopiaโดยทำาการฉดี	3-4	จดุๆละ	2-4	ยนูติ	

ปรมิาณยาทีใ่ชท้ัง้หมดจะประมาณ	10-20	ยนูติตอ่

ข้าง

	

รปูที ่4 ตำาแหนง่ฉดี	crow’s	feet	(จากบรรณานกุรม

ที่	19)

	 Lower eyelide 

	 การฉดี	BTX	เขา้ทีห่นงัตาลา่ง	จะทำาใหเ้กดิม	ี

relaxation	ของ	palpebral	aperture	ทัง้ขณะทีอ่ยู่

เฉย	หรอืมกีารเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ใบหนา้โดย

เฉพาะขณะทีย่ิม้หรอืหวัเราะ	ลกัษณะ	“open-eye	

look”	 จะช่วยทำาให้มีบุคลิกที่กระตือรือร้น	 สดใส	
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และออ่นกวา่วยั	ผูท้ีเ่หมาะสมสำาหรบัการรกัษาเชน่

นี้คือผู้ที่มี	elasticity	ของหนังตาปกติและไม่เคย

ทำาการผ่าตัด	ทำาเลเซอร์หรือ	chemical	peeling		

บริเวณนี้มาก่อน	 ก่อนทำาควรทดสอบโดยการทำา	

lower	eyelid	snap	test	โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและ

นิ้วชี้	 ดึงผิวหนังบริเวณหนังตาล่างแล้วปล่อย	ถ้า

ผวิหนงัมกีารกลบัคนืตวัทนัท	ีแสดงวา่หนงัตาลา่งม	ี

elasticity	ดพีอ	และปลอดภยัทีจ่ะฉดี	Botox	ถา้มี

การกลับคืนตัวของผิวหนังช้า	แสดงว่า	elasticity	

ไม่ดีไม่ควรฉีด	 Botox	 เนื่องจากจะมีโอกาสเกิด	

ectopion	หลังฉีดได้สูง

	 เมื่อทำาการรักษา	crow’s	feet	ที่หนังตาล่าง

และในชัน้	subcutaneous	เทา่นัน้	ซึง่จะม	ีmuscle	

fibers	ของ	orbicularis	oculi	อยู่	และไม่ควรฉีด

เข้าไปด้าน	medial	 กว่า	 เส้นแนวดิ่งที่ลากผ่าน	

lateral	canthus	หรือตำ่ากว่า	superior	margin	

ของ	zygomatic	arch	 เพราะ	BTX	อาจซึมผ่าน

เข้าไปใน	muscle	 fibers	 ของ	 levators	 ของริม

ฝีปากบนและมุมปาก	(levator	labii	superioris,	

levator	anguli	oris,	 levator	 labii	superioris	

alaeque	nasi,	zygomaticus	major	and	minor)	

และทำาให้เกิดริมฝีปากบนตกได้	นอกจากนี้ยังพบ

ว่าการฉีด	Botox	 1-2	ยูนิต	 เข้าในชั้น	 subcuta-

neous	 ที่หนังตาล่างที่จุด	midpupillary	 line	

ประมาณ	2-3	มม.ตำ่ากว่า	lid	margin	จะสามารถ

ทำาให้ผิวหนังบริเวณหนังตาล่างซึ่งมีมากเกินและ

ย้อยลงมา	 (rolls	 of	 festooning	 redundant	

skin)	ดีขึ้นได้	และฉีดอีก	1	จุดที่	2-3	มม.ใต้	 lid	

margin	ที่จุดกึ่งกลางระหว่าง	 lateral	 canthus	

และ	midpupillary	 line	อีก	 1-2	ยูนิตเข้าในชั้น	

subcutaneous	หรอือาจฉดีทัง้	2	จดุ	เขา้ไปใน	soft	

tissue	ของ	pretarsal	skin	และหลกีเลีย่งบรเิวณ

ใกล	้ๆ 	bony	malar		prominence	เพราะอาจทำาให้

เกดิรมิฝปีากบนตกได	้เนือ่งจากตน้กำาเนดิของ	up-

per	lip	levators	จะเหนอืและลา่งตอ่	infraorbital	

foramen	บน	malar	prominence	การฉีด	BTX	

medial	ต่อ	mid	pupillary	line	จะเสี่ยงต่อการ

อ่อนแรงของ	blink	 reflex	และจะลดการทำางาน

ของ	nasolacrimal	pump	ทำาให้เกิด	epiphora	

เทคนิคการฉีด	หนังตาล่างของ	Botox	นิยมมาก

ในชาวเอเชียที่ต้อง	Eurasian	eyelid	aperture

 Midface

	 การฉีด	BTX	กับใบหน้า	ส่วน	lower	two	

thirds	 แพทย์ผู้รักษา	ควรมีความรู้อย่างดีเกี่ยว

กับกล้ามเนื้อของใบหน้าที่ทำาหน้าที่	 levator	 และ	

depressor	 เนื่องจากมีความซับซ้อนมากกว่า

ใบหน้าส่วนบน	กล้ามเนื้อใบหน้าบริเวณ	mid	และ	

lower	face	จะมกีารประสานกนัของกลา้มเนือ้สว่น

ตื้น	และลึก	และวางตัวอยู่ใกล้กับกล้ามเนื้อที่ช่วย

ในการเคีย้ว	(muscle	of	mastication)	นอกจากนี้

กล้ามเนื้อส่วนตื้น	และลึก	ทำาให้เมื่อฉีด	BTX	อาจ

ทำาให้มีซึมผ่านของ	BTX	 ไปสู่กล้ามเนื้อใกล้เคียง	

และทำาให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการได้	 ขณะที่

กล้ามเนื้อของใบหน้าที่จะไม่ขึ้นตรงกันและเป็น

เอกเทศ	ทำาให้การฉีด	BTX	ทำาได้ง่ายกว่า

	 Perinasal lines

	 Nasoglabellar	lines	การจัด	BTX	เข้าไป

ในกลา้มเนือ้	procerus	ในผูป้ว่ยบางคน	อาจทำาให้

เกิด	compensatory	contraction	ของกล้ามเนื้อ	

transverse	nasalis	ซึ่งอยู่บริเวณดั้งและด้านข้าง
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ของจมูก	ลักษณะ	radial	fanning	ของ	longitu-

dinal	wrinkles	ของ	upper	lateral	aspect	ของ	

bridge	nose	เรยีกวา่	“Botox	sign”	หากเกดิตาม

ธรรมชาต	ิเรยีกวา่	“nasal	scrunch”	หรอื	“bunny	

lines”	แก้ไขได้โดยการฉีด	2-5	ยูนิต	ของ	Botox	

intramuscular	เขา้ไปใน	lateral	wall	ของจมกูใน

ซึ่งอยู่ด้านหน้าของ	nasofacial	angle	และเหนือ

ต่อ	angular	vessels	สิ่งสำาคัญคือ	หลีกเลี่ยงการ

ฉีดในตำาแหน่งที่ตำ่ากว่านี้เกินไป	และฉีดเข้าไปใน	

nasofacial	sulcus	เพราะจะทำาใหร้มิฝปีากบนตก

จากที่กล้ามเนื้อ	 levator	 labii	 superioris	และ/

หรือ	 levator	 labii	 superioris	 alaeque	 nasi	

อ่อนแรง	นอกจากนี้อาจทำาให้	medial	 portion	

ของกล้ามเนื้อ	orbicularis	oculi	obu	แรง	ทำาให้	

naso-lacrimal	pump	เสยีไป	เกดิ	epiphora	และ

นำ้าตาไหลตลอดเวลา

	 Nasal	 flare	 ในบางคนเมื่อเกิดมีความ	

เครียดทางกายภาพหรืออารมณ์	จะทำาให้มีการหด

ตวัของ	lower	portion	ของ	nasalis	(alar	nasalis)	

เกดิการขยายของ	alae	nasi	ทำาใหร้จูมกูดกูวา้งขึน้	

การฉีด	 5-10	ยูนิต	 ของ	Botox	 เข้าไปแต่ละข้าง

ของ	ala	และ	fibers	ของ	alar	nasalis	ทำาให้เกิด

การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ	 และรูจมูกดูเล็กลง	ผู้

ป่วยบางรายอาจต้องการ	Botox	ถึง	20	ยูนิต	โดย

เฉพาะในผู้ป่วย	African	American	เพื่อทำาให้รูจ

มูกดูแคบลง

	 Nasal	 tip	drop	การรักษาด้วย	BTX	ซึ่ง

เป็นวิธีที่	 noninvasive	 ถูกนำามาใช้ในการเสริม

จมูก	ทำาให้ปลายจมูกดูโด่งขึ้น	แทนการทำา	surgi-

cal	 rhinoplasty	 	 การฉีด	BTX	 เข้าไปในกล้าม

เนื้อ	 depressor	 septinasi	ทำาให้กล้ามเนื้ออ่อน

แรง	ชว่ยยกและทำาใหป้ลายจมกูโดง่	เทคนคิในการ

ฉีดให้ผู้ป่วยกดริมฝีปากล่างลง	 จะทำาให้รอยต่อ

ระหว่างชายของ	nasal	 columella	และริมฝีปาก

บนกว้างขึ้น	การทำาเช่นนี้จะยืดกล้ามเนื้อ	depres-

sor	septi	nasai	ให้ยาวขึ้น	และแยกออกจาก	or-

bicularis	oris	ทั้งทางหน้าที่และกายวิภาคชัดเจน

ขึน้	ทำาใหส้ามารถแทงเขม็เขา้ไปในกลา้มเนือ้ทีต่อ้ง	

คือ	depvessor	septi	nasi	ได้แม่นยำามากขึ้น	ฉีด	

2-4	ยูนิต	ของ	Botox	เข้าไปที่	columella-labial	

junction	 และอีก	 2-4	 ยูนิต	ที่	 lower	 1/3	 ของ	

columella	 ในผุ้ป่วยบางรายอาจต้องฉีดอีก	 4-5	

ยนูติ	เขา้ไปทีแ่ตล่ะขา้งของ	dorsum	ของจมกู	และ

เขา้ไปใน	transverse	nasalis	ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิการ	

relax	ของ	bridge	ของจมูก	ทำาให้จมูกโด่งขึ้นอีก

ได้	 แต่อาจทำาให้เกิดผลไม่พึงประสงค์	 คือ	 รูจมูก

กว้างขึ้น	นอกจากนี้การฉีด	BTX	ที่กล้ามเนื้อ	de-

pressor	septi	nasi	จะชว่ยทำาใหร้ะยะหา่งระหวา่ง	

columella	และ	vermilion	border	สั้นลง	ทำาให้

รมิฝปีากบนดอูิม่เอบิมากขึน้	(more	voluminous	

upper	lip)

	 Melofacial grooves and folds

	 ภาวะ	 aging	 อาจทำาให้เห็นร่องระหว่าง

จมูกและใบหน้าชัดขึ้น	 การฉีด	Botox	อาจทำาให้	

nasolabial	 sulcus	ดูตื้นขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	การ

ฉดีบรเิวณนีไ้ปที	่upper	lip	levators	จะทำาใหเ้กดิ	

flat	midface	และ	elongation	ของ	upper	lip	ซึง่

เป็นลักษณะที่ไม่ยอมรับของผู้ป่วยโดยเฉพาะใน

ผู้ที่ริมฝีปากบนยาวอยู่แล้ว	 เพียง	 1-4	ยูนิต	 ของ	

Botox	ฉดีเขา้ไปบรเิวณ	lip	levator	complex		ใน	
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naso	facial	sulcys	แตล่ะขา้งจะทำาให	้nasolabial	

fold	ด้านบนดูตื้นขึ้น	และริมฝีปากบนยาวขึ้น	การ

ฉีดด้วยขนาดที่มากเกินไปอาจทำาให้เกิดรอยยิ้ม

ทั้ง	 2	 ข้างไม่สมดุล	 (asymmetric	 smile	 และ

ริมฝีปาก	บนตก	ทำาให้เกิด	drooling	และ	 fluid	

incontinence	เมื่อดื่มนำ้าจากแก้ว	การรักษารอย

ย่นบริเวณนี้ด้วย	implants	และ	fillers	จะได้ผล

ดีกว่า	BTX)

Lower face
 Perioral lines 

	 Upper	 and	 lower	 lip	 rhytides	 เป็น

บริเวณซึ่งยากต่อการรักษาด้วย	 BTX	 และมัก

เกิดผลอันไม่พึงประสงค์บ่อย	 ๆ	 ทั้งนี้เพราะไม่

เหมือนกับ	sphincteric	action	ของ	orbicularis	

oculi	ซึ่งมีเพียง	 levator	muscle	 เพียงมัดเดียว

คือ	frontalis	และมี	codepressor	เพียง	2-3	มัด	

แต่	 orbicularis	 oris	decussate	ด้วยกลุ่มของ

กล้ามเนื้อ	depressor	และ	elevator	หลาย	ๆ	มัด	

ทำาใหก้ารฉดี	BTX	จะมกีารซมึผา่นไปยงักลา้มเนือ้

อื่น	ๆ	 ได้ง่าย	และเกิดผลข้างเคียงตามมา	การใช้	

electromyogrophic	ร่วมด้วย	จะทำาให้การรักษา

ได้ผลดี	และมีภาวะแทรกซ้อนน้อย

	 ทั้ง	 static	 และ	 dynamic	 wrinkling	

สามารถพบได้รอบๆ	ปาก	 โดยจะพบเป็นร่องใน

แนวตั้งฉากกับ	vermilion	border	โดยจะพบเป็น

ผลจาก	intrinsic	aging	photodamage	tobac-

co	smoking	หรือในผู้ที่มี	genetic	predisposi-

tion	หรือผู้ที่มักห่อปากบ่อย	ๆ 	ขณะที่พูด	สูบบุหรี่	

ขณะดื่มนำ้าหรือผู้ที่เล่นเครื่องดนตรีที่ต้องอมเพื่อ

เปา่	ในผูห้ญงิทีม่ปีญัหารอยยน่บรเิวณนีจ้ะมปีญัหา

ในการทาลิปสติก	 ซึ่งสีที่ทาจะซึมไปตามรอยย่น

รอบปาก	ทำาให้ขอบปากเบลอ	ไม่ได้รูป	อาจให้การ

รักษาด้วย	 1-2	 ยูนิต	 ของ	 Botox	 	 ฉีดเข้าไปใน	

lower	dermis	ไมล่กึกวา่	dermosubcutaneous	

junction	ทีบ่รเิวณเหนอืตอ่	vermilion	border	ใน

แต่ละ	lip	quadrant	บนทั้ง	2	ข้างของ	oculi	อ่อน

ลง	 เพียงพอที่จะช่วยกำาจัดรอยย่นเหนือริมฝีปาก

ไดแ้ละยงัอาจทำาใหเ้กดิ	pseudo	eversion	ของรมิ

ฝีปาก	ซึ่งทำาให้ดูดีขึ้นและเป็นที่ต้องการผู้ป่วยบาง

คน	Semchyshyn	และ	Sengelmann	ได้สังเกต

ว่าการฉีด	Botox	เพื่อแก้ไข	very	deep	perioral	

rhytides	โดยฉีด	7	จุดที่ริมฝีปากบนและ	4	จุดที่

ริมฝีปากล่าง	นอกจากช่วยลดรอยย่นรอบปากได้

แล้วยังทำาให้มี	lipoversion	และ	fullness	ของริม

ฝีปากบนด้วย	การฉีด	BTX	ในขนาดที่มากเกินไป	

(>	5	ยนูติตอ่	lip)	จะทำาใหผู้ป้ว่ยไมส่ามารถหอ่ปาก	

เพื่อที่จะผิวปาก	และจูบได้	 ในกรณีที่ได้รับขนาด

มากเกนิไปมาก	ๆ 	จะทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน	

speech	pronunciation,	involuntary	tongue	

biting,	flattening	ของ	philtrum,	lip	paresthe-

sias,	drooling	และ	fluid	incontinence	ทำาให้

ดื่มนำ้าจากแก้วได้ลำาบาก	อาการเหล่านี้จะอยู่นาน

ประมาณ	1	เดือน	กรณีรอยย่นรอบปากที่เกิดจาก	

static	wrinkles	ซึ่งเป็นผลจาก	photodomoge	

และ	aging	ควรให้การรักษาด้วย	fillers	หรือการ

ทำา	resurfacing

 Exaggerated upper gum smile

	 ในผู้ป่วยบางรายมี	 family	 tendency	ที่

จะเห็นเหงือกด้านบนชัดและมากเวลายิ้มหรือ
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หัวเราะ	 (“gingival	 smile”)	 ซึ่งเป็นผลจากการที่

ม	ีinterlabial	space	เพิม่ขึน้รว่มกบัการม	ีexces-

sive	contraction	ของ	upper	lip	elevators	หรอื

อาจเกิดในผู้ที่มี	elongation	ของ	facial	height	

ทำาให้มี	 vertical	 length	ของ	premaxilla	มาก

ขึ้นมาก	 	 ในผู้ที่มีพันธุกรรมของริมฝีปากบนสั้น

และบาง	หรือมี	gum	overgrowth	ทำาให้มีความ

ยาวของ	crown	สั้นลง	โดยปกติทั่วไปขณะยิ้มจะ

เห็นฟันได้ร้อยละ	75	ของ	dental	crown	height	

ของ	lower	incisors	และร้อยละ	100	ของ	upper	

incisors	โดยอาจเหน็	maxillary	gingival	ไดน้อ้ย

มาก	หรือไม่เห็นเลย

	 เพื่อแก้ไขภาวะนี้ด้วย	 BTX	คือการทำาให้	

central	upper	lip	elevators	เกิดการ	velax		(ไม่	

paralyzed)	โดยฉีด	1-2	ยูนิต	ของ	Botox	ตั้งฉาก	

และลึกลงไปใน	nasofacial	 groove	ซึ่งจะทำาให้

เกิดการอ่อนแรง	 levator	 labii	 superioris	และ	

levator	 labii	 supperioris	 alaeque	nasi	 โดย

พยายามหลกีเลีย่งไมใ่หโ้ดยกลา้มเนือ้ทีอ่ยูด่า้นขา้ง	

(lateral	 lip	 levators)	คือ	 zygomaticusmajor	

และ	minor,	levator	anyuli	oris	และ	risorius	

เพราะจะทำาใหเ้กดิ	adynamic	หรอื		asymmetric	

semile		อีกเทคนิคคือ	ฉีด	1-2	ยูนิต	ของ	Botox	

intraorally	เขา้ไปที	่bellies	ของ	2	central	upper	

lip	levatous	โดยแทงเข็มผ่าน	gingival	–	labial	

salcus	 เหนือต่อ	 alveolar	 ridye	ที่จุดเดียวกัน

กับในการฉีดที่	naso	facial	groove	การทำาแบบ

นี้ทำาให้มี	 relax	 ของริมฝีปากพบทำาให้ไม่สามารถ

หดขึ้นไปด้านบนได้เต็มที่	การฉีดบริเวณนี้ร่วมกับ

การใช	้electromyography	(EMG)	จะทำาใหฉ้ดีได้

แม่นยำาและลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้	 ได้แก่	

ริมฝีปากบนตก	ทำาให้มีปัญหาในการพูดและการ

ออกเสียง	 เนื่องจาก	 lateral	 lip	 levators	 ได้ผล	

กระทบจาก	BTX

 Downward angling of the mouth

	 ผู้ที่มี	 chronic	 downward	 projection	

ของมุมปากหรือที่เรียกว่า	 “marionette	 lines”	

ซึ่งมักพบในกรณีใบหน้าที่มีอารมณ์เศร้า	 หรือห่อ

เหี่ยว	 เกิดจากมี	 overactive	 ของ	 depressor	

anguli	 oris	 แก้ไขได้โดยการฉีด	 2-5	ยูนิต	 ของ	

Botox	 intramuscular	 ไปที่	mandibular	 ra-

mis	 ในจุดที่ล่างสุดต่อ	 imaginary	 line	ซึ่งลาก

ผ่าน	melolabial	sulcus	หรือประมาณ	7-10	มม.	

lateral	ต่อ	oral		commissure	และ	8-10	มม.	ใต้

ตอ่จดุนี	้ซึง่สามารถคลำาไดโ้ดยใหผู้ป้ว่ยเกรง็กลา้ม

เนื้อเพื่อดึงมุมปากลง	การฉีด	Botox	 	 จะทำาให้มี

การ	relax	ของ	depressor	anguli	oris	ทำาให้มุม

ปากยกขึ้นจากการดึงขึ้นของกล้ามเนื้อ	 risorius,	

levator	anguli	oris	และ	zygomaticus	major	

และ	minor	 ข้อควรระวังคือ	พยายามฉีด	BTX	

ให้ห่างจาก	orbicularis	 oris	มากพอ	 เพราะหาก	

BTX	ซึมผ่านเข้าไปกล้ามเนื้อดังกล่าวจะทำาให้เกิด	

eklabion	drooling	การพูดผิดปกติ	และหากฉีด	

medial	เกนิไป	จะทำาใหม้อีอ่นแรงของ	depressor	

labii	inferioris	ทำาใหร้ปูรา่งของรมิฝปีากลา่งแบน

ลง

 Deep mental crease

	 คอื	รอย	deep	transverse	mental	crease	

ซึง่จะทำาให	้apex	ของ	mentum	ยืน่ออกมา	ซึง่เกดิ

จาก	hyperkinetic	mentalis	ซึ่งทำาให้	relax	ได้
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โดยฉีด	3-5	ยูนิตของ	Botox	intramuscular	บน

ทั้ง	 2	 ข้างของ	midline	ที่	 apex	ของ	mentum	

เหนือต่อ	lower	edge		ของ	mandibular	ramus	

ซึ่งจะช่วยให้	 anterior	 projection	 ของผิวหนัง

บรเิวณคางตกลง	และทำาใหร้มิฝปีากลา่งยกขึน้หรอื

อาจฉดี	Botox	ทัง้หมด	6-10	ยนูติ	ไปทีจ่ดุเดยีวคอื	

จุดศูนย์กลางของ	apex	ของ	mentum	เหนือต่อ	

lower	edge	ของ	mandible

 Chin puckering

	 ลักษณะเป็น	deep	 ridges	และ	 furrows	

บริเวณคางขณะพูดซึ่งเกิดจาก	 hyperactive	

mentalis	 ให้ฉีด	 6-10	 ยูนิต	 ของ	 Botox	 ไปที่

กล้ามเนื้อ	mentalis	ที่	apex	ของ	mentum	หรือ

ฉีด	3-5	ยูนิตของ	Botox	ไปที่	2	ข้าง	ของ	midline	

เหนือต่อขอบล่างของ	mandibular	 ramis	ซึ่งจะ

ลดการหดตัวของ	mentalis	ทำาให้	 involuntary	

convdutions	ของคางดีขึ้น

 Jawline recontouring

	 ในคนบางเชื้อชาติ	 โดยเฉพาะในคนเอเชีย

จะมี	square	lower	jawline	ทำาให้รูปหน้าเหลี่ยม

แทนที่จะโค้งเรียว	 เกิดจากมี	 enalagred	mas-

seters	 	 ที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนสามารถทำาให้

รูปเหลี่ยมของใบหน้าลดลงได้โดยการฉีด	 BTX	

แนะนำาให้ใช้	Botox	100	ยูนิตในนำ้าเกลือ	1-2	มล.	

ฉีดไปที่มุมของกล้ามเนื้อ	masseters	 4	มุมๆละ	

4	ยูนิตและตรงกลางของกล้ามเนื้ออีก	8	ยูนิต	ไม่

เกนิขา้งละ	25-30	ยนูติ	จะเหน็ผลชดัเจนไดห้ลงัฉดี

ไป	3	เดือนและผลจะอยู่นาน	6-12	เดือน	ผลข้าง

เคียงอาจพบอาการเคี้ยว	พูดหรือยิ้มลำาบากได้ใน	

ช่วงแรก

 Horizontal rhytides of the neck

	 สำาหรับผู้ที่มี	horizontal	 lines	2-3	แถวที่

ด้านหน้าของคอ	การฉีด	Botox	จะทำาให้	hyper-

kinetic	 platysma	อ่อนแรงลงและทำาให้	 lines	

หายไปได้	โดยให้ฉีด	1-2	ยูนิต	ที่เหนือและใต้ต่อ	

main	horizontal	line	โดยฉดีใหห้า่งกบัแตล่ะจดุ	

2-3	ซม.	เข้าไปใน	deep	dermis	มากกว่า	subcu-

taneous	plane	 โดยฉีดขนาดมากน้อยขึ้นอยู่กับ

ขนาดคอของผูป้ว่ย	แตไ่มค่วรเกนิ	20-30	ยนูติ	ของ	

Botox	ต่อการรักษา	1	ครั้ง	 เพราะกล้ามเนื้อที่อยู่

ลึกลงไป	ซึ่งได้แก่	กล้ามเนื้อเกี่ยวกับการกลืน	การ

ออกเสียง	และต้นคอ	จะเกิดผลกระทบทำาให้เกิด	

dysphagia	dysarthria	และ	neck	weakness	

สว่น	static	wrinkles	ซึง่เกดิจาก	solar	elastosis	

และ	aging	ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย	BTX

	 Vertical platysmal bands

	 Botox	สามารถฉีด	intradermal	เข้าไปใน

คอ	เพือ่ทีจ่ะลดการเกดิ	thick	vertical	platysmal	

band	ซึ่งเกิดจากมีการสูญเสียผิวหนัง	 และชั้นไข

มนัใตผ้วิหนงัไปตามอาย	ุและผวิหนงัดา้นหนา้ของ

คอเรยี	elasticity	และม	ีredundant	มากขึน้เรือ่ย	ๆ 		

เมื่อ	platysma	มี	elasticity	ลดลง	จะแยกออก

เป็น	2	divergent	bands	ที่ด้านหน้าของคอ	ซึ่งจะ

อยู่ระหว่างขอบล่างของ		mandible	และ	medial	

spect	 ของกระดูกไหปลาร้า	 จะเห็นชัดขึ้น	 เมื่อผู้

ป่วยหันหน้าไปด้านแต่ละข้างในผู้ป่วยที่เหมาะสม

ต่อการรักษา	 Botox	 จะช่วยลดการเกิด	 bands	

เหลา่นีไ้ด	้แตใ่นผูท้ีม่	ีextensive	cutaneous	lax-

ity	และ	flaccid	platysmal	cords	การฉดี	Botox	

จะทำาให้แย่ลง	 โดยทั่วไปผู้ที่จะเลือกมารับการฉีด	
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BTX	คอื	ผูป้ว่ยทีม่อีายนุอ้ยหรอืมากเกนิไปตอ่การ

รักษาทางศัลยกรรมเกี่ยวกับ	platysmal	 bands	

	 เทคนคิการฉดีใหผู้ป้ว่ย	contract	กลา้มเนือ้	

platysma	แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับไว้	แล้ว

ฉดี	2-5	ยนูติ	ของ	Botox	intramuscular	ตอ่จดุไป

ตามแนวยาวของ	band	เริ่มจาก	2	ซม.	ใต้ต่อ	in-

ferior	border	ของ	mandible	แล้วฉีดต่อไปเรื่อย	

ๆ	ห่างกับจุดละ	1.5-2	ซม.	โดยควรฉีดทั้งหมดไม่

เกิน	 20-25	ยูนิต	ตลอดแนวดิ่งของแต่ละ	band	

โดยทั้งหมดจะประมาณ	50	ยูนิต	ต่อ	1	การรักษา	

เมื่อผู้ป่วยมีมากกว่า	2	platysmal	bands		band	

ที่เหลือควรฉีดในครั้งต่อไปห่างกัน	 2-4	 สัปดาห์	

แนะนำาให้ใช้	BTX	ปริมาตรน้อย	ๆ	ที่เจือจางแบบ

เข้มข้นมาก	เพื่อป้องกันการซึมผ่านเข้าไปในกล้าม

เนื้อที่เกี่ยวกับการออกเสียง	การกลืน	และการก้ม

คอ	แพทย์บางท่านนิยมใช้	 electromyography	

guidance	ร่วมด้วย

รูปที่ 5	 ตำาแหน่งฉีดกล้ามเนื้อ	 platysma	 (จาก

บรรณานุกรมที่	2)

	 Upper chest wrinkling

	 ใช้	BTX	 เพื่อ	 relax	postsurgical	myo-

spasm	ของ	pectoralis	complex	หลงัทำา	breast	

implantation	 ในผู้ป่วยบางรายที่กล้ามเนื้อ	

platysma	สามารถ	insert	ตำ่ากว่า	 intercostals	

space	ที	่2	หรอื	4	ได้	ซึง่การหดตวัของ	platysma	

ที่มากเกินไป	จะทำาให้เกิด	excessive	horizontal	

และ	vertical	wrinkling	ของ	 central	mid	 to	

lower	décolleté	ได	้มรีายงานการฉดี	Dysport	15	

ยนูติ	(~	3-4	ยนูติ	ของ	Botox)	ตอ่จดุที	่midchest	

ใน	2	patterns	ทีต่า่งกนั	ริว้รอยจะราบลง	และเหน็

ผลได้ใน	2	สัปดาห์	อีกรายงานเป็นการใช้	Botox	

ฉดีในรปูแบบของสามเหลีย่มดา้นเทา่หวักลบั	โดย

จุดยอดของสามเหลี่ยมอยู่ที่จุดเหนือ	 กึ่งกลาง

ของ	 xiphoid	process	และตรงที่เส้นที่ลากจาก

จุดกึ่งกลางของกระดูกไหปลาร้าทั้ง	 2	 ข้าง	พื้นที่

ในสามเหลี่ยมนี้จะรวมเอา	 interdigitation	ของ	

clavicular	portion	และ	sternocostal	portion	

ของ	 platysma	และ	 pectoralis	major	 ให้ฉีด

ประมาณ	2.5	ยูนิต	ของ	Botox	ใน	dermosub-

cutaneous	 ในแต่ละจุด	 โดยให้ห่างกันประมาณ	

1.5	ซม.	ฉดีใหท้ัว่พืน้ทีใ่นสามเหลีย่มดงักลา่ว	โดย

ขนาด	Botox	ทัง้หมดทีใ่ชจ้ะประมาณ	50-100	ยนูติ	

(โดยเฉลี่ย	 75	ยูนิต)	 ขึ้นกับขนาดพื้นที่หน้าอกใน

ผู้ป่วยแต่ละคน	ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ	การ

ตอบสนองต่อการรักษาไม่ดี	 เนื่องจากขนาดของ	

BTX	 ไม่เหมาะสม	ผลข้างเคียงอื่นคืออาการอ่อน

แรงของแขน	โดยเฉพาะเมือ่ทำาทา่	adduction	และ	

internal	 rotation	และถ้าฉีด	Botox	ลึกเกินไป

และในขนาดที่มากกว่า	100	ยูนิตต่อการรักษา	จะ

ทำาให้เกิดการอ่อนแรงของ	intercostals	muscle	
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ทำาใหก้ารหายใจเขา้ลกึ	ๆ 	ทำาไดไ้มเ่ตม็ที่	ระยะเวลา

ในการที่เริ่มจะเห็นผลการรักษาคือ	มีการอ่อนแรง

ของ	pectoral	platysma	จะประมาณ	15	วัน	หลัง

ฉดี	ซึง่	onset	ของผลทีจ่ะไดจ้ะชา้มากกวา่	เมือ่ฉดี

กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า

 Calf recontouring 

	 เป็นการฉีด	BTX	ไปที่กล้ามเนื้อ	gastroc-

nemius	ที่	medial	head	เพื่อทำาให้น่องขาดูเล็ก

ลง	 โดยให้ผู้ป่วยยืนเขย่งขาเพื่อให้เห็นแนวของ

กล้ามเนื้อที่ชัดเจน	 โดยฉีดห่างกันจุดละ	 1.5-2	

ซม.จำานวน	 3-6	 จุด	 โดยใช้เข็มเบอร์	 23-27	ที่มี

ขนาดยาว	 1	 นิ้ว	 ขนาดที่ใช้แตกต่างตามแต่ละ

รายงาน	อยู่ระหว่าง	 32-100	ยูนิตต่อข้าง	 จะเห็น

ผลไดใ้น	1-4	สปัดาหแ์ละผลจะอยูน่าน	6-12	เดอืน	

ผลข้างคียงพบน้อยมากและสามารถหายไปได้เอง
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Clinical Use of Botulinum Toxin 

in Rehabilitation

ผศ.พญ.รัตนา วิเชียรศิริ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ปัจจุบันมีการใช้	 botulinum	 toxin	

(BTX)	 ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคต่างๆ

มากมาย	ทั้งโรคทางระบบประสาท	และโรคระบบ

อื่นๆ	ซึ่งพบว่าได้ผลดี	หรือในบางกรณีอาจใช้ร่วม

กับวิธีการรักษาอื่นๆ	 สำาหรับการใช้	 botulinum	

toxin	 ในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 ในที่นี้	 จะขอกล่าว

เฉพาะการใชย้าในการรกัษา	spasticity	และ	focal	

hand	dystonia	

Spasticity 
	 Spasticity	 เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อมีการ

เกร็งมากผิดปกติ	 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังมีรอยโรค

หรอืพยาธสิภาพของระบบประสาทเหนอืตอ่motor	

neuron			และหากมีการดึงยืดเปลี่ยนแปลงความ

ยาวกล้ามเนื้อหรือการขยับเคลื่อนไหวข้อที่เร็วมัก

กระตุ้นทำาให้เกิดอาการเกร็งมากขึ้น		

	 โรคทางระบบประสาท	 เช่น	 โรคหลอด

เลอืดสมอง	เดก็สมองพกิาร	บาดเจบ็หรอืมรีอยโรค

ที่ไขสันหลัง		บาดเจ็บทางสมอง	เป็นโรคที่พบบ่อย

และส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรง	 จำาเป็นต้อง

ได้รับการฟื้นฟูดูแลต่อเพื่อฝึกการใช้งาน	การดูแล

ตนเองทีถ่กูตอ้งและใหผู้ป้ว่ยมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้		

อยา่งไรกต็ามพบวา่	spasticity	เปน็ภาวะทีม่กัเกดิ

รว่มในผูป้ว่ยกลุม่นี	้และ	spasticity	ทีม่ากเกนิไป

เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการบำาบัดฟื้นฟู	

ผู้ป่วยในเรื่องการป้องกันการเกิดข้อยึดติด	 การ

จัดท่าทางของร่างกายที่เหมาะสม	การดูแลตนเอง		

การเคลื่อนย้าย	การทรงตัวและการเดิน

ตัวอย่างรูปแบบ Spasticity ที่พบบ่อย

1 
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คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  
ปจจุบันมีการใช Botulinum toxin (BTX) ในทางการแพทยเพื่อรักษาโรคตางๆมากมาย ทั้ง

โรคทางระบบประสาท และโรคระบบอ่ืนๆ ซึ่งพบวาไดผลดี หรือในบางกรณีอาจใชรวมกับวิธีการ
รักษาอ่ืนๆ    สําหรับการใช Botulinum toxin ในงานเวชศาสตรฟนฟู ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะการ
ใชยาในการรักษา Spasticity และfocal hand dystonia  
1. Spasticity  

 Spasticity เปนภาวะที่กลามเนื้อมีการเกร็งมากผิดปกติ ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังมีรอยโรคหรือ
พยาธิสภาพของระบบประสาทเหนือตอmotor neuron   และหากมีการดึงยืดเปล่ียนแปลงความ
ยาวกลามเนื้อหรือการขยับเคล่ือนไหวขอที่เร็วมักกระตุนทําใหเกิดอาการเกร็งมากข้ึน   

โรคทางระบบประสาท เชน โรคหลอดเลือดสมอง เด็กสมองพิการ บาดเจ็บหรือมีรอยโรคที่
ไขสันหลัง  บาดเจ็บทางสมอง เปนโรคที่พบบอยและสงผลใหผูปวยมีอาการออนแรง จําเปนตอง
ไดรับการฟนฟูดูแลตอเพื่อฝกการใชงาน การดูแลตนเองที่ถูกตองและใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน  อยางไรก็ตามพบวา Spasticity เปนภาวะที่มักเกิดรวมในผูปวยกลุมนี้ และ Spasticity ที่มาก
เกินไปเปนปจจัยหนึ่งที่เปนอุปสรรคในการบําบัดฟนฟูผูปวยในเร่ืองการปองกันการเกิดขอยึดติด 
การจัดทาทางของรางกายที่เหมาะสม การดูแลตนเอง การเคล่ือนยาย การทรงตัวและการเดิน 

 
ตัวอยางรูปแบบ Spasticity ที่พบบอย 

                 
      รูปที่ 1 Shoulder adduction                   รูปที่ 2 Hip adduction 
            Forearm pronation  
Elbow  Wrist  and Finger flexion 
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รูปที่ 2	Hip	adductionรูปที่ 1	Shoulder	adduction,	forearm

pronation,	elbow,	wrist		and	finger	flexion
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	 การรักษา	 spasticity	 ขึ้นอยู่กับอาการ

ของผู้ป่วย	การประเมินของแพทย	์และเป้าหมาย

ในการรักษา	 หากมี	 spasticity	 มากขึ้นควรหา

และกำาจัดปัจจัยกระตุ้นการเกิด	spasticity	ก่อน

เช่น	ติดเชื้อ	แผลถลอก	แผลกดทับ	เป็นต้น	และ

เนื่องจาก	 spasticity	มีแนวโน้มทำาให้เกิดข้อยึด

ตดิ	จงึแนะนำาใหผู้ป้ว่ยทกุรายบรหิารยดืกลา้มเนือ้

อย่างสมำ่าเสมอ	นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอื่นๆ

และมักต้องใช้ร่วมกันได้แก่

	 •	 การใชอ้ปุกรณจ์ดัทา่	(splint	)	เพือ่ลด

การเกร็ง	ยืดกล้ามเนื้อและข้อ

	 •	 การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำาบัด	

เช่น	ความร้อน	ความเย็น	เป็นต้น

2 
 

 

  

                                  
      รูปที่ 3 knee extension          รูปที่ 4 Ankle plantar flexion 

         Ankle plantar flexion                  Toe flexion 
        Toe flexion 

 

                 
                     รูปที่ 5 Ankle plantar flexion                     รูปที่ 6 Toe flexion 

      and  inversion 
                                           
การรักษาSpasticity ข้ึนอยูกับอาการของผูปวย การประเมินของแพทย และเปาหมายใน

การรักษา หากมี Spasticity มากข้ึนควรหาและกําจัดปจจัยกระตุนการเกิด Spasticity กอนเชน 
ติดเชื้อ แผลถลอก แผลกดทับ เปนตน และเนื่องจาก Spasticity มีแนวโนมทําใหเกิดขอยึดติด จึง
แนะนําใหผูปวยทุกรายบริหารยืดกลามเนื้ออยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอ่ืนๆและ
มักตองใชรวมกันไดแก 

 การใชอุปกรณจัดทา (splint ) เพื่อลดการเกร็ง ยืดกลามเนื้อและขอ 
 การใชเคร่ืองมือทางกายภาพบําบัด เชน ความรอน  ความเย็น เปนตน 
 ยารับประทานที่นิยมใชเชน Baclofen  Benzodiazepine  เปนตน   
 การฉีดยา เชน phenol / alcohol nerve block หรือ Botulinum toxin injection 

เลือกใชในกรณีที่มีอาการเกร็งเฉพาะที่ ( Local Spasticity ) ที่ทําใหเกิดผลเสีย เปนอุปสรรคตอ
การทํางานของแขนขาหรือเส่ียงตอการเกิดกลามเนื้อหดส้ันและขอยึดติด  

รูปที่ 3	Knee	extension

ankle	plantar	flexion,	toe	flexion

รูปที่ 5 Ankle	plantar	flexion	and		inversion

รูปที่ 4 Ankle	plantar	flexion,

toe	flexion

รูปที่ 6	Toe	flexion
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        Toe flexion 
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         Ankle plantar flexion                  Toe flexion 
        Toe flexion 

 

                 
                     รูปที่ 5 Ankle plantar flexion                     รูปที่ 6 Toe flexion 

      and  inversion 
                                           
การรักษาSpasticity ข้ึนอยูกับอาการของผูปวย การประเมินของแพทย และเปาหมายใน

การรักษา หากมี Spasticity มากข้ึนควรหาและกําจัดปจจัยกระตุนการเกิด Spasticity กอนเชน 
ติดเชื้อ แผลถลอก แผลกดทับ เปนตน และเนื่องจาก Spasticity มีแนวโนมทําใหเกิดขอยึดติด จึง
แนะนําใหผูปวยทุกรายบริหารยืดกลามเนื้ออยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอ่ืนๆและ
มักตองใชรวมกันไดแก 

 การใชอุปกรณจัดทา (splint ) เพื่อลดการเกร็ง ยืดกลามเนื้อและขอ 
 การใชเคร่ืองมือทางกายภาพบําบัด เชน ความรอน  ความเย็น เปนตน 
 ยารับประทานที่นิยมใชเชน Baclofen  Benzodiazepine  เปนตน   
 การฉีดยา เชน phenol / alcohol nerve block หรือ Botulinum toxin injection 

เลือกใชในกรณีที่มีอาการเกร็งเฉพาะที่ ( Local Spasticity ) ที่ทําใหเกิดผลเสีย เปนอุปสรรคตอ
การทํางานของแขนขาหรือเส่ียงตอการเกิดกลามเนื้อหดส้ันและขอยึดติด  

	 •	 ยารบัประทานทีน่ยิมใชเ้ชน่	Baclofen		

Benzodiazepine		เป็นต้น		

	 •	 การฉีดยา	 เช่น	 phenol	 /	 alcohol	

nerve	block	หรือ	botulinum	toxin	injection	

เลือกใช้ในกรณีที่มีอาการเกร็งเฉพาะที่	 (local	

spasticity)	 ที่ทำาให้เกิดผลเสีย	 เป็นอุปสรรคต่อ

การทำางานของแขนขาหรือเสี่ยงต่อการเกิดกล้าม

เนื้อหดสั้นและข้อยึดติด	

	 สำาหรับการใช้	botulinum	toxin	ในการ

รักษา	spasticity	พบว่า	BTX-A	สามารถช่วยลด	

post	stroke	spasticity	ลดอาการปวดจาก	spas-

ticity	และทำาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น	การ

ใช้ยาในเด็ก	cerebral	palsy	เพื่อลด	spasticity		
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มีความปลอดภัยและใช้ได้ผลดีเช่นกัน	 ทั้งนี้ผล

การรกัษาจะขึน้กบัหลายปจัจยัเชน่เลอืกกลา้มเนือ้	

และฉีดยาได้ถูกต้อง	 ปริมาณยาที่ใช้เหมาะสม	

ประกอบกับการร่วมรักษาด้วยวิธีทางเวชศาสตร์

ฟื้นฟูอื่นๆ	ด้วย		

	 •	 Intrathecal	 baclofen	 ใช้ในกรณีที่

มีอาการเกร็งมาก	กระจายทั่วๆไปและรักษาด้วย

วิธีข้างต้นไม่ได้ผล				

	 •	 การผ่าตัด	 ได้แก่	 orthopedic	pro-

cedures	เช่น	soft	tissue	release		เป็นต้น	ใช้ใน

รายที่มีข้อติด	หรือ	neurosurgical	procedures	

เช่น	dorsal	rhizotomy,	myelotomy	เป็นต้น	

3 
 

 

สําหรับการใช Botulinum toxin ในการรักษา Spasticity พบวาBTX-Aสามารถชวยลด 
Post Stroke Spasticity  ลดอาการปวดจากSpasticity และทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีข้ึน   
การใชยาในเด็ก Cerebral Palsy เพื่อลด Spasticity มีความปลอดภัยและใชไดผลดีเชนกัน ทั้งนี้
ผลการรักษาจะข้ึนกับหลายปจจัยเชนเลือกกลามเนื้อและฉีดยาไดถูกตอง ปริมาณยาที่ใช
เหมาะสม ประกอบกับการรวมรักษาดวยวิธีทางเวชศาสตรฟนฟูอ่ืนๆดวย   

 Intrathecal baclofen ใชในกรณีที่มีอาการเกร็งมาก กระจายทั่วๆไปและรักษาดวย
วิธีขางตนไมไดผล     

  การผาตัด ไดแก Orthopedic procedures เชน soft tissue release  เปนตน ใชใน
รายที่มีขอติด หรือNeurosurgical procedures เชน dorsal rhizotomy , myelotomy 
เปนตน  

 
           6. Orthopaedic / Neurosurgical procedures 
   5.  Intrathecal   baclofen 

      4. Neurolysis  : botulinum toxin , phenol , alcohol 
       3. Oral medications  : baclofen , benzodiazepine  

         2. Rehabilitation therapy  : stretching , splint , modality 
1. Remove noxious stimuli  : infection , ulcer , ingrown nail  
 

แผนภูมิ 1 วิธกีารรักษา Spasticity 
 
2. Focal hand dystonia 

Dystonia เปนความผิดปกติของการเคล่ือนไหวที่มีการหดเกร็งของกลามเนื้อเปนเวลานาน
ซึ่งอาจเกิดข้ึนกับกลามเนื้อบางกลุมในรางกายเชนเกิดข้ึนที่แขน ขา คอหรือลําตัวก็ได การหดเกร็ง
ของกลามเนื้อดังกลาวทําใหมีการบิดงอ หรือทาทางที่ผิดปกติเกิดข้ึน  

Focal hand dystonia  เปน dystonia ชนิดหนึ่งที่มีการหดเกร็งของกลามเนื้อที่มือ 
สัมพันธกับการใชงานซ้ําๆของกลามเนื้อมือ จึงเรียกวา occupational cramp หรือในบางรายมี
อาการเฉพาะกับการทํางานบางอยางอาจเรียกวา Task - Specific Dystonia เชน Writer‘s cramp 
จะมีอาการเวลาเขียนหนังสือ   Musician‘s cramp มีอาการเฉพาะเวลาเลนดนตรีเปนตน  ใน
ปจจุบันยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด  แตมีการศึกษาและเชื่อวานาจะมีความผิดปกติที่สมองเกิด 
maladaptive plasticity ของ somatosensory cortex และ basal ganglia สงผลใหมีความ
ผิดปกติตอการควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ เกิดภาวะที่เรียกวา sensorimotor dysfunction 

แผนภูมิ 1 วิธีการรักษา	Spasticity

Focal hand dystonia
	 Dystonia	 เป็นความผิดปกติของการ

เคลื่อนไหวที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นเวลา

นานซึง่อาจเกดิขึน้กบักลา้มเนือ้บางกลุม่ในรา่งกาย

เชน่เกดิขึน้ทีแ่ขน	ขา	คอหรอืลำาตวักไ็ด	้การหดเกรง็

ของกลา้มเนือ้ดงักลา่วทำาใหม้กีารบดิงอ	หรอืทา่ทาง

ที่ผิดปกติเกิดขึ้น	

	 Focal	hand	dystonia		เป็น	dystonia		

ชนิดหนึ่งที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่มือ	

สัมพันธ์กับการใช้งานซำ้าๆของกล้ามเนื้อมือ	 จึง

เรียกว่า	occupational	cramp	หรือในบางรายมี

อาการเฉพาะกับการทำางานบางอย่างอาจเรียกว่า	

task	-	specific	dystonia	เช่น	writer‘s	cramp	

จะมอีาการเวลาเขยีนหนงัสอื	musician‘s	cramp	

มีอาการเฉพาะเวลาเล่นดนตรี	 เป็นต้น	ในปัจจุบัน

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด	แต่มีการศึกษาและเชื่อ

วา่นา่จะมคีวามผดิปกตทิีส่มองเกดิ	maladaptive	

plasticity	 ของ	 somatosensory	 cortex	 และ	

basal	 ganglia	 ส่งผลให้มีความผิดปกติต่อการ

ควบคุมการทำางานของกล้ามเนื้อ	เกิดภาวะที่เรียก

ว่า		sensorimotor	dysfunction
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ตารางที่ 1  งานอาชีพที่มีแนวโน้มทำาให้เกิด	focal	hand	dystonia

Excessive	writers	

Students	

Teachers

Clerks		

Others	

Typists

Computer	operators

Surgeons/Dentists

Tailors

Golfers

Bookmaker

Cobblers

Seamstresses

Musicians		

Pianists				

Clarinetists

Guitarists		

Violinists

	 อาการแสดงของ	focal	hand	dystonia	

พบได้หลายแบบ	ได้แก่

	 1.	 Flexor	type	

	 	 1.1		Focal	finger	flexor	subtype	

นิว้งอเพยีงหนึง่หรอืสองนิว้	พบบอ่ยทีน่ิว้หวัแมม่อื

และนิว้ชี	้	เนือ่งจากมกีารเกรง็ของกลา้มเนือ้	flexor	

pollicis	longus	/	bravis	บาง	fascicle	ของ	flexor	

digitorum	superficialis	/	profundus

4 
 

 

ตารางที่ 1 งานอาชีพที่มีแนวโนมทําใหเกิด focal hand dystonia 
Excessive writers  

 Students  
 Teachers 
 Clerks   

Others  
 Typists 
 Computer operators 
 Surgeons/Dentists 
 Tailors 
 Golfers 
 Bookmaker 
 Cobblers 
 Seamstresses 

Musicians   
 Pianists     
 Clarinetists 
 Guitarists   
 Violinists 

 
อาการแสดงของ focal hand dystonia พบไดหลายแบบ ไดแก 
1. Flexor type  

   1.1 Focal finger flexor subtype นิ้วงอเพียงหนึ่งหรือสองนิ้ว พบบอยที่นิ้วหัวแมมือ
และนิ้วชี้  เนื่องจากมีการเกร็งของกลามเนื้อ flexor 
pollicis longus / bravis   บางfascicle ของflexor 
digitorum superficialis / profundus 
 
 
รูปที่ 9 focal finger flexion   

   1.2 Generalized flexor subtype  มีการงอของขอมือหรือนิ้วมือหรืออาจเกิดทั้งสอง
อยางรวมกันก็ได การเกร็งของกลามเนื้อ flexor carpi radialis / ulnaris ทําใหขอมืองอและหาก
ขอมืองอมากอาจมีการเกร็งของกลามเนื้อ palmaris longus และ pronator teres /quadratus 
รวมดวย  การเกร็งของ flexor digitorum superficialis / profundus จะทําใหนิ้วงอ 

  
  
           
  
รูปที่ 10  generalized wrist and finger flexion    
                                

4 
 

 

ตารางที่ 1 งานอาชีพที่มีแนวโนมทําใหเกิด focal hand dystonia 
Excessive writers  

 Students  
 Teachers 
 Clerks   

Others  
 Typists 
 Computer operators 
 Surgeons/Dentists 
 Tailors 
 Golfers 
 Bookmaker 
 Cobblers 
 Seamstresses 

Musicians   
 Pianists     
 Clarinetists 
 Guitarists   
 Violinists 

 
อาการแสดงของ focal hand dystonia พบไดหลายแบบ ไดแก 
1. Flexor type  

   1.1 Focal finger flexor subtype นิ้วงอเพียงหนึ่งหรือสองนิ้ว พบบอยที่นิ้วหัวแมมือ
และนิ้วชี้  เนื่องจากมีการเกร็งของกลามเนื้อ flexor 
pollicis longus / bravis   บางfascicle ของflexor 
digitorum superficialis / profundus 
 
 
รูปที่ 9 focal finger flexion   

   1.2 Generalized flexor subtype  มีการงอของขอมือหรือนิ้วมือหรืออาจเกิดทั้งสอง
อยางรวมกันก็ได การเกร็งของกลามเนื้อ flexor carpi radialis / ulnaris ทําใหขอมืองอและหาก
ขอมืองอมากอาจมีการเกร็งของกลามเนื้อ palmaris longus และ pronator teres /quadratus 
รวมดวย  การเกร็งของ flexor digitorum superficialis / profundus จะทําใหนิ้วงอ 

  
  
           
  
รูปที่ 10  generalized wrist and finger flexion    
                                

รูปที่ 9 Focal	finger	flexion	

	 	 1.2		Generalized	flexor	subtype		

มีการงอของข้อมือหรือนิ้วมือหรืออาจเกิดทั้งสอง

อย่างร่วมกันก็ได้	 การเกร็งของกล้ามเนื้อ	 flexor	

carpi	radialis	/	ulnaris	ทำาให้ข้อมืองอและหาก

ข้อมืองอมากอาจมีการเกร็งของกล้ามเนื้อ	 pal-

maris	longus	และ	pronator	teres	/quadratus	

รว่มด้วย		การเกรง็ของ	flexor	digitorum	super-

ficialis	/	profundus	จะทำาให้นิ้วงอ

รปูที ่10 	Generalized	wrist	and	finger	flexion			
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	 2.	 Extensor	type

	 	 2.1.	Focal	finger	extensor	subtype	

นิ้วเหยียดเพียงหนึ่งหรือสองนิ้ว	 พบบ่อยที่นิ้วชี้

และนิว้หวัแมม่อื	เนือ่งจากมกีารเกรง็ของกลา้มเนือ้	

extensor	indicis	proprius,	extensor	pollicis	

longus	

	 	 2.2	 Generalized	wrist	extensor	

subtype	 ข้อมือเกร็งกระดกขึ้นชัดเจน	 เกิดจาก

การเกรง็ของกลา้มเนือ้	extensor	carpi	radialis	/	

ulnaris	ในกลุม่นีม้กัพบวา่นิว้งอมากขึน้ขณะเขยีน

ซึ่งเป็นการงอเพื่อช่วยให้เขียนได้ดีขึ้น	 ซึ่งไม่ใช่

การเกร็งของกล้ามเนื้อที่ใช้งอนิ้ว	 และหากสังเกต

พบว่านิ้วมือเหยียดทันทีที่วางปากกาลงแสดงว่ามี

การเกร็งของกล้ามเนื้ออื่นๆที่ทำาหน้าที่เหยียดนิ้ว

ร่วมด้วยเช่น	extensor	digitorum	communis,	

extensor	indicis	proprius	,	extensor	pollicis	

longus	 /	 brevis	 ,	 extensor	 pollicis	 longus		

ทัง้นีข้ึน้กบัการสงัเกตเหน็วา่มกีารเหยยีดของนิว้ใด

	 3.	 Arm	abduction	type	ส่วนใหญ่มัก

เกิดจากการเกร็งแบบ	generalized	flexor	sub-

type		ของกลา้มเนือ้งอขอ้มอื	นิว้มอืแลว้ทำาใหแ้ขน

กางขณะเขียนเพื่อช่วยให้เขียนได้ดีขึ้น	แต่ก็อาจมี

ในบางรายที่เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อ	 deltoid	

เอง	

	 การรักษา	มีหลายวิธีดังนี้

	 •	 ยารบัประทาน	เชน่	trihexyphenidyl,

levodopa,	anticonvulsants	เป็นต้น	

	 •	 Botulinum	toxin	injection		ปจัจบุนั	

การฉีด	 botulinum	 toxin	 ได้ผลดีในผู้ป่วย	

กลุ่มนี้ทำาให้อาการเกร็งลดลง	 ผู้ป่วยสามารถใช้

มือทำางานเฉพาะที่ทำาให้เกิดอาการเกร็ง	 ได้ดีขึ้น	

นอกจากการประเมินกล้ามเนื้อที่เกร็งได้อย่างถูก

ต้อง	 ขนาดยาที่ใช้เหมาะสมแล้ว	 การฉีดยาโดย

เฉพาะกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกโดยใช้	 electromyogra-

phy	(EMG)	รว่มดว้ยจะชว่ยทำาใหฉ้ดียาไดแ้มน่ยำา

ตรงตำาแหน่งมากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงของ

การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ออื่นๆที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อ

เป้าหมายที่ต้องการรักษาได้	 แม้ว่าหลังฉีดยาจะ

ทำาให้ใช้มือทำางานเฉพาะ	ที่ทำาให้เกิดอาการเกร็งดี

ขึ้นก็ตาม	แต่ปัญหาสำาคัญที่ควรคำานึงถึงและต้อง

อธบิายใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจทกุครัง้กอ่นฉดียา	คอื	อาการ

ออ่นแรงของกลา้มเนือ้ทีฉ่ดียา	ซึง่มผีลทำาใหก้ารใช้

มือทำางานในลักษณะอื่นๆ	ยากลำาบากขึ้น

5 
 

 

 2. Extensor type 
2.1. Focal finger extensor subtype  นิ้วเหยียดเพียงหนึ่งหรือสองนิ้ว พบบอยที่นิ้วชี้

และนิ้วหัวแมมือ เนื่องจากมีการเกร็งของกลามเนื้อ extensor indicis proprius , extensor 
pollicis longus  

2.2 Generalized wrist extensor subtype ขอมือเกร็งกระดกข้ึนชัดเจน เกิดจากการ
เกร็งของกลามเนื้อ extensor carpi radialis / ulnaris ในกลุมนี้มักพบวานิ้วงอมากข้ึนขณะเขียน
ซึ่งเปนการงอเพื่อชวยใหเขียนไดดีข้ึน ซึ่งไมใชการเกร็งของกลามเนื้อที่ใชงอนิ้ว และหากสังเกต
พบวานิ้วมือเหยียดทันทีที่วางปากกาลงแสดงวามีการเกร็งของกลามเนื้ออ่ืนๆที่ทําหนาที่เหยียดนิ้ว
รวมดวยเชน extensor digitorum communis , extensor indicis proprius , extensor pollicis 
longus / brevis , extensor poolicis longus  ทั้งนี้ข้ึนกับการสังเกตเห็นวามีการเหยียดของนิ้วใด 

3. Arm abduction type สวนใหญมักเกิดจากการเกร็งแบบ Generalized flexor 
subtype  ของกลามเนื้องอขอมือ นิ้วมือแลวทําใหแขน
กางขณะเขียนเพื่อชวยใหเขียนไดดีข้ึน  แตก็อาจมีใน
บางรายที่เกิดการเกร็งของกลามเนื้อ deltoid เอง  

 
 
รูปที่ 11  Arm abduction type 

                   
การรักษา มีหลายวิธีดังนี้ 
 ยารับประทาน เชน Trihexyphenidyl ,  Levodopa , Anticonvulsants เปนตน  
 Botulinum toxin injection  ปจจุบัน การฉีด botulinum toxin ไดผลดีในผูปวยกลุมนี้

ทําใหอาการเกร็งลดลง ผูปวยสามารถใชมือทํางานเฉพาะที่ทําใหเกิดอาการเกร็ง ไดดีข้ึน นอกจาก
การประเมินกลามเนื้อที่เกร็งไดอยางถูกตอง ขนาดยาที่ใชเหมาะสมแลว การฉีดยาโดยเฉพาะ
กลามเนื้อที่อยูลึกโดยใช electromyography (EMG)รวมดวยจะชวยทําใหฉีดยาไดแมนยําตรง
ตําแหนงมากข้ึนและชวยลดความเส่ียงของการออนแรงของกลามเนื้ออ่ืนๆที่ไมใชกลามเนื้อ
เปาหมายที่ตองการรักษาได  แมวาหลังฉีดยาจะทําใหใชมือทํางานเฉพาะ ที่ทําใหเกิดอาการเกร็งดี
ข้ึนก็ตาม แตปญหาสําคัญที่ควรคํานึงถึงและตองอธิบายใหผูปวยเขาใจทุกคร้ังกอนฉีดยาคือ
อาการออนแรงของกลามเนื้อที่ฉีดยา ซึ่งมีผลทําใหการใชมือทํางานในลักษณะอ่ืนๆ ยากลําบากข้ึน 

 

รูปที่ 11 Arm	abduction	type
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รูปที่ 12	เปรียบเทียบลายมือผู้ป่วย	writer’s	cramp	ก่อนและหลังฉีด	BTX	1	เดือน

6 
 

 

      
             รูปที่ 22 เปรียบเทียบลายมือผูปวย writer’s cramp กอนและหลังฉีด BTX 1 เดือน 
 

 วิธีการทางเวชศาสตรฟนฟูและวิธีอ่ืนๆ ไดแก 
- ใชอุปกรณดาม (splint) สวนที่เกร็งขณะใชงาน 
- ปรับเปล่ียนการทํางานหรืออุปกรณที่ใชทํางานใหเหมาะสม เชน  เสริมดาม

ปากกาที่ใชเขียนใหใหญข้ึน ยอยงานที่ทําใหส้ันลงเพื่อเล่ียงการทํางานที่ยาวนานและอยูในระดับที่
ไมทําใหเกิดอาการ เปนตน 

- การยืดกลามเนื้อ 
- Pedagogical retraining and unspecific exercise เปนการฝกเพื่อปรับแกการ

เกิด maladaptive plasticity ของ somatosensory cortex โดยเนนการฝกผาน proprioception 
รวมกับการใชวิธีการทางเวชศาสตรฟนฟูอ่ืนๆ  สวนใหญนํามาใชฝกใน musician’s dystonia  

- Psychotherapy โดยเฉพาะในรายที่ความวิตกกังวล ซึ่งพบไดบอยในนักดนตรีมือ
อาชีพระดับสูง 

 ผาตัด เชน stereotactic thalamotomy เปนตน 
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	 •	 วิธีการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและวิธี

อื่นๆ	ได้แก่

	 	 -	 ใช้อุปกรณ์ดาม	 (splint)	 ส่วนที่

เกร็งขณะใช้งาน

	 	 -	 ปรับเปลี่ยนการทำ างานหรือ
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ปากกาที่ใช้เขียนให้ใหญ่ขึ้น	ย่อยงานที่ทำาให้สั้นลง

เพือ่เลีย่งการทำางานทีย่าวนานและอยูใ่นระดบัทีไ่ม่

ทำาให้เกิดอาการ	เป็นต้น

	 	 -	 การยืดกล้ามเนื้อ

	 	 -	 Pedagogical	retraining	and	

unspecific	exercise	เปน็การฝกึเพือ่ปรบัแกก้าร

เกิด	maladaptive	plasticity	ของ	somatosen-

sory	cortex	โดยเนน้การฝกึผา่น	proprioception	

รว่มกบัการใชว้ธิกีารทางเวชศาสตรฟ์ืน้ฟอูืน่ๆ		สว่น

ใหญ่นำามาใช้ฝึกใน	musician’s	dystonia	

	 	 -	 Psychotherapy	โดยเฉพาะใน

รายที่ความวิตกกังวล	 ซึ่งพบได้บ่อยในนักดนตรี

มืออาชีพระดับสูง

	 •	 ผ่าตัด	 เช่น	 stereotactic	 thala-

motomy	เป็นต้น
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บทนำ�
	 การรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนด้วยยา	

เป็นวิธีการรักษาที่สำาคัญ	 เพราะถ้าแพทย์ให้การ

รักษาที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา	

เช่น	 ไม่สามารถรักษาอาการปวดศีรษะได	้ต้องใช้

ยารักษาอาการปวดขนาดสูงขึ้นเรื่อยๆ	 และอาจ

ก่อให้เกิดภาวะการใช้ยาแก้ปวดเกินขนาด	นำามา

สู่การปวดศีรษะที่รุนแรงมากขึ้น	การรักษาด้วยยา

นั้นประกอบด้วย	2	ช่วงเวลาที่สำาคัญคือ	1.	ระยะ

ปวดศีรษะ	และ	2.	ระยะการป้องกันการเป็นซำ้า

ก�รรักษ�อ�ก�รปวดศีรษะระยะ
เฉยีบพลนั (acute treatment of head-
ache)
	 การรักษาที่ดีนั้นต้องมีประสิทธิภาพและมี

ความคุ้มค่าในการรักษา	 ซึ่งการรักษาดังกล่าวที่

สำาคัญคือ	การวินิจฉัยที่ถูกต้องโดยการ	rule	out	

secondary	 cause	 ของการปวดศีรษะ	 โดยการ

ซกัประวตัิ	ตรวจรา่งกายและพจิารณาสง่ตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม	บางกรณผีูป้ว่ยทีม่าพบ

แพทย์ยังมีวัตถุประสงค์หรือความต้องการอื่นๆ	

นอกจากการรักษาโรคแล้ว	 เช่น	ต้องการทราบว่า

ตนเองเป็นโรคเนื้องอกสมองหรือไม่1

	 จากการศึกษาของ	Kelman	L2	พบว่าร้อย

ละ	 95.6	 ต้องการลดอาการปวดศีรษะร้อยละ	

95.5,	95.2,	79.7	และ	27.8	ต้องการคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น	 ลดความถี่ของการปวดศีรษะ	ต้องการไม่

ใหม้อีาการปวดศรีษะและตอ้งการหายจากโรคตาม

ลำาดับ	 ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนมี

ความคาดหวังหรือคิดว่าโรคนั้นรักษาไม่หาย	 จึง

ตอ้งการเพยีงแคล่ดอาการปวดศรีษะเทา่นัน้	ผูป้ว่ย

ส่วนใหญ่จึงหาซื้อยาเองโดยไม่ได้พบแพทย์	 และ

เมื่ออาการรุนแรงขึ้น	 ไม่ตอบสนองต่อยาที่ซื้อได้

จากร้านขายยาทั่วไป	(over-the-counter:	OTC)	

จนก่อให้เกิด	medication	overuse	headache	

(MOH)	สูงขึ้นถึงร้อยละ	603

	 หลั ก ก า ร รั กษ า ในร ะย ะปวดศี รษ ะ

เฉียบพลัน	ได้แก่

	 1.	 การวินิจฉัยที่ถูกต้อง

	 2.	 สรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งแพทยแ์ละ

ผู้ป่วย

การรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน 

รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า 

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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	 3.	 ให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลตนเอง	

ประกอบด้วย

	 	 -	 การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น

	 	 -	 พักผ่อนให้เพียงพอ	 ออกกำาลังกาย

สมำ่าเสมอ

	 	 -	 การบริหารสุขภาพจิต

	 4.	 ทบทวนการรักษาที่ผ่านมาว่าผู้ป่วยเคย

ได้รับยาชนิดใดบ้าง	 ชนิดใดได้ผล	 และไม่ได้ผล	

วิธีการใช้ยาถูกต้องหรือไม่	มีผลแทรกซ้อนใดบ้าง	

ขนาดที่ใช้

	 5.	 ประเมินความถี่ของการปวดศีรษะ

	 6.	 ความรุนแรงของการปวดศีรษะ	และอา

การอื่นๆ	ที่มี	เช่น	อาเจียน	วิงเวียนศีรษะ

	 7.	 ประเมนิและตรวจหาภาวะหรอืโรคตา่งๆ	

ทีพ่บรว่มดว้ย	เชน่	Raynaud	โรคหวัใจ	โรคลมชกั	

ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล

	 แนวทางปฏิบัติการรักษาโรคปวดศีรษะ

ไมเกรนของสมาคมแพทยป์ระสาทวทิยาแหง่ยโุรป

ในปี	พ.ศ.	25494	ได้ทบทวนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์

ก่อนมกราคม	 พ.ศ.	 2548	 โดยคัดเลือกเฉพาะ

การศึกษาแบบ	 large	 randomized,	 placebo-

controlled	trials	ทีไ่ดผ้ลในการรกัษา	โดยมนียิาม

ของคำาว่าได้ผลในการรักษาคือ

	 1.	 อาการปวดศีรษะหายหลังจากรักษา	 2	

ชั่วโมง

	 2.	 ได้ผลในการรักษา	2	ใน	3	ครั้งของการ

ปวดศีรษะ

	 3.	 ไม่มีอาการปวดศีรษะซำ้า	 และไม่จำาเป็น

ต้องได้ยาซำ้าภายใน	24	ชั่วโมง

	 โดยพบว่ายาที่ใช้รักษาอาการปวดศีรษะ

เฉียบพลันได้แก่	กลุ่มยา	triptans	และยาแก้ปวด

อื่นๆ	ดังตารางที่	1	และ	2,	ยารักษาอาการอาเจียน

ดังตารางที่	3	

ตารางที่ 1			Analgesics	with	evidence	of	efficacy	in	at	least	one	study	on	the	acute	treatment	

of	migraine	

Substance Dose Level of recom-
mendation

Comment

Acetylsalicylic	
			acid	(ASA)

1000	mg	(oral)
1000	mg	(i.v.)

A
A	

Gastrointestinal	 side	 effects,	 risk	 of	
bleeding	

Ibuprofen 200-800	mg A Side	effects	as	for	ASA

Naproxen	 500-1000	mg A Side	effects	as	for	ASA

Diclofenac	 50-100	mg A Including	diclofenac-K

Paracetamol	 1000	mg	(oral)	
1000	mg	(supp.)

A
A	

Caution	in	liver	and	kidney	failure	

ASA	plus,
			paracetamol	
			plus	and	caffeine

250	mg	(oral),
		200-250	mg
		and	50	mg

A As	for	ASA	and	paracetamol	
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Substance Dose Level of recom-
mendation

Comment

Metamizol	 1000	mg	(oral),
1000	mg	(i.v.)

B
B	

Risk	of	agranulocytosis
Risk	of	hypotension	

Phenazon	 1000	mg	(oral) B See	paracetamol

Tolfenamic	acid	 200	mg	(oral) B Side	effects	as	for	ASA

หมายเหตุ		 A	=	multiple	well-designed	randomized	controlled	trials	(RCT)

	 	 	 B	=	some	evidence	from	RCT

	 	 	 C	=	consensus	on	recommendation,	absence	of	RCT

ตารางที่ 2  Different	triptans	for	the	treatment	of	acute	migraine	attacks	(order	in	the	time	

of	marketing)	

Substance Dose Level Comment

Sumatriptan 25,	50	and	100	mg	(oral	including	rapid-release)
25	mg	(suppository)
10	and	20	mg	(nasal	spray)
6	mg	(subcutaneous)

A

A	
A	
A	

100	mg	 sumatriptan	
is	reference	to	all	trip-
tan		

Zolmitriptan 2.5	and	5	mg	(oral	including	disintegrating	form)
2.5	mg	5	mg	(nasal	spray)

A	

A	

Naratriptan	 2.5	mg	(oral) A Less	but	longer	effica-
cy	than	sumatriptan	

Rizatriptan	 10	mg	(oral	including	wafer	form) A 5	 mg	 when	 taking	
propranolol

Almotriptan	 12.5	mg	(oral) A Probably	 less	 side	
effects	 than	 sumat-
riptan	

Eletriptan	 20	and	40	mg	(oral) A	 80	mg	 allowed	 if	 40	
mg	not	effective	

Frovatriptan	 2.5	mg	(oral) A 	 Less	 but	 longer	 ef-
ficacy	 than	 sumat-
riptan
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ตารางที่ 3 Antiemetics	recommended	for	the	acute	treatment	of	migraine	attacks	

Substances Dose Level Comment

Metoclopramide 10-20	mg	(oral)	20	mg	(suppository)

10	mg	(intramuscular,	intravenours	and	

subcutaneous)

B Side	effect:	dyskineasia;	

			contraindicated	

			in	childhood	and	

			in	pregnancy	

Domperidon	 20-30	mg	(oral) B Side	effects	less	severe	than	in	

metoclopramide;	can	be	given	

to	children	

	 สำาหรับยากลุ่ม	ergot	alkaloids	ที่ใช้รักษา

อาการปวดศีรษะไมเกรนอย่างกว้างขวางและใช้

มานาน	มีการศึกษาแบบ	randomized	placebo-

controlled	trials	น้อยมาก	พบว่ายากลุ่มนี้มีข้อดี

ที่มีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวกว่ากลุ่ม	triptans	และอัตรา

การปวดศีรษะเป็นซำ้าตำ่ากว่า	 จึงเหมาะสำาหรับผู้

ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะนานและเป็นซำ้าบ่อย	แต่

มีข้อจำากัดคือไม่ควรใช้บ่อยกว่า	 10	ครั้งต่อเดือน	

ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มี	 Raynaud	ความดันโลหิต

สูง	ไตวาย	ตั้งครรภ์และขณะให้นมบุตร

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รใช้ย�รักษ�
อ�ก�รปวดศีรษะ ได้แก่
	 1.	 ควรเลอืกใชย้าทีเ่หมาะสมกบัผูป้ว่ย	โดย

พจิารณาจากประวตัทิีเ่คยรกัษาในอดตี	โรคประจำา

ตัวที่มีร่วมด้วย

	 2.	 ควรแนะนำาให้ผู้ป่วยรีบรับประทานยา

ทันทีที่เริ่มมีอาการปวดศีรษะหรือมีอาการเตือน	

(aura)	ในกรณีที่มีอาการเตือนดังกล่าว

	 3.	 การใช้ยารักษาอาการปวดศีรษะไม่ควร

ใช้บ่อยเกินไป	เพราะจะนำาไปสู่ภาวะ	MOH

	 4.	 ควรแนะนำาให้ผู้ป่วยทราบว่าการรักษา

ประกอบดว้ยการรกัษาอาการปวดและตอ้งปอ้งกนั

การเป็นซำ้า

	 5.	 ควรแนะนำาให้ผู้ป่วยทราบว่ายาที่ใช้

รกัษามหีลายชนดิไมใ่ชม่เีพยีงยา	cafergot	เทา่นัน้	

เพราะผูป้ว่ยสว่นใหญจ่ะเขา้ใจวา่ยา	cafergot	เปน็

เพียงยาชนิดเดียวเท่านั้นที่รักษาโรคปวดศีรษะ		

ไมเกรน

	 อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณาเสมอคือค่า

ใช้จ่ายในการรักษา	ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน	

เพราะการพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายมูลค่าเท่าใดจึง

เหมาะสม	ขึ้นกับว่าใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย	ผู้ป่วย

เอง	ประกันสังคม	 ราชการหรือบริษัทประกันชีวิต

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย	ตัวชี้วัดที่สำาคัญของการรักษา

และพิจารณาว่ายาชนิดใดมีความคุ้มค่ามากที่สุด

คอื	คา่ใชจ้า่ยทีล่ดลงและประสทิธภิาพในการรกัษา

ดีขึ้น	 ซึ่งยาที่ใช้รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนก็มี

ราคาที่แตกต่างกัน	 จึงขอเสนอวิธีที่สามารถลดค่า

ใช้จ่ายในการรักษาดังนี้5

	 1.	 ควรเริม่ใชย้าแกป้วดทนัททีีเ่ริม่มอีาการ

ปวด
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	 2.	 ควรใชย้าหลายชนดิทีร่าคาถกูเพือ่เสรมิ

ฤทธิ์ของยา	เช่น	cafergot,	NSAIDs	และ	meto	

clopramide	ร่วมกัน

	 3.	 ขนาดการบรรจุของยา	 ถ้าบรรจุยา

จำานวนเม็ดต่อกล่องให้มากขึ้นราคาก็จะตำ่าลง

	 4.	 การใช้ยาขนาดสูงต่อเม็ดแล้วแบ่งใช้ใน

ขนาดที่เหมาะสมก็จะลดค่าใช้จ่ายลงได้	เช่น	ใช้ยา

ขนาด	10	มก.	แบ่งครึ่งเม็ดราคาจะตำ่ากว่ายาขนาด	

5	มก./เม็ด

	 5.	 ต้องป้องกันการเป็นซำ้า

	 นอกจากนีย้งัมกีารทบทวนวรรณกรรมโดย	

กลุ่มแพทย์อเมริกา	 (American	Consortium)	

สรุปได้ดังตารางที่	46

ตารางที่ 4 Ranking	of	acute	drugs	treatment	

ชนิดยา ระดับ

Ergotamine B

Aspirin A

Naproxen A

Ibuprofen A

Tolfenamic	acid	 A

Paracetamol	 B

Corticosteroid	 C

Triptans A

ก�รป้องกันปวดศีรษะไมเกรน (mi-
graine prophylaxis)
	 โรคปวดศรีษะไมเกรนมลีกัษณะการดำาเนนิ

โรคที่มีโอกาสเป็นซำ้าได้สูงส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการ

ได้บ่อยและต้องหยุดงาน	 จึงมีความจำาเป็นต้อง

ให้การป้องกัน	

ข้อบ่งชี้ของก�รป้องกันโรคปวด
ศีรษะไมเกรนได้แก่7

	 1.	 มีอาการมากกว่า	2	ครั้งต่อสัปดาห์

	 2.	 มขีอ้หา้มหรอืไมต่อบสนองตอ่การรกัษา

อาการปวดศีรษะเฉียบพลัน

	 3.	 มีอาการรุนแรงจนต้องหยุดงาน	 หรือ

หยุดเรียน	3	วันต่อเดือน

	 4.	 อาการปวดศีรษะไมเกรนที่มีภาวะ

แทรกซอ้น	เชน่	hemiplegic	migraine,	prolong	

aura	หรือ	migrainous	infarction

	 การใหย้าปอ้งกนัอาการปวดศรีษะไมเกรนที่

ไดผ้ลตอ้งสามารถลดอาการปวดศรีษะ	และความถี่

การปวดศีรษะได้มากกว่าร้อยละ	 50	 ภายใน	 3	

เดือน	 โดยสมาคมแพทย์ประสาทวิทยาแห่งยุโรป	

ได้เสนอแนวทางปฏิบัติการใช้ยาป้องกันโรคปวด

ศีรษะไมเกรนในปี	พ.ศ.	25494	ดังตารางที่	5-7		
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ตารางที่ 5 Recommended	 substances	 (drugs	 of	 first	 choice)	 for	 the	prophylactic	 drug	

treatment	of	migraine	

Substances Daily dose Level 

Betablockers	

			Metoprolol	

			Propanolol

50-200	mg

40-240	mg

A	

A	

Calcium	channel	blockers

			Flunarizine	 5-10	mg A	

Antiepileptic	drugs	

			Valproic	acid	

			Topiramate	

500-1800	mg

25-100	mg

A	

A	

ตารางที่ 6 Drugs	of	second	choice	for	migraine	prophylaxis	(evidence	of	efficacy,	but	less	

effective	or	more	side	effects	than	drugs	of	Table	5)

Substances Daily dose (mg) Level 

Amitriptyline 50-150 B

Naproxen	 2x250-500 B

Petasites 2x75 B

Bisoprolol 5-10 B

ตารางที่ 7 Drugs	of	third	choice	for	migraine	prophylaxis	(only)	probable	efficacy

Substances Daily dose (mg) Level 

Acetylsalicylic	acid 300	mg C	

Gabapentin 1200-1600	mg C	

Magnesium 24	mmol C	

Tanacetum	parthenium 3x6.25	mg C	

Riboflavin 400	mg C

Coenzyme	Q	10 300	mg C

Candesartan 16	mg C

Lisinopril	 20	mg C

Methysergide 4-12	mg C	
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	 เนื่องด้วยโรคปวดศีรษะไมเกรนและโรค

ลมชักมีลักษณะทางคลินิกที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง

คือการมีอาการเป็นครั้งคราว	 หายเป็นปกติและ

เป็นซำ้า	ซึ่งทั้ง	2	โรคมีลักษณะทางคลินิกที่จำาเพาะ

กล่าวคือ	 โรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการปวด

ศีรษะเป็นๆ	หายๆ	ส่วนโรคลมชักมีอาการชักเกร็ง

กระตุก	 เฉพาะส่วนของร่างกายแล้วกระจายหรือ

ลุกลามเป็นทั้งตัวหรือหมดสติเป็นๆ	 หายๆ	 เช่น

กัน	ทั้ง	 2	 โรคนี้พบร่วมกันได้	 โดยพบโรคลมชัก

ในผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรนระหว่างร้อยละ	 1-17	

เฉลี่ยร้อยละ	 5.9	 ซึ่งสูงกว่าประชาชนทั่วไปซึ่งพบ

โรคลมชักประมาณร้อยละ	 1	 เท่านั้น	 ซึ่งการพบ

โรคทั้ง	2	ร่วมกันนั้น	สาเหตุที่เป็นไปได้	เนื่องจาก

ทั้ง	2	โรคนี้เกิดจากภาวะ	hyperexcite	ของสมอง	

ซึ่งในสภาวะปกติก็จะไม่มีความผิดปกติ	แต่เมื่อมี

ปัจจัยกระตุ้นเกิดภาวะ	hyperexcite	 ของสมอง

ก็จะเกิดอาการขึ้น	ดังนั้นยาป้องกันโรคปวดศีรษะ

ไมเกรนทีไ่ดผ้ลจงึประกอบดว้ยยากลุม่ทีอ่อกฤทธิ์

โดยการเพิม่	threshold	ของการเกดิโรคปวดศรีษะ

ไมเกรนและยากลุ่มที่	stabilize	เซลล์ประสาทไม่

ใหเ้กดิ	hyperexcite	เชน่	beta-blocker,	calcium	

channel	antagonist,	 serotonin	antagonist,	

antidepressants	และยากันชัก	การศึกษาถึงผล

ในการปอ้งกนัการปวดศรีษะไมเกรนดว้ยยากนัชกั	

ได้แก่

	 1.	 Carbamazepine	 เป็นยากันชักชนิด

แรกทีศ่กึษาถงึผลการปอ้งกนัปวดศรีษะไมเกรนใน

ปี	พ.ศ.	2513	โดย	Rompel	และ	Bauermeister	

ซึง่เปน็การศกึษาแบบ	cross-over,	randomized,	

double-blind,	 placebo-controlled	 พบว่า	

ผูป้ว่ย	38	ใน	45	คน	ตอบสนองตอ่การรกัษาดว้ยยา	

carbamazepine	ส่วนกลุ่ม	placebo	ตอบสนอง

เพยีง	13	ใน	48	คน	ตอ่จากนัน้ใน	พ.ศ.	2543	Krusz	

ศึกษาแบบ	open	study	ผู้ป่วย	40	ราย	ขนาดยา	

550	มก./วนั	นาน	2-6	เดอืน	ผูป้ว่ย	30	ราย	ความถี่

การปวดศีรษะลดลงมากกว่าร้อยละ	70	

	 2.	 Valproate	 sodium	 เป็นยากันชักที่มี

การศึกษาในการป้องกันการปวดศีรษะไมเกรน

จำานวนหลายการศึกษาทั้งในผู้ป่วยปวดศีรษะ

ไมเกรนที่มี	aura	และไม่มี	aura	รวมทั้งการศึกษา

เปรียบเทียบกับยา	propanolol	และ	flunarizine	

ขนาดยา	valproate	sodium	ส่วนใหญ่ประมาณ	

500-1,000	มก./วัน	พบว่าได้ผลดีทั้งในเด็กและ

ผู้ใหญ่	รวมทั้ง	valproate	sodium	ชนิดฉีดในผู้

ปว่ย	acute	migraine	ขนาด	300-1,000	มก.	กไ็ด้

ผลดี

	 3.	 Lamotrigine	 มีการศึกษาใน	 พ.ศ.	

2540	ศึกษาแบบ	 randomised,	 controlled	 40	

คน	ขนาดยา	 200	มก./วัน	พบว่าไม่ได้ผล	ต่อมา	

Lampl	และคณะ	ศึกษาผู้ป่วย	15	คน	ขนาด	100	

มก./วัน	พบว่าได้ผลดีเช่นเดียวกับการศึกษาของ	

D’Andrea	และคณะ	ในผู้ป่วย	24	คน	

	 4.	 Gabapentin	 ศึกษาแบบ	 double	

blind,	 randomised,	 placebo-controlled	 ใน

ผู้ป่วย	63	คน	ขนาด	1,200	มก./วัน	นาน	3	เดือน	

และการศึกษาโดย	Mathew	และคณะในผู้ป่วย	

98	คน	ขนาด	2,400	มก./วัน	พบว่าการปวดศีรษะ

ลดลงร้อยละ	46.6
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	 5.	 Zonisamide	ม	ี2	การศกึษาแบบ	open	

label	 ขนาด	 400	 มก./วัน	 นาน	 3	 เดือน	พบว่า

สามารถลดความรุนแรงของการปวด	 ระยะเวลา

การปวดและความถี่ร้อยละ	 40,50	และ	 25	ตาม

ลำาดับ

	 6.	 Vigabatrin	ศกึษาแบบ	double-blind,	

cross-over,	randomisd,	placebo-controlled	ผู้

ปว่ย	23	คน	ขนาดยา	2,000	มก./วนั	นาน	12	เดอืน	

ผู้ป่วย	19	ใน	23	รายได้ผลดี

	 7.	 Levetiracetam	มี	 3	 การศึกษาแบบ	

open	 study	 ขนาด	 500-2,000	มก./วัน	พบว่า

สามารถลดความถี	่ความรนุแรงและระยะเวลาของ

การปวดศีรษะได้	 รวมทั้งการรักษา	 intractable	

migraine	ดว้ย	levetiracetam	ชนดิฉดีเขา้หลอด

เลือดดำา

	 8.	 Oxcarbazepine	 ศึกษาในผู้ป่วย	

refractory	migraine	30	คน	ขนาด	1,800	มก./

วัน	ผลยังไม่เป็นที่แน่ชัด

	 9.	 Topiramate	 เป็นยากันชักที่มีการ

ศึกษาถึงผลในการรักษาปวดศีรษะไมเกรน		

โดยการศึกษาเริ่มต้นเป็นแบบ	open-label	หลาย

การศึกษาพบว่า	 topiramate	 มีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันปวดศีรษะไมเกรนได้	 รวมทั้งการ

ศึกษาแบบ	 randomised,	 placebo-controlled		

กพ็บวา่มปีระสทิธภิาพดี	นอกจากนีย้งัพบวา่ผูป้ว่ย

มีนำ้าหนักลดลง	ซึ่งแตกต่างจากยาชนิดอื่นที่มีผล

ให้นำ้าหนักเพิ่มขึ้น

	 การศึกษาที่สำาคัญประกอบด้วย	MIGR-

001,	 MIGR-002	 และ	 MIGR-003	 ซึ่งเป็น	

randomised,	 double-blind,	 placebo-

controlled	ในผู้ป่วย	487,	483	คนและ	575	คน	

ตามลำาดับ	โดย	MIGR-003	ยังเปรียบเทียบกับยา	

propanolol	 ซึ่งพบว่า	 topiramate	 ได้ผลดี	 ดัง

ตารางที่	8	พบว่าขนาดยา	topiramate	ที่ได้ผลดี

คือ	100	มก./วัน	
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ตารางที่ 8 การศึกษาทางคลินิกของ	Topiramate
Study Patient 

population 
(diagnostic 
criteria)

No. Design Dosage (mg/
day)/ other 
medication

Duration Results

Si lberstein	
a n d 	 c o l -
l e a g u e s	
(MIGR-001)

Migraine	with	
and	 without	
aura

487 Double-bl ind/
p l acebo -con -
trolled	crossover	

50	 mg	 (25	 mg	
b.i.d)
100	 mg	 (50	 mg	
b.i.d)
200	mg	 (100	mg	
b.i.d)

4	week	baseline;
8	week	titration
18	week	mainte-
nance

Placebo	23%
Topiramate	50	mg:	
36%
Topiramate	 100	
mg:	54%
Topiramate	 200	
mg:	49%

Brandes	 and	
co l l eagues	
(MIGR-002)

Migraine	with	
or	without	aura

483 Double-bl ind/
p l acebo -con -
trolled

50	 mg	 (25	 mg	
b.i.d)
100	 mg	 (50	 mg	
b.i.d)
200	mg	 (100	mg	
b.i.d)

4	week	baseline;
8	week	titration
18	week	mainte-
nance

Placebo	23%
Topiramate	50	mg:	
39%
Topiramate	 100	
mg:	49%
Topiramate	 200	
mg:	47%

Diener	 and	
co l l eagues	
(MIGR-003)

Migraine	with	
or	without	aura

575 Double-bl ind/
p l a c e b o - a n d	
propranolol	con-
trolled	

100	 mg	 (25	 mg	
b.i.d)
200	 mg	 (50	 mg	
b.i.d)
Propranolol	 160	
mg

4	week	baseline;
8	week	titration
18	week	mainte-
nance

Placebo	23%
Topiramate	 100	
mg:	46%
Topiramate	 200	
mg:	35%
Propranolol	160	mg	
43%

	 การเลือกพิจารณาว่าจะใช้ยาชนิดใดกับผู้

ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนนั้นต้องพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพที่สูงสุด	 ผลข้างเคียงของยาตำ่าสุด

และต้องพิจารณาถึงภาวะเจ็บป่วยที่มีร่วมด้วยว่า

ยาชนดิใดมฤีทธิท์ีส่ามารถรกัษาภาวะเจบ็ปวดรว่ม

ด้วย	และต้องไมม่ีข้อห้ามในภาวะเจ็บป่วยที่มีร่วม

ด้วย	 รายละเอียดการพิจารณาใช้ยาชนิดใดแสดง

ดังตารางที่98	
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ตารางที่ 9 Suggestions	for	a	patient-targeted	choice	of	preventive	treatment	

	 นอกจากนี้ ยั งมี ก าร ใช้ 	 bo tu l inum	

toxin	 ในการป้องกันโรคปวดศีรษะไมเกรนเป็น

จำานวนหลายการศึกษา	 แต่จากการศึกษาแบบ	

systematic	 review	พบว่า	 botulinum	 toxin	

ได้ผลในระดับหนึ่ง	ดังตารางที่	109
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ตารางที่ 10  Level	I	and	II	clinical	studies	of	BT-A	in	the	prophylactic	treatment	of	migraine	

Authors Number of Pa-

tients Sex, Age

Results Level of 

Evidence

Binder	et	al 106	(95	F;	11	M)

(21-74	years)

51%	no	attacks	for	4.1	months	(p	<0.05)

38%	improvement	³50%	for	2.7	months	

II

Mauskop	and	Bas-

deo(2000)

27	(25	F;	2	M)

(26-61	years)

85%	improved	for	2-6	months	

4	patients	without	improvement		

II

Silberstein	 et	 al	

(2000)

123	(105	F,	3	M)

(18-65	years)

25	units-significant	 reduction	 in	migraines	

frequency	 (month	3,	P<0.014)	and	 intensity	

(month	2,	P<0.008	and	month	3,	P	<0.042)	75	

units-no	 improvement;	 increased	 adverse	

events

I	B

Brin	et	al.	(200) 56 Significant	 reduction	 of	 pain	 intensity	 in	

group	 1	 (frontal	 temporal	 BT-A)	 compared	

with	 group	 4	 (frontal	 temporal	 placebo)	 at	

week	12	 (p<0.04),	 trend	 to	 reduction	of	mi-

graine	frequency	and	duration		

I	B

Barrientos	 and	

Chana	(2002)

30 Significant	reduction	in	migraine	frequency	

at	day	30	 (p	<0.02),	day	60	 (P<0.02),	day	90	

(P<0.01),	trend	to	reduction	of	migraine	sever-

ity	and	duration		

I	B

Eross	and	Dodick	

(2002)

48 58%	 reported	decrease	 in	migraine-associ-

ated	disability;	 episodic	migraine	patients	

responded	 better	 than	 chronic	migraine	

patients		

II

Ondo	et	al,	(2004) 60	(chronic	daily	

headache,	includ-

ing		chronic	mi-

granine)

Significantly	 fewer	 headache	 days	 from	

weeks	8-12	compared	with	the	placebo	group	

(P<0.05).	Patients,	receiving	second	BT-A	in-

jection	at	12	weeks	reported	fewer	headache	

days	at	24	weeks	 than	 those	 receiving	one	

injection	(P<0.05)	

I	B

Evers	et	al,	(2004) 60	(83	F;	17	M) No	effect	on	migraine	frequency	or	severity	or	

on	psychosocial	impact	of	migraine

I	B
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	 ยาทีม่กีารศกึษาอยา่งมากในชว่ง	2	ป	ีหลงันี้

ได้แก่	topiramate	โดยมีการศึกษาประสิทธิภาพ	

ความคุ้มค่าและคุณภาพชีวิต	 ซึ่งพบว่าได้ผลดีใน

ทุกด้าน10-13

ก�รรักษ�ปวดศีรษะไมเกรนเฉพ�ะ
กรณี4

	 1.	 การปวดศีรษะช่วงมีรอบประจำาเดือน	

ยา	naproxen	sodium	ขนาด	500	มก.	เช้า-เย็น	

สามารถลดอาการปวดศีรษะไมเกรนช่วงมีรอบ

ประจำาเดือนและก่อนมีรอบประจำาเดือนได้

	 2.	 โรคปวดศีรษะไมเกรนขณะตั้งครรภ์	

เนื่องจากยาส่วนใหญ่มีข้อห้ามในการใช้ขณะตั้ง

ครรภ์	 จึงไม่มีการศึกษาเฉพาะในขณะตั้งครรภ์	

ส่วนใหญ่พบว่าขณะตั้งครรภ์การปวดศีรษะจะ

ลดลง	 ยาที่สามารถใช้ได้ตลอดการตั้งครรภ์คือ	

paracetamol,	NSAIDs	 ใช้ได้เฉพาะช่วงเดือนที่	

4-6	ยากลุ่ม	ergotamine	และ	triptans	ไม่ควร

ใช้	สำาหรับการป้องกันยาที่ใช้ได้คือ	magnesium	

และ	metropolol	(level	B)

	 3.	 โรคปวดศรีษะไมเกรนในเดก็และวยัรุน่	

ยาที่ใช้รักษาอาการปวดศีรษะได้แก่	 ibuprofen	

10	มก./กก.	และ	paracetamol	15	มก./กก.	ยา

แก้อาเจียนได้แก่	 domperidon,	 sumatriptan	

ชนิดรับประทานไม่ได้ผล	ต้องเป็นรูปแบบ	nasal	

spray	 ยากลุ่ม	 ergotamine	 ไม่ควรใช้ในเด็ก	

ยาที่ใช้ป้องกันได้แก่	 flunarizine	 10	 มก.	 และ	

propanolol	40-80	มก./วัน	ได้ผลดี

สรุป
	 การรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนประกอบ

ด้วย	 การรักษาช่วงมีอาการปวดศีรษะและการ

ป้องกัน	ยาที่ใช้ได้ผลดีนั้นมีหลายชนิด	ดังนั้นการ

พิจารณาเลือกใช้ยาชนิดใดนั้นให้พิจารณาเป็น

เฉพาะบุคคล	 โดยพิจารณาจากประวัติการปวด

ศีรษะว่าตอบสนองต่อยาใด	 ไม่ตอบสนองต่อยา

ใด	มีภาวะเจ็บป่วยอื่นๆ	 รวมด้วยหรือไม่	 ผลข้าง

เคียงของยาที่ผู้ป่วยไม่ต้องการหรือต้องการ	ราคา

ยาก็เป็นปัจจัยที่สำาคัญ	 เพราะจะส่งผลต่อความ

สมำ่าเสมอในการรับประทานยา
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