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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเคลื่ อนไหวผิดปกติ

บทนํา
 การ ทํ างานของประสาทควบคุมการ

เคลื่อนไหว เปนการประสานงานระหวางเซลล

ประสาทสั่งการในเน้ือสมองชั้น cortex และ sub-

cortex โดยในชั้น subcortex นั้นมีองคประกอบ

ที่สําคัญคือ basal ganglia, cerebellum และ 

dopaminergic mesencephalic system ซึง่เปน

ระบบการทํางานท่ีมสีารส่ือประสาท (neurotrans-

mitter) คือ dopamine

 เม่ือเกิดรอยโรคท่ี motor cortex ผูปวยจะ

สูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวท่ีเรียกกัน

ทั่วไปวา อัมพฤกษหรืออัมพาตคร่ึงซีกเชนเดียว

กบัทีพ่บในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แตรอยโรค

ที่เกิดบริเวณ basal ganglia หรือ cerebellum 

ทําใหเกิดความผิดปกติของการประสานงานและ

จัดระบบการเคลื่อนไหวใหราบร่ืนและเหมาะสม

กับการทํางานแตละชนิด ดังนั้นอาการแสดง

ของผูปวยจึงมักไมใชออนแรงครึ่งซีก แตมีการ

เคลื่อนไหวที่ผิดปกติไมวาจะเร็วขึ้นหรือชาลง 

และกําหนดทิศทางไดยาก เชน พบในผูปวย

โรคฮันติงตัน (Huntington’s disease) และ

โรคพารคินสัน  (Parkinson’s disease) เปนตน 

นอกจากน้ีแลวปจจุบันยังมีการคนพบหนาที่ของ 

basal ganglia ในดานทีไ่มเก่ียวกบัการเคลือ่นไหว 

(nonmotor function) โดยเฉพาะบทบาทดาน

ความคิดและพฤติกรรม

 ดั งนั้ น  เมื่ อกล าว ถึ งการ เคลื่ อนไหว

ผิดปกติ เราจะหมายถึงผูปวยที่ประสบปญหาการ

เคลือ่นไหวมากและเร็วเกินไปหรือเคลือ่นไหวนอย

และชาเกินไป ภาวะฉุกเฉินของการเคลื่อนไหวผิด

ปกติมีความสําคัญที่หากวินิจฉัยหรือใหการรักษา

ไมถูกตอง ผูปวยจะมีโอกาสเกิดอันตรายจากทั้ง

จากตัวโรค อุบัติเหตุ ภาวะแทรกซอน หรือถึงกับ

เสียชีวิตได 
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แนวทางการวินิจฉัยการเคลื่อนไหว
ผิดปกติ
 การวินิจฉัยและรักษาผูปวยทางประสาท

วิทยาโดยท่ัวไป ประกอบดวยขั้นตอนการคิด 4 

ขั้นตอนไดแก ปญหาของผูปวยคืออะไร เปนโรค

ทางระบบประสาทหรือไม รอยโรคอยูที่ประสาท

กายวภิาคสวนใด สาเหตคุอือะไร การตรวจทางหอง

ปฏิบัติการที่จําเปนมีอะไรบางและรักษาอยางไร 

เชนเดียวกับผูปวยโรคระบบประสาทชนิดอ่ืน การ

ดูแลผูปวยเคลื่อนไหวผิดปกติก็ใชระบบการคิด

และวเิคราะหทัง้ 4 ประการเชนเดยีวกนั นอกเหนอื

จากน้ีคือการเห็นลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้น

วามีรูปแบบอยางไร อยางไรก็ตามเบื้องตนของ

แนวทางในการวนิจิฉยัยงัคงเริม่จากประวตัซิึง่บาง

คร้ังผูปวยอาจจะไมสามารถใหประวัติกับแพทย

ไดดวยตนเอง จําเปนตองซักถามจากผูใกลชิด

หรือผูเห็นอาการ สิ่งที่แพทยควรซักถามไดแก 

 1. ระยะเวลาที่เกิดอาการนานเปนชั่วโมง 

วัน สัปดาหหรือเดือน 

 2. การดําเนินของโรครุนแรงข้ึน มีอาการ 

อื่นๆ ตามมา หรือคงที่

 3. ผูปวยสามารถระงับการเคลื่อนไหวนั้น

ไดในบางครั้งหรือไม 

 4. ปจจัยใดท่ีทาํใหการเคล่ือนไหวผิดปกติ

ลดลงเชน นอนหลับ เปลี่ยนทา และในทางตรงกัน

ขาม ปจจัยใดที่ทําใหการเคลื่อนไหวผิดปกติเปน

มากขึ้น รุนแรงข้ึน   

 5. รายละเอียดของยาทุกชนิดทีผู่ปวยใชทัง้

ในอดีตและปจจบุนั โดยเฉพาะอยางยิง่ยาทีผู่ปวย

ซือ้รบัประทานเองโดยไมมใีบสัง่จากแพทย รวมทัง้

ยาสมุนไพรซ่ึงเปนที่นิยมใชกันในทองถ่ินชนบท

ของประเทศไทยดวย

 6. ประวัติการไดรับสารพิษที่ปนเปอนใน

สภาพแวดลอมทั้งจากอาชีพและที่อยูอาศัย ทั้ง

นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรม 

 7. ประวัติครอบครัวเก่ียวความผิดปกติ

ทางระบบประสาทที่เปนพันธุกรรม 

 การตรวจรางกายผูปวยที่มีการเคลื่อนไหว

ผิดปกติ จะตองทําดวยความระมัดระวัง และเร่ิม

ดวยวิธีสังเกตการณเพื่อจะสามารถบอกไดวา 

ลักษณะการเคลื่อนไหวผิดปกติที่ปรากฏนั้นคือ

อะไร ถาจาํเปนตองใชเครือ่งมอืทางเทคโนโลยีเพือ่

บันทึกภาพ ควรแจงและขออนุญาตผูปวยอยาง

เปนทางการ เนื่องจากการบันทึกตองใชเวลานาน

ในระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการศึกษา หรือ

สงปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ  

 การบงชี้ลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ

ใหถูกตองนั้นสําคัญมาก เพราะเปนจุดเริ่มตนของ

การหารอยโรคที่เกิดขึ้นกับระบบประสาท และ

สาเหตุซึ่งมีไดทั้งจากปจจัยภายนอก และโรคของ

ระบบประสาทโดยตรง เราจําแนกชนิดของการ

เคล่ือนไหวผิดปกติออกเปนสองกลุมใหญไดแก 

กลุมทีม่กีารเคล่ือนไหวลดลง (hypokinetic) และ

กลุมที่มีการเคล่ือนไหวมากข้ึน (hyperkinetic) 

นอกจากลักษณะของการเคล่ือนไหวแลว การ

ตรวจรางกายทางระบบประสาทก็ตองทําอยาง

ละเอียดและแปลผลใหถูกตอง รวมถึงการตรวจ

ดานการรับรูและความจําดวยแบบทดสอบท่ีเรียก
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วา Mini-Mental Status Examination (MMSE) 

สวนการตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจ

ทางรงัสวีนิจิฉยัยงัคงมคีวามสาํคัญเพือ่ชวยยนืยัน

การวนิจิฉยั ซึง่การตรวจทางรังสทีีม่ปีระโยชนและ

เหมาะสมสาํหรบัผูปวยการเคลือ่นไหวผดิปกต ิคอื  

magnetic resonance imaging (MRI)

ชนิดของการเคล่ือนไหวผิดปกติ 
 Hypokinetic movement disorders

 คาํอืน่ๆ ทีใ่ชไดแก akinesia, hypokinesia 

และ bradykinesia ทั้งหมดนี้บอกถึงความ

ผิดปกติของการเคลื่อนไหวท่ีทําใหมีจังหวะการ

เคลื่อนไหวชาลงหรือบางคร้ังหยุดการเคล่ือนไหว

ไปชั่วขณะ ตัวอยางที่ เห็นไดชัดคือผูปวยโรค

พารคินสัน ท่ี เกิดภาวะแทรกซอนด านการ

เคล่ือนไหว (motor complication) แบบ on-off 

phenomena  คือมีชวงเวลาที่เคลื่อนไหวโดย

เฉพาะเดินไดสลับกับชวงที่เดินไมได 

 คําที่เราจะไดยินบอย ๆ อีกคํา คือ parkin-

sonism หมายถึง กลุมอาการทางประสาทวิทยา

ซึง่ประกอบไปดวยหน่ึงในหกอาการสําคญัตอไปน้ี

ไดแก อาการสั่นขณะพัก (resting tremor), การ

เคล่ือนไหวชาลง (bradykinesia), การแข็งเกร็ง 

(rigidity), ขณะยืนหลังจะงอโดยท่ีไมไดมีสาเหตุ

จากกระดูกสันหลังผิดรูป (fl exed or stooped 

posture), มจีงัหวะหยดุการเคลือ่นไหว (freezing) 

และความมั่นคงในการทรงตัวลดลง (postural 

instability) 

 ผูปวย parkinsonism แบงตามสาเหตุได

เปนสี่กลุม ไดแก

 1. Primary parkinsonism คือโรคความ

เสื่อมของระบบประสาท (neurodegenerative 

diseases) จากการลดลงของจํานวน dopamin-

ergic neuron ที่อยูบริเวณ substantia nigra 

รวมท้ังพบมีการรวมตัวอยางผิดปกติของโปรตีน

ภายในneuronที่ยังเหลืออยู เรียกวา Lewy bod-

ies โรคที่รูจักกันดีคือโรคพารคินสัน

 2. Secondary parkinsonism กลุมนี้มี

สาเหตุที่ทําใหเกิดไดแก ยา (drug-induced par-

kinsonism) โดยเฉพาะยาทางจติเวช (neurolep-

tic drugs) จากการไดรบัสารพษิ (toxin-induced 

parkinsonism) เชน 1-methyl-4-phenyl-

1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP), เกิด

ตามหลังจากไขสมองอักเสบ (postencephalitic 

parkinsonism) และจากโรคหลอดเลือดสมอง 

(vascular parkinsonism)

 3. Parkinson-plus syndrome เปน

กลุมอาการที่มีอาการและอาการแสดงคลาย

อาการของโรคพารคินสัน แตมีความผิดปกติทาง

ระบบประสาทอื่นเพิ่มจากที่ผูปวยโรคพารคินสัน

ไมมี เชน การกลอกตาผิดปกติ เดินเซ (cerebel-

lar ataxia) ไดแก multiple system atrophy, 

progressive supranuclear palsy และ corti-

cobasal syndrome

 4. Heredodegenerative parkinsonism 

เปนความผิดปกติทางระบบประสาทท่ีมีอาการ

และอาการแสดงของระบบประสาทที่เกิดพยาธิ
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สภาพ รวมกับอาการแสดงของ parkinsonism มี

การดําเนินโรคแบบกาวหนา อาการมากข้ึนเร่ือยๆ 

สวนหนึ่งเปนโรคถายทอดทางพันธุกรรม บางโรค

มีอาการตั้งแตเด็ก ไดแก Wilson’s disease, 

X-linked dystonia parkinsonism, juvenile 

Huntington’s disease, neuroacanthocytosis 

และ frontotemporal dementia.

  Hyperkinetic disorders      

 แปลตรงตัวคือการเคล่ือนไหวผิดปกติที่

มีการเคลื่อนไหวมากเกินไป ความสําคัญอยูที่วา 

รูปแบบที่ปรากฏนั้นเปนชนิดใด hyperkinetic 

movement disorders นั้นมีมากมาย ชนิดที่พบ

บอยมี 5 แบบไดแก dystonia, chorea, tics, 

myoclonus และ tremor ทั้ง 5 แบบนี้พบเปน

ภาวะฉุกเฉินได ชนิดอื่นที่พบไมบอยและไมคอย

เกิดเปนภาวะฉุกเฉิน เชน paroxysmal dyski-

nesia, stereotypies, episodic ataxia, restless 

leg syndrome, periodic limb movements 

during sleep, hemifacial spasm และ hyper-

ekplexia เปนตน ในกลุมน้ีมี hyperekplexia ที่

เกิดเปนภาวะฉุกเฉินได 

 Dystonia

 “Dystonia is defi ned as a syndrome of 

sustained muscle contractions, frequently 

causing twisting and repetitive movements 

or abnormal postures1„ แปลตรงตวัคอื คาํจาํกดั

ความของ dystonia นั้นเปนกลุมอาการที่เกิดจาก

การหดเกร็งอยางตอเน่ืองของกลามเนื้อ ทั้งสวนท่ี

เปน agonist และ antagonist ซึ่งปกติจะทํางาน

ประสานกัน ซึ่งมีทั้งชวงที่กลามเนื้อหดตัวและ

คลายตัว แตเมือ่กลามเน้ือหดเกร็งตวัเปนเวลานาน 

กท็าํใหเกิดการบิด เคล่ือนไหวซ้ํา หรอือยูในทาทาง

เดิมของรางกายสวนท่ีเกิดอาการ ไมวาจะเปนคอ 

แขน หรือขา 

 ลกัษณะเฉพาะอยางหนึง่ทีพ่บใน dystonia 

คอือาการจะดขีึน้เมือ่ผูปวยแตะ หรอืสัมผสับรเิวณ

ที่มีอาการ เชน ผูปวยที่มี cervical dystonia เมื่อ

เอามือแตะบริเวณคาง อาการบิดเกร็งบริเวณคอ

จะลดลง หรือผูปวย writer’s cramp ที่อาการ

เกร็งของมือและนิ้วจะดีขึ้นเมื่อกําปากกา เรียกวา 

Geste antaginiste หรือ sensory trick 

 Dystonia ซึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณใดบริเวณ

หนึ่งของรางกายเรียกวา focal dystonia เชน ตา 

(blepharospasm), คอ (torticollis), vocal cord 

(spasmodic dysphonia), มือและแขนขา หรือ

เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของรางกายที่อยูติดกันตั้งแตสอง

สวนขึ้นไป เรียกวา segmental dystonia, เปน

กับรางกายครึ่งซีก เรียกวา  hemidystonia และ

เปนทั่วรางกายเรียกวา generalized dystonia

 เมื่อพิจารณาจากสาเหตุ สามารถแบง dys-

tonia เปน 4 ชนิด

 1. Primary dystonia เกดิจากโรคท่ีมกีาร

ถายทอดทางพันธุกรรม หรือเกิดจากการกลาย

พันธุ เชน DYT-1 dystonia หรือ Oppenheim’s 

dystonia ซึง่มอีาการแสดงเปนแบบ generalized 

dystonia เริ่มตั้งแตวัยเด็ก 

 2. Dystonia-plus syndrome คอืม ีdys-

tonia รวมกับการเคล่ือนไหวผิดปกติชนิดอ่ืนดวย 
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เชน myoclonus 

 3. Secondary dystonia มีสาเหตุเชน 

สมองอักเสบ, การบาดเจ็บของศีรษะและสมอง, 

โรคหลอดเลือดสมอง, กอนเน้ืองอก, ไดรบัสารพิษ

และยาบางชนิด 

 4. Heredodegenerative dystonia 

 Chorea 

 Chorea เปนการเคล่ือนไหวผิดปกติที่

รวดเร็ว ตอเน่ือง ไมสม่ําเสมอและไรทิศทาง เกิด

จากบริเวณหนึ่งของรางกายไปยังอีกบริเวณหนึ่ง 

ที่รูจักกันดีคือการเคล่ือนไหวผิดปกติที่พบในโรค

ทางพันธุกรรมที่มีความเสื่อมของระบบประสาท 

เชนโรคฮันติงตัน (Huntington’s chorea) หรือ

พบรวมกับความผิดปกติทางเมตาบอลิสมโดย

เฉพาะภาวะนํา้ตาลในเลอืดสงู (hyperglycemia), 

พบหลังการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus 

(poststreptococcal chorea) และในผูปวยที่ได

รบัยาทางจิตเวชกลุม neuroleptic รุนเกา (typical 

neuroleptic drugs) เชน haloperidol ซึ่งมักเกิด

กบัผูหญงิสงูอาย ุเรยีกวา tardive dyskinesia ยา

อืน่ๆ ทีท่าํใหเกดิไดไดแก ยากันชักบางชนิด และยา

ที่มีฤทธิ์กระตุน noradrenergic และรูปแบบการ

เคลือ่นไหวผดิปกตนิีย้งัพบในผูปวยโรคพารคนิสนั

ที่ไดรับยา levodopaในชวงท่ียาออกฤทธ์ิเรียกวา 

peak-dose dyskinesia

 Tics  

 Tics เปนการเคลือ่นไหวทีเ่กดิอยางรวดเรว็ 

สั้นๆ มีทั้งการขยับของลําตัว แขนขา (motor tics) 

และการออกเสียง (vocal tics) โดยตอบสนอง

ตอความรูสึกอยากเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนกับตัวของ

ผูปวย ดังนั้นทาทางในการเคลื่อนไหวจึงเปน

ทาซ้ําๆ ที่เรียกวา stereotypic pattern ที่แตก

ตางจาก dystonia, myoclonus, chorea และ 

tremor คอืผูปวยสามารถกดหรอืระงบัไมใหมกีาร

เคลื่อนไหวได 

 Tics แบงออกเปน simple tics ที่มีการ

ขยับเคล่ือนไหวของกลามเน้ือเพียงกลุมหน่ึงหรือ

สวนหนึ่งเทานั้นเชนกระพริบตา หรือยักไหล แต

ถาการเคลือ่นไหวเปนหลายสวน เปนทัง้ตวั มเีสยีง

ซึ่งมักเปนเสียงกระแอมในลําคอ หรือบางรายเปน

คําพูด เสียงดังเหมือนตะโกนและมีคําหยาบปน

จะเรียกวา complex tics และมีชื่อเรียกเฉพาะ

วา Tourette’s syndrome อาการทางจิตเวชหรือ

พฤติกรรมผิดปกติที่พบรวมดวยไดแก การยํ้าคิด

ยํา้ทํา (obsessive-compulsive) สมาธิสัน้ (atten-

tion defi cit hyperactivity disorder) ผูปวยที่มี

อาการมากจึงมีปญหาดานการเขาสังคม การเรียน

และการทํางาน 

 Myoclonus  

 ”Myoclonus is a clinical sign defi ned 

as sudden, brief, shock-like involuntary 

movements caused by muscular contrac-

tions or inhibitions2„

 เนื่องจากเปนการเคลื่อนไหวที่ เร็ว สั้น 

ลกัษณะท่ีเหน็จงึเปนการกระตุกของรางกายสวนท่ี

มีอาการเชน มือ แขน ขา คอ myoclonus เปนการ

เคล่ือนไหวท่ีผูปวยไมสามารถบังคับหรือกดไมให

เคลื่อนได และงายตอการกระตุนใหเกิด เปนที่ใด
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ทีห่น่ึง (focal) หลายที ่(multifocal) หรอืท้ังรางกาย 

(generalized) พบไดทั้งเปนการเคล่ือนไหวผิด

ปกติและเปนอาการขณะชัก ถาเกิดจากการหดตัว

ของกลามเน้ือ เรียกวา positive myoclonus แต

ถาเกิดจากการสูญเสียความตึงตัวของกลามเน้ือ

ทาํใหไมสามารถคงทาทางทีม่อืหรอืการทรงตวัเปน

อยูไดเน่ืองจากเปนจงัหวะท่ีไมมกีระแสประสาทสัง่

การจากสมองใหญมายงักลามเนือ้ เรยีกวา  nega-

tive myoclonus ซึ่งเราพบไดบอยจากการตรวจ

รางกายผูปวยhepatic encephalopathy คือ 

asterixis หรือที่มักเรียกกันวา fl apping tremor 

แตแทจรงิแลวการเคลือ่นไหวนัน้เปน myoclonus

จุดกําเนิดของกระแสประสาทสั่งการที่ทําใหมีการ

กระตุกของกลามเนื้อเปน myoclonus มีดังนี้3

 1. Cortex เรียกวา cortical myoclonus 

พบใน post-hypoxic action myoclonus, 

drug induced myoclonus, toxic-metabolic 

myoclonus, cortical epilepsia partialis 

continua, progressive myoclonic epilepsy, 

Creutzfeldt-Jakob disease และ corticobasal 

degeneration เปนตน

 2. Subcortex เรยีกวา subcortical myo-

clonus เชน primary generalized myoclonic 

seizures และ primary generalized epileptic 

mypclonus

 3. Brainstem myoclonus เปน myo-

clunus ชนิดที่การเคล่ือนไหวเปนจังหวะแนนอน 

(rhythmic myoclonus) พบใน palatal myo-

clonus, reticular refl ex myoclonus, opso-

clonus-myoclonus syndrome และ hyperek-

plexia เปนตน

 4. Spinal cord เชน spinal segmental 

myoclonus และ propriospinal myoclonus 

 5. Peripheral nerve โดยเฉพาะเม่ือเกิด

การอักเสบความผิดปกติของรากประสาท หรือ

เสนประสาทสวนปลาย เชน hemifacial spasm

 Tremor 

 Tremor หรืออาการสัน่ เปนการเคลือ่นไหว

ที่มีจังหวะสมํ่าเสมอ พบที่ศีรษะ เสียง มือ และเทา 

เปนไดทั้งขณะพัก อยูในทาใดทาหนึ่ง หรือขณะ

ทํางาน ที่พบไดบอยคือ resting tremor ใน

ผูปวยโรคพารคนิสนั และ essential tremor ซึง่มี

อาการมือสัน่หรือศีรษะส่ัน มอีาการขณะทํางาน แม  

tremor จะเปนการเคลื่อนไหวผิดปกติที่พบบอย

ที่สุดในเวชปฏิบัติ แตการจะมาดวยภาวะฉุกเฉิน

พบนอยมาก

ภาวะฉุกเฉินของการเคลื่อนไหว
ผิดปกติที่พบบอยและจําเปนตองรู
สําหรับแพทยเวชปฏิบัติ 
 การเคลื่อนไหวผิดปกติที่มีการแสดง

เปนการเกร็งของรางกาย (Rigidity or stiff-

ness)

 Neuroleptic malignant syndromes 

(NMS)

 ถือไดวาเปนภาวะฉุกเฉินที่แพทยควรรูจัก 

และอยางนอยที่สุดตองวินิจฉัยและใหความชวย

เหลือเบื้องตนที่ถูกตองไดเพราะมีอันตรายถึง
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ชีวิต ภาวะน้ีบรรยายคร้ังแรกในปค.ศ.1960 โดย 

Delay และคณะ เกิดขึ้นสัมพันธกับการใชยา 

haloperidol4 ประกอบไปดวยอาการแสดงหลัก

สามอาการไดแก อาการเกร็งซึ่งเกิดขึ้นท้ังรางกาย

และผูปวยจะเคล่ือนไหวไมได (generalized 

rigidity with akinesia) ระบบประสาทอัตโนมัติ

ทํางานผิดปกติ (dysautonomia) ที่พบบอยคือ 

hyperthermia ผูปวยจะมีอุณหภูมิรางกายสูง

เหมือนเปนไข แตจะตองคนหาอยางละเอียดวา

มีการติดเชื้อรวมดวยหรือไม ความผิดปกติของ

หัวใจ, ความดันโลหิต และการหายใจเปนตน 

นอกจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของความรูสติ 

(alteration in mental status) ดวย อาการเกร็ง

ที่เปนมากนํามาสูภาวะเซลลกลามเน้ือแตกสลาย  

(rhabdomyolysis) จนเกิดไตวายเฉียบพลันได

 พยาธิกําเนิดของ NMS เกี่ยวของกับการ

เปล่ียนแปลงของการทํางานของสารโดพามีนใน

ระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งในระบบประสาทสวน

กลางนั้นระบบการทํางานของโดพามีนมีอยูดวย

กันสามสวนไดแก nigrostriatal pathway, me-

solimbic/cortical pathway, hypothalamic-

pituitary (tuberoinfundibular) pathway   

เมื่อการทํางานของสารส่ือประสาทโดพามีนของ 

nigrostriatal pathway และ hypothalamic-

pituitary pathway ถูกขัดขวาง ก็จะเกิดอาการ

และอาการแสดงของ NMS ขึ้น 

 กลไกการเกิด NMS 

 1. การลดลงของสารสื่อประสาทโดพามีน

จากการหยุดยาที่มีโดพามีนเปนองคประกอบหรือ

ยาท่ีมีฤทธ์ิชวยการทํางานของสารโดพามีน มัก

พบในผูปวยโรคพารคินสันที่มีอาการมาก รักษา

มาเปนเวลานาน5 เกิดเพราะหยุดยารักษาโรค

พารคินสันทันที, เปล่ียนชนิดยา หรือปรับเปล่ียน

ปริมาณยาที่เคยไดรับทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ยาใน

กลุมนี้ไดแก carbidopa/levodopa, amanta-

dine, bromocriptine, pergolide, ropinirole, 

pramipexole, carbergoline, apomoephine 

และยากลุม catechol-O-methyl tranferase 

(COMT) inhibitors เชน entacapone

 2. การไดรบัยาทีม่ฤีทธิต์านการทาํงานของ

สารสื่อประสาทโดพามีน กลุมนี้สวนใหญเปนยา

รักษาอาการทางจิตเวชและยากันอาเจียน รวมถึง

การเปลี่ยนชนิดของยาเชนจาก haloperidol เปน 

risperidone หรือจาก haloperidol เปน amoxa-

pine6, 7 ก็ทําใหเกิดไดเชนกัน

 3. มีสารส่ือประสาทชนิดอ่ืนเพ่ิมข้ึน โดย

เฉพาะ epinephrine และ serotonin8

 พยาธิสรีรวิทยาของ NMS จากยาท่ีบริเวณ

ตางๆ ของ synaptic junction ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 1  ยาที่กอใหกิด NMS

Presynaptic 
   Dopamine depletors Tetrabenazine
    Reserpine
   Reduced dopamine precursor Cessation of the dopamine precursor, levodopa 

Synaptic 
   Altered dopamine metabolism Cessation of COMT inhibitors (entacapone)
   Altered dopamine reuptake Amphetamines  
    Cocaine 

Postsynaptic 
   D2 receptor blockade Antipsychotics
    Antiemetics (metoclopromide, droperidol)
   Reduced postsynaptic Cessation of postsynaptic dopamine agonists    
   stimulation (pergolide, bromocriptine)  

 ปจจัยเสี่ยงตอการเกิด NMS

 ยาที่มีความสัมพันธกับการเกิดNMS ดังตารางท่ี 2

ตารางที่  2 สาเหตุการเกิด  NMS

หยดุยากะทันหนัหรอืเปลีย่นขนาดยาอยางรวดเร็ว
- Levodopa
- Entacapone
- Dopamine agonist เชน bromocriptine
- Amantadine 

เริ่มใชยาในปริมาณมาก เพิ่มขนาดยาเร็วหรือ
เปลี่ยนชนิดยา
- Neuroleptics: phenothiazines, butyrophe-
nones, thiothixanes
- Atypical antipsychotics: clozapine10, 
olanzapine11, risperidol12-13, quetiapine14, 
ziprazidone15

- Metoclopramide, droperidol, prochlor-
perazine, promethazine16

สวนนอยทีเ่คยมรีายงานวาเกิด: Tricyclic antide-
pressants overdose, citalopram overdose17, 
amphetamines, cocaine เปนรายงานการเกิด 
catatonia ซึ่งเส่ียงตอNMS18 และกรณีศึกษา
ของเนเธอรแลนด19, loxapine20, diatrizoate21 

และ lithium22

(ดัดแปลงจาก Bhanushali MJ, Tuite PJ. The evaluation and management of patients with neuroleptic 

malignant syndrome.)
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 นอกจากนี้ยังพบกลุมอาการคลาย NMS 

(NMS-like syndrome) หลงัหยดุยา baclofen23,24 

และ benzodiazepines25

 จากตารางจะเห็นไดวา ยาที่ลดการทํางาน

ของสารสื่อประสาทโดพามีนคือตัวหลักที่ทําให

เกิด NMS ทั้งน้ีไมมีความสัมพันธระหวางการ

เกิด NMS และระยะเวลาท่ีผูปวยไดรับยากลุม 

antipsychotic รวมท้ัง NMS สามารถเกิดไดทุก

เวลาตลอดการรักษา และในขนาดยาปกติที่ใช มี

เพียงยาบางชนิดเทานั้นที่มีรายงานการเกิด NMS 

เมื่อไดรับยาเกินขนาด นอกจากนี้ถาหากผูปวย

มีอาการทางจิตในแบบกระวนกระวาย อาละวาด 

ทําใหมีโอกาสไดรับยา neuroleptics ในปริมาณ

สูง หรือตองเพิ่มขนาดยาในเวลาอันรวดเร็ว หรือ

ไดรับยาฉีด หรือไดรับ neuroleptics พรอมกัน

ตัง้แตสองชนิดเปนตนไป โอกาสเกิด NMS จะมาก

ขึ้น26-29

 2. ภาวะทางจิตเวช โดยเฉพาะ affective 

disorders, altered sensorium, psychomo-

tor agitation, และ catatonia ที่มีสาเหตุจากยา 

(drug-induced catatonia)  มีโอกาสเกิด NMS 

ไดสูง

 3. ความผิดปกติของสมอง (organic 

brain abnormalities) เชน เคยเปนสมองอกัเสบ, 

โรคหลอดเลือดสมอง, AIDS, สมองเสื่อม

 4. พันธุกรรม ยังไมมีการพิสูจนที่ชัดเจน 

 5. ปจจยัเสีย่งอืน่ๆ ไดแก ผูชาย อายนุอย30, 

ภาวะขาดน้ําซ่ึงเปนไดทั้งตัวกระตุนใหเกิด NMS 

หรือเปนผลขางเคียงจากการเกิด NMS ที่ทําให

ผูปวยเสียนํ้าออกทาง insensible loss มากข้ึน

และดื่มนํ้าไดนอยเพราะอาการเกร็งและสับสน31,32 

ที่พบไมบอยแตสามารถเปนเปนสาเหตุรวมหรือ

มีผลใหอาการรุนแรงข้ึนได เชน การติดเชื้อ, ทุพ

โภชนาการ, พิษสุราเรื้อรัง, วัยทอง , ธัยรอยดเปน

พิษ เปนตน

 อาการ อาการแสดง และการดําเนินโรค

 อาการเกิดภายใน 24-72 ชั่วโมงหลังไดรับ

ยา และมอีาการอยูนานประมาณ 7-10 วนั หรืออาจ

นานเปนเดือนข้ึนกับการกําจัดยาออกจากรางกาย 

ลักษณะสําคัญสี่ประการของ NMS คือ ความผิด

ปกติทางการเคลื่อนไหว, ความรูสติเปลี่ยนแปลง, 

อุณหภูมิกายสูง และการทํางานของระบบประสาท

อัตโนมัติลมเหลว

 ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว(motor 

symptoms)

 ลักษณะเดนคืออาการแข็งเกร็ง (rigidity 

หรือ lead-pipe rigidity) เพราะความตึงตัวของ

กลามเนื้อเพ่ิมมากขึ้น เมื่อจับแขนหรือขาใหขยับ 

(passive movement) จะรูสึกไดถึงแรงตาน การ

เคลื่อนไหวผิดปกติอื่นที่พบไดรวมกันคือ อาการ

สั่น (tremor) ตรวจรางกายพบ cogwheel rigid-

ity ความรุนแรงมีตั้งแตยังเคลื่อนไหวไดแตชา

กวาปกติ (bradykinesia) จนถึงขั้นที่ไมสามารถ

เคลื่อนไหวได (akinesia) มี dystonia, พูดไมชัด

หรือไมพูดเลย (mutism) 

 ความรูสติเปลี่ยนแปลง 

 เปนไดทั้ งสับสน  ซึมลงจนถึงหมดสติ  

(coma)  
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 อุณหภูมิกายสูง (hyperthermia)

 ไขมักจะสูงกวา 38 องศาเซลเซียส บางคร้ัง

อาจสูงถึง 41 องศาเซลเซียส 

 การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติลม

เหลว (autonomic instability)

 ทําใหการหายใจไมสมํ่าเสมอ, หัวใจเตนผิด

จงัหวะ (cardiac arrhythmia) และความดันโลหิต

เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะสูงมากจนเปนอันตรายตอ

สมองและอวยัวะอืน่ หรือตํา่จนอยูในภาวะ shock

จะเห็นไดวา NMS เปนกลุมอาการที่มีอาการ

แสดงหลากหลายและระดับความรุนแรงแตกตาง

กันไปในผูปวยแตละคน ปจจุบันการวินิจฉัยจึง

ใชขอกําหนดของ Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, Fourth edition 

หรือ DSMIV เปนเกณฑ ตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  DSMIV Criteria for diagnosis of NMS33

DSMIV Criteria for diagnosis of NMS 

A. The development of severe muscle rigidity and elevated temperature associated with 
the use of antipsychotic medication.
B. Two or more of following:
• Diaphoresis
• Elevated blood pressure
• Tachycardia
• Incontinence
• Dysphagia
• Mutism
• Tremor
• Changes in the level of consciousness ranging from confusion to coma
• Leucocytosis
• Laboratory evidence of muscle injury (eg, elevated CK)
B. The symptoms in criteria A and B are not due to another substance (eg, phencyclidine), 
neurologic, or other medical condition (eg, viral encephalitis).
C. The symptoms in criteria A and B are not better accounted for by a mental disorder
(eg, mood disorder with catatonic features).

  

 เปรียบเทียบกับเกณฑในการวินิจฉัยโดย Levenson’s clinical criteria ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4  Levenson’s clinical criteria for 

diagnosis of NMS34

Category Manifestations

Major Fever, rigidity, elevated cre-

atinine phosphokinase con-

centration

Minor Tachycardia, abnormal arte-

rial pressure, tachycardia, 

altered consciousness, dia-

phoresis, leucocytosis
 

 โดยมี 3 อาการจาก major criteria หรือ 2 

อาการจาก major criteria รวมกับ 4 อาการจาก 

minor criteria วเิคราะหรวมกบัประวตัโิดยเฉพาะ

ประวัติยา 

 การตรวจทางหองปฏิบัติการ

 ผลการตรวจท่ีสําคัญซึ่งพบไดบอยใน

ผูปวย NMS มีสองประการคือ leucocytosis ซึ่ง

เซลลเม็ดเลือดขาวจะสูงไดตั้งแต 10,000/μL ถึง  

40,000/μL โดยมีหรือไมมี ”left shift„35 และ

คา CPK สูงขึ้นแสดงถึงการแตกสลายของเซลล

กลามเนื้อ (rhabdomyolysis) คาของ CPK ที่สูง

ขึ้นน้ันแปรผันตรงตอความรุนแรงของอาการและ

พยากรณโรคท่ีไมดี36 

 ผลการตรวจทางชีวเคมีอื่นที่พบวามีคา

เพิ่มขึ้นได คือ LDH, AST, ALT และ alkaline 

phosphatase37 การทํางานของไตเสื่อมลงจาก 

rhabdomyolysis และ myoglobulin คาการ

ทํางานของไตจึงมี creatinine clearance ลดลง

ในขณะที่ serum creatinine และ blood urea 

nitrogen สูงขึ้น ปสสาวะพบ proteinuria และ 

myoglobinuria

 ความผิดปกติของสารนํ้าและเกลือแรที่พบ

ไดคือ hypocalcemia เพราะ serum calcium 

ถูกดึงเขาสูกลามเน้ือมากข้ึน โดยเฉพาะผูปวยที่มี 

CPK สงู, hypomagnesemia, hyperosmolarity 

และ metabolic acidosis 

 รายที่หมดสติหรือซึม ควรทําการตรวจทาง

รงัสีวทิยาของสมองเชน CT scan brain หรอื MRI 

brain ตามความเหมาะสม เพื่อหารอยโรคของ

สมองท่ีเกิดจากสาเหตุอื่นหรืออาจพบสมองบวม

ซึ่ ง เปนผลสืบ เนื่ อ งจากความผิดปกติทาง

เมตาบอลิก 

การวินิจฉัยแยกโรค 
 1. Malignant hyperthermia(MH) เปน

ภาวะทีอ่ณุหภมูกิายสงูมากจนเปนอนัตราย พบใน

ผูปวยทีไ่ดรบัการวางยาสลบดวย halothane, iso-

fl urane, sevofl urane และ desfl urane รวมท้ังได

รบัยาคลายกลามเนือ้ในขณะผาตดั เชน succinyl-

choline สวนยาสลบชนิดอื่นไดแก thiopental, 

etomidate และ propofol นั้นปลอดภัยพอที่จะ

ใหไดในผูที่สงสัยวาจะเกิด malignant hyper-

thermia อาการและอาการแสดงของ MH โดย

รวมคลายกับ NMS ดังนั้นประวัติยาจึงเปนหลัก

สําคัญที่จะชวยวินิจฉัยแยก อาการแสดงแรกท่ีบง

ชี้วาผูปวยกําลังจะเกิด MH คือการเกร็งของกลาม

เนือ้ masseter (masseter spasm) ในขณะเร่ิมให
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ยา succinylcholine38 อาการระหวางนําสลบและ

ขณะสลบไดแก หายใจเร็ว (tachypnea), หัวใจ

เตนเร็ว (tachycardia), คารบอนไดออกไซดคั่ง, 

และภาวะเลือดเปนกรด (acidosis) ตอมาอุณหภูมิ

กายจึงสูงขึ้น, เกิด cyanosis, กลามเน้ือแข็งเกร็ง

และกลามเน้ือแตกสลายตามมา ดังนั้นผลพวง

เชน หวัใจเตนผดิจงัหวะ, โปแทสเซยีมในเลอืดสงู, 

ไตวายเฉียบพลันจึงมีไดเชนเดียวกับ NMS การ

รักษาจึงตองหยุดการวางยาสลบทันทีและใหการ

รักษาประคับประคองตามอาการที่เกิดขึ้น

 2. Acute lethal catatonia (ALC) เปน

ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช อาการและอาการแสดง

คลายกับ NMS เพราะมีอุณหภูมิการสูง, การ

เคลื่อนไหวลดลง, และกลามเน้ือแข็งเกร็ง อยางไร

ก็ตามจะตองมีประวัติพฤติกรรมและอารมณผิด

ปกตินํามากอนสองถึงสามสัปดาหกอนอาการ

เคลือ่นไหวผดิปกตเิชน กระวนกระวาย, อาละวาด, 

หรือพูดนอยลง ซึมเศรา หรือมีการเคลื่อนไหว

เลียนแบบธรรมชาติแตไมมีจุดมุงหมายแบบที่

พบไดในลมชัก complex partial seizure เรียก

วา automatism หรืออาจเปนการเคลื่อนไหวมาก

ผิดปกติที่มีรูปแบบซํ้าๆ (stereotypic pattern)  

เชน chorea หรือ dystonia นํามากอนก็ได39,40 

นอกจากน้ีอาการนําของ ALC กค็อืผูปวยจะอยูใน

ทาใดทาหน่ึงตลอดเวลา หรอืถามคีนจัดทาใหกอ็ยู

ในทานั้นไปตลอด เรียกวา waxy fl exibility (ce-

rea fl exibilitas) จากนั้นจึงมีอุณหภูมิกายสูง ซึม 

และหมดสติโดยที่ยังไมไดรับยา neuroleptics41    

 3. Neuroleptic-induced heat stroke  เปน

ผลจากการปดก้ันการทํางานของสารส่ือประสาท

โดพามีนในระบบประสาทสวนกลาง รวมกับ

ผลตานการทํางานของสารส่ือประสาทโคลีนซ่ึง

ทําใหการระบายความรอนลดลงเพราะเหงื่อออก

นอย พบในผูสูงอายุ คนที่ไดรับยา neuroleptics 

ควบคูกับยา anticholinergic42 อยูในสภาพ

อากาศรอน ออกกําลังกายมากเกินพอดี รวมกับ

ดื่มนํ้านอยหรือรางกายอยูในสภาวะขาดนํ้า สิ่งที่

แตกตางจาก NMS คือภาวะน้ีมีชักได rigidity 

ไมรุนแรง เหงื่อออกมาก และมีการเคล่ือนไหวผิด

ปกติตางๆ รวมดวยได 

 4. Serotonin syndrome มโีอกาสพบบอย

ในผูปวยที่รักษาโรคซึมเศรา bipolar affective 

disorder, obsessive-compulsive disorder, 

eating disorder with depression, โรคพารคนิสนั 

และปวดศีรษะไมเกรน ประกอบดวยอาการตางๆ 

ตามตารางที่ 543



67

Vol.8 No.1

ตารางที่ 5  Clinical manifestations of the serotonin syndrome 

 (1) Cognitive and behavioral features:
  Confusion/disorientation
  Agitation/irritability
  Coma/unresponsiveness
  Anxiety
  Hallucinations(visual and auditory)  

 (2) Autonomic features:
  Hyperthermia
  Diaphoresis
  Sinus tachycardia
  Hypertension
  Dilated pupils 
  Nausea
  Flushing 

 (3) Neuromuscular features:
  Myoclonus(especially in the legs)
  Hyperrefl exia(in the legs more than the arms)
  Muscle rigidity
  Restlessness/hyperactivity
  Tremor
  Ataxia
  Extensor plantar response 

 
 ผูปวยมีประวัติไดรับยากลุมเซโรโทนิน 

ไมมีสาเหตุอื่นเชนการติดเชื้อ, ความผิดปกติทาง

เมตาบอลกิ หรอืไดรบัยาทางจติเวชอืน่ ผูปวยจะมี

โอกาสเกิด serotonin syndrome ไดมากเมื่อได

รับยาเสริมการทํางานของสารเซโรโทนินรวมกัน

ตั้งแตสองชนิดข้ึนไป แตก็สามารถเกิดในรายท่ี

ไดรับยาเพียงชนิดเดียวและผูปวยที่ไดรับยาเกิน

ขนาดเชนกัน ยารักษาโรคซึมเศราโดยเฉพาะกลุม 

monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), 

selective and nonselective SSRIs และ TCAs 

มักเปนสาเหตุหลัก และพบบอยย่ิงข้ึนถาหากเปน

ผลจากปฏิกริยิาระหวางยาเสริมสารเซโรโทนิน และ 

MAOIs ผูปวยโรคพารคินสันที่มีโรคซึมเศรารวม

ดวยไดรบัยา levodopa, bromocriptine และ se-

legiline รวมกับยาตานเศรา fl uoxetine มีโอกาส

เกิด serotonin syndrome มากเชนกัน นอกจาก
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นีย้งัมียาท่ีเปนอนุพนัธของฝน ไดแก meperidine, 

dextromethorphan และ tramadol มีฤทธิ์เพิ่ม

สารเซโรโทนนิในระบบประสาทสวนกลาง สมนุไพร

บางชนิดที่ใชรักษาโรคซึมเศราได เชน St.John’s 

Wort, โสม, Brewer’s yeast, และ yohimbin

eมีรายงานการเกิดเพราะมีคุณสมบัติเสริมการทํา

งานของเซโรโทนิน แมกลไกทางเภสัชวิทยาจะยัง

ไมชัดเจนนัก

 ยาท่ีเพิ่มระดับสารเซโรโทนิน หรือเพิ่มการ

ทํางานของสารserotonin แบงตามกลไกการออก

ฤทธิ์

  4.1 เพิ่มการสังเคราะหสารเซโรโทนิน 

ไดแก L-tryptophan

  4.2 ลดเมตาบอลิสมของเซโรโทนิน 

ไดแก phenelzine, selegiline, moclobemide

  4.3 เพิ่มการหล่ังสารเซโรโทนิน ไดแก 

amphetamines, cocaine, fenfl uramine, re-

serpine

  4.4 ยับยั้ งการเก็บกลับสารเซโรโท

นิน (serotonin uptake) ไดแก tricyclic anti-

depressants (TCAs), selective serotonin 

reuptake inhitors (SSRIs) ยาอื่นที่มีฤทธิ์ยับยั้ง

ไดเหมือนกันคือ amphetamines, cocaine, 

dextromethorphan, tramadol, meperidine, 

venlafaxine (Effexor), clomipramine

  4.5 กระตุนตัวรบัสารเซโรโทนินโดยตรง 

(direct serotonin receptor agonists) ไดแก 

buspirone, lysergic acid diethylamide(LSD), 

sumatriptan

  4.6 เพิม่การออกฤทธิข์องสารเซโรโทนนิ

แบบไมเฉพาะเจาะจง (nonspecifi c increase in 

serotonin activity) ไดแก electroconvulsive 

therapy และ lithium

  4.7 กระตุนการทาํงานของสารโดพามนี 

ไดแก amantadine, bromocriptine, bupro-

pion และ levodopa   

 การรักษา serotonin syndrome คือหยุด

ยาที่ไดรับ ใหสารนํ้าและแกไขความผิดปกติของ

เกลือแรในรางกาย บางรายตองรับไวในหอผูปวย

ระยะวิกฤตเพ่ือประเมินการทํางานของระบบ

หายใจและระบบไหลเวียนโลหิตอยางใกลชิด ใน

รายท่ีอาการเปนมาก ใหยา cyproheptadine 

คุณสมบัติเปน fi rst-generation histamine-1 

receptor-blocking agent และ nonspecifi cse-

rotonin antagonist รบัประทาน 4-8 มลิลกิรมัตอ

คร้ัง ใหซํ้าไดภายในสองช่ัวโมง ยาอ่ืนท่ีมีรายงาน

ไดแก chlorpromazine และ methylsergide 

benzodiazepines กส็ามารถใชได มปีระโยชนทัง้

ดานสงบระงับและคลายกลามเน้ือ พยากรณโรค

ของ serotonin syndrome ดี อาการของผูปวย

จะทุเลาลงภายใน 24 ชั่วโมง

 5. Central anticolinergic syndrome 

อาการเหมือน NMS เพราะผูปวยสับสน ความรู

สติเปลี่ยนแปลง และอุณหภูมิกายสูง อยางไร

ก็ตามจะไมสูงเทากับที่พบใน NMS รวมท้ังไมมี

เหง่ือออกมากเพราะการทํางานของระบบประสาท 

parasympathetic ที่ควบคุมการหลั่งเหงื่อลดลง 

อาการอ่ืนเชน มานตาขยาย ปากแหง ปสสาวะไม
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ออก ก็พบไดเชนกัน ผูปวยจะไมมีอาการแข็งเกร็ง

และไมมีการแตกสลายของกลามเนื้อ  

การรักษา9

 เริ่มจากการวินิจฉัยไดเร็ว และหยุดปจจัย

กระตุน มีหลักสามประการไดแก

 - การรักษาแบบประคับประคอง คอืใหสาร

นํ้าทดแทน รวมกับทําใหปสสาวะเปนดาง (urine 

alkalinization) ลดอุณหภูมิกายดวยการประคบ

เย็น (icepack) หรือผาหมลดอุณหภูมิ (cooling 

blanket) ชวยเหลอืการหายใจ ประเมนิการทาํงาน

ของไตและระบบไหลเวียนโลหิต เพราะผูปวย

มีปญหาการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ

ลมเหลว เกิดการหายใจลมเหลว หัวใจเตนผิด

จงัหวะ ชอ็คและหัวใจหยุดเตนได ภาวะแทรกซอน

ที่สําคัญคือปอดอักเสบติดเชื้อ

 - การรักษาดวยยา bromocriptine 

และ dantrolene ยา bromocriptine มีเฉพาะ

รูปแบบรับประทานหรือบดใหทางสายใหอาหาร 

จึงใชในรายท่ีอาการนอยถึงปานกลาง ถาอาการ

หนักมากนิยมให dantrolene ฉีดเขาทางหลอด

เลือดดําเพียงอยางเดียวหรือให bromocriptine 

รวมไปดวยก็ได ระยะเวลาในการใหนานอยาง

นอยที่สุดประมาณ 10 วัน เมื่ออาการดีขึ้นแลวให

ลดขนาดยาลงอยางชาๆ รวมกับเจาะติดตามดูคา 

CPK และ myoglobin เปนระยะจนกระท่ังหยุด

ยา bromocriptine หรือ dantrolene ได สวน

ยาทางจิตเวชจะใหหลังจากอาการดีขึ้นแลว 2-3 

สปัดาห ยาสงบระงบัและชวยคลายกลามเนือ้อยาง 

benzodiazepine ผลการรักษาไมชัดเจนและยัง

มีขอขัดแยงถึงแมวาผลในการคลายกลามเน้ือจะ

บรรเทาอาการแข็งเกร็งและอุณหภูมิกายสูงได แต

ตวัยา benzodiazepine เองสามารถกระตุนใหเกิด 

NMS ได จึงตองระมัดระวัง

 - Electroconvulsive therapy ชวย

บรรเทาอาการอุณหภูมิกายสูงและความรูสติที่

เปลี่ยนแปลงไดด ีอาการของผูปวยจะดีขึ้นภายใน 

6 วัน มีขอบงชี้ในกรณีตางๆ ไดแก NMS ที่อาการ

หนกัและไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาภายใน 

48 ชั่วโมง44,45, หรือใชวินิจฉัยแยกโรคระหวาง 

NMS กบั ALC เมือ่ไมสามารถแยกจากอาการและ

อาการแสดงได รวมทัง้พจิารณาในผูปวยไดรบัการ

วินิจฉัยเปนจิตเภทและ catatonia46

 ภาวะแทรกซอน ไดแก ไตวาย, ลิ่มเลือด

อุดตันของหลอดเลือดดํา, ระบบหายใจและไหล

เวียนโลหิตลมเหลว นอกจาก NMS ภาวะการ

เคล่ือนไหวผิดปกติที่เปนภาวะฉุกเฉินและมาดวย 

rigidity แบงตามพยาธสิรรีวทิยาไดตามตารางที ่6
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ตารางที่ 6 ภาวะฉุกเฉินของการเคลื่อนไหวผิดปกติที่มาดวย rigidity47

Pathophysiology (การเคลื่อนไหวผิดปกติ) Causes (ยาที่เปนสาเหตุ)

Drug-induced Neuroleptic malignant syndrome
Parkinsonism-hyperpyrexia syndrome
Serotonin syndrome

Infectious Tetanus
Rabies 

Metabolic Hypocalcemia 

Vascular Spinal arteriovenous malformations

Toxic Strychnine 

Autoimmune Stiff man syndrome

Inherited Hyperekplexia
Malignant hyperthermia

Psychiatric Lethal catatonia

การเคลื่อนไหวผิดปกติที่มีอาการ
แสดงแบบ parkinsonism
 Parkinsonism-hyperpyrexia syn-

drome เกิดจากการลดขนาดยาหรือหยุดยา 

dopaminergic อยางรวดเร็ว นอกจากน้ียังพบ

ไดในกรณีของยากลุม nondopaminergic เชน 

amantadine, anticholinergics และ COMT 

inhibitor เชน tolcapone แตไมมีรายงานใน 

entacapone อาการของ parkinsonism-hyper-

pyrexia syndrome คลายกับ NMS มาก อาการ

สามารถเกิดขึ้นภายใน 18 ชั่วโมงจนถึง 7 วันนับ

จากมกีารปรบัขนาดยา dopaminergic อาการเริม่

ตนจากรางกายแข็งเกร็งอยางมากรวมกับส่ันและ

เคลื่อนไหวลําบาก มีไข ความรูสติเปลี่ยนแปลง 

และความผดิปกตใินการทาํงานของระบบประสาท

อตัโนมตัิ48 รกัษาดวยวธิปีระคบัประคองรวมกบัให

ยา dopaminergic กลับเขาไป อาการมักจะดีขึ้น

ภายใน 1 สัปดาห

 Acute secondary parkinsonism 

เกิดไดจากสาเหตุหลายประการดังแสดงไวใน

ตารางที่ 747



71

Vol.8 No.1

ตารางที่ 7  สาเหตุของภาวะฉุกเฉินในการเคลื่อนไหวผิดปกติแบบ parkinsonism

Pathophysiology (การเคลื่อนไหวผิดปกติ) Causes (ยาที่เปนสาเหตุ)

Vascular and structural Basal ganglia stroke
Midbrain lesions
Obstructive hydrocephalus

Infectious Encephalitis lethargica
Other viral encephalitis (Japanese B, 
Coxackie, Epsteinbar)
Mycoplasma 

Drug-induced Parkinsonism-hyperpyrexia syndrome
Chemotherapy(Cyclophosphamide, high-
dose cytosine arabinoside)
Amphotericin B

Toxic Carbon monoxide
Methanol 
Cyanide 
Organophosphate poisoning
MPTP(1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-
pyridine) 

Metabolic Central pontine myelinolysis

Inherited Rapid-onset dystonia-parkinsonism 

Psychiatric Neuroleptic-induced

 รกัษาตามสาเหตุรวมการรักษาแบบประคับ

ประคอง ในกรณขีอง obstructive hydrocepha-

lus อาจจะตองพจิารณาปรกึษาผาตดั ทัว่ไปอาการ

มักจะดีขึ้นโดยไมตองใหยา levodopa แตถา

สาเหตุนั้นทําใหเกิดรอยโรคถาวรท่ีสมองสวน 

basal ganglia โดยเฉพาะบริเวณ globus pal-

lidus มักจะยังมีอาการหลงเหลืออยูได 

การเคลื่อนไหวผิดปกติที่มีอาการ
แสดงแบบ dystonia ที่ควรรู
 Status dystonicus หรืออีกชื่อหนึ่ง

คือ dystonic storm เปนภาวะฉุกเฉินของการ

เคลื่อนไหวผิดปกติที่มีอันตรายถึงชีวิต ผูปวยทั้ง 

primary และ secondary dystonia สามารถ

เกิดได อาการคือมีการเกร็งตอเนื่องของกลาม

เนื้อทั่วรางกายอยางรุนแรง มักเกิดตามหลังการ
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ติดเช้ือ เปล่ียนยารักษา หรือหลายคร้ังที่ไมทราบ

สาเหตุ ผูปวยมีโอกาสเกิดการหายใจลมเหลว 

ปอดอักเสบติดเชื้อจากการสําลัก และไตวายจาก 

rhabdomyolysis การรักษาโดยใหยาสงบระงับ 

ยาคลายกลามเนื้อซึ่งตองปรึกษาขอความชวย

เหลือจากวสิญัญแีพทย การรบัไวในหอผูปวยระยะ

วิกฤต ใสทอชวยหายใจและใชเครื่องชวยหายใจ 

จะชวยบรรเทาอาการรวมทั้งลดภาวะแทรกซอน

ดังกลาวได การใหยา benzodiazepines แบบ

รบัประทาน, levodopa, benzhexol, tetrabena-

zine, pimozide, haloperidol, baclofen, 

prpranololและยากันชักเชน carbamazepine 

ไมไดผล49,50 อีกวิธีหนึ่งคือรักษาโดยการผาตัด

ไดแก bilateral ventrolateral thalamotomy, 

unilateral pallidotomy, และ bilateral pallidal 

stimulation เปนตน51-53

 Acute dystonic reactions secondary 

to drugs พบในผูชายอายุนอย54 อาการแสดง

มักจะเปน focal dystonia สาเหตุเกิดจากยาท่ี

มีรายงานบอยที่สุดคือยาทางจิตเวชกลุม neu-

roleptic และยาตานอาเจียนที่มีฤทธิ์ปดก้ันการ

ทํางานของโดพามีน ซึ่งอาการน้ีจะแตกตางกับการ

เคลือ่นไหวผดิปกตทิีม่สีาเหตจุากยาในผูหญงิและ

ผูสูงอายุที่มักจะเปน tardive dyskinesia หรือ 

parkinsonism55 โดยทั่วไปสามารถหายไดเอง 

หรือใหยา benztropine 1-2 มก.ฉีดเขาหลอด

เลือดดําหรือเขากลามเน้ือ สามารถใหซํ้าไดในอีก 

20 นาทีถาอาการไมดีขึ้น จากน้ันจึงใหยา anti-

cholinergic แบบรับประทานนาน 4-7 วันแลวจึง

คอยๆ ลดขนาดยาลงจนหยุดยา56  

 ยาหลายชนดิเปนสาเหตขุองการเคลือ่นไหว

ผิดปกติได สรุปลักษณะการเคลื่อนไหวผิดปกติ

และยาท่ีเปนสาเหตุไวตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8  การเคลื่อนไหวผิดปกติซึ่งมีสาเหตุจากยา (ดัดแปลงจาก reference 47)

การเคลื่อนไหวผิดปกติ ยาที่เปนสาเหตุ

Chorea พบบอย: L-dopa
พบไมบอย: phenytoin, carbamazepine, tricyclic antidepressants, 
estrogen, cocaine, baclofen, trazodone, anticholinergics

Myoclonus พบบอย: SSRIs
พบไมบอย: tricyclic antidepressants, lithium, MAO inhibitors, 
carbamazepine, penicillin and cephalosporin antibiotics, co-
caine, opiates, amantadine, L-dopa, bromocriptine
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Tremor พบบอย: neuroleptics, valproate, alcohol, sympathomimetics
พบไมบอย: opiates, immunosuppressives, hypoglycemic agents, 
antibiotic and antiviral agents, anticonvulsants, antiarrhyth-
mics, antidepressants, xanthines, corticosteroids, thyroxine, 
amiodarone  

Dystonia พบบอย: neuroleptics, anti-emetics ที่มีฤทธ์ิขัดขวางการทํางานของ
โดพามีน, L-dopa
พบไมบอย: dopamine agonists, phenytoin, carbamazepine, SSRI 
and tricyclic antidepressants, cocaine 

Parkinsonism พบบอย: neuroleptics, anti-emetics ที่มีฤทธ์ิขัดขวางการทํางานของ
โดพามีน
พบไมบอย: fl unarizine, cinnarizine, tricyclic antidepressant, 
tacrine, chemotherapeutic agents, carbamazepine, phenytoin, 
valproate, lamotrigene, MPTP

Tics พบไมบอยหรือมีรายงาน: carbamazepine, phenytoin, dexamphet-
amine, methylphenidate, cocaine

Akathisia พบบอย: neuroleptics
พบไมบอย: tricyclic antidepressants, SSRIs, calcium channel 
blockers

  

การเคลื่อนไหวผิดปกติที่มีอาการ
แสดงแบบ chorea ที่ควรรู 
 Parkinsonian dyskinesia พจนานุกรม

ทางการแพทยใชคําไทยเพื่อเรียก dyskinesia วา 

“อาการยึกยือดวยเหตุยา” นั่นคือ dyskinesia 

ไมใชโรคแตเปนภาวะดานการเคลื่อนไหวผิดปกติ

ซึ่งสัมพันธกับการรับประทานยาบางชนิดของ

ผูปวย และอาการแสดงของ dyskinesia ก็คือ

การเคล่ือนไหวแบบ chorea นั่นเอง ผูปวยโรค

พารคินสันซึ่งรักษาโดยการรับประทานยา levo-

dopa มาเปนเวลานาน ในปริมาณมากมีโอกาส

เกิด dopa-induced dyskinesia รวมทั้งการได

รับยาlong acting dopamine agonist, เกิด

การติดเชื้อ, หรือไดรับยา COMT inhibitors57,58  

รกัษาโดยลดขนาดยาลงชาๆ ถามกีารตดิเชือ้รกัษา

ตามเชื้อกอโรค

 Acute generalized chorea

 การเกดิ chorea แบบเฉยีบพลนั สมัพนัธกบั

สาเหตุทั้งพยาธิสภาพในสมองหรือโรคหรือภาวะ

ทางกายอ่ืนๆ พยาธิสภาพของสมองมีไดทั้งหลอด

เลือดในสมองแตกและสมองขาดเลือด ภาวะทาง

กายท่ีพบบอยคอื hyperglycemia และ hypogly-
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cemia สัมพันธกับการติดเชื้อและภูมิคุมกันเชน 

Group A streptococcal infection ที่รูจักกัน

คือ Sydenham’s chorea, SLE และ antiphos-

pholipid syndrome ดังน้ันการตรวจทางหอง

ปฏบิตักิารและการตรวจทางรังสวีทิยาของสมองจึง

มีความสําคัญที่จะชวยคนพบสาเหตุ และวางแผน

การรักษาอยางถูกตอง  

 Hemichorea-hemiballism59

 เปนภาวะที่สามารถพบไดที่ฉุกเฉินและ

ในเวชปฏิบัติ เพราะเกิดแบบฉับพลันก็ได หรือ

คอยๆเปนคอยๆไปในเวลาเปนสัปดาห ผูปวย

จะมาดวยการเคล่ือนไหวผิดปกติที่เปนลักษณะ

การเหวี่ยงของแขนและขาแบบไรทิศทาง เกิดกับ

รางกายซีกใดซีกหน่ึงเทานั้น (ถาการเคล่ือนไหว

ผิดปกติชนิดนี้เกิดกับแขนหรือขาทั้งสองขางจะ

เรียกวา bilateral ballistic movement) ถาใช

คําวา hemiballism แสดงวาการเคล่ือนไหวผิด

ปกติอยูที่สวนตน (proximal part) ของแขนหรือ

ขา สวน hemichorea นั้นวงของการเหวี่ยงสะบัด

จะนอยกวา เกิดท่ีสวนปลาย (distal part) หรือ

สวนตนของแขนหรือขา บางคร้ังการเคล่ือนไหว

รนุแรงมากจนแขนและขาของผูปวยไดรบับาดเจ็บ

จากการกระแทก เปนแผลถลอก หรือฟกชํ้า เปน

มากเม่ือทาํงาน มกีจิกรรม และเครียด หรือนอนไม

หลบั ถานอนหลบัการเคลือ่นไหวจะลดลงหรอือาจ

จะหยุดได แตในทางกลับกนั การเคล่ือนไหวท่ีแรง 

สะบัดตลอดเวลามักทําใหผูปวยนอนไมหลับ รอย

โรคของสมองท่ีสัมพันธกับการเคล่ือนไหวชนิดน้ี

พบบอยที่ subthalamic nucleus สาเหตุตางๆ

เปนดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9  สาเหตุของ hemichorea-hemiballism

สาเหตุที่พบบอย

Ischemic or hemorrhagic stroke in basal ganglia structures
Nonketotic hyperglycemia

สาเหตุที่พบไมบอยหรือเปนรายงานกรณีศึกษา

Focal lesion in basal ganglia
   Neoplastic: metastases, primary central nervous system tumor
   Infectious: cryptococcal granuloma, toxoplasmosis, tuberculoma
   Vascular: cavernous granuloma, postsurgical complications
   Infl ammatory: multiple sclerosis
   Iatrogenic: subthalamotomy, thalamotomy
Other mass lesions
   Cerebellar metastases
Strokes in nonbasal ganglia areas
   Subcortical white matter
   Middle cerebral artery territory
Immunologic disorders/vasculitis
   SLE
   Scleroderma
   Bechet’s disease
Hypoglycemia
Meningitis/encephalitis
   Cryptococcal
   Tuberculous
Sydenham’s chorea
Head injury
Medications
   Anticonvulsants
   Oral contraceptive
   Levodopa
   Ibuprofen 
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 จะเห็นวาเปนการเคลื่อนไหวผิดปกติอีก

ชนิดหน่ึงท่ีมีสาเหตุและรอยโรคในสมองชัดเจน 

ดงันัน้การรักษาจึงเริม่ตนดวยการหาสาเหตุเชนกนั 

ผลการตรวจทางคาทางเคมีในเลือดไดแก  plasma 

glucose, creatinine, electrolyte และ thyroid 

function test และการตรวจทางรังสีวิทยาของ

สมองจึงควรทําในทุกราย แลวเริ่มการรักษาตาม

สาเหต ุการเคลือ่นไหวผดิปกตกิจ็ะทเุลาลง ยกเวน

กรณีที่การเคลื่อนไหวรุนแรงมากจนเกิดการบาด

เจ็บ ทํางานไมไดหรือเหน่ือย (เพราะสะบัดและ

เหว่ียงอยูตลอดเวลา) สามารถใหยาสงบระงับกลุม 

benzodiazepine รวมกับยากลุม neuroleptic 

คอื haloperidol, olanzapine60 หรอื tetrabena-

zine (มีรายงานใชในเด็ก)61 เลือกตัวใดตัวหน่ึง จะ

ชวยบรรเทาความรุนแรงของการเคล่ือนไหว ทาํให

ผูปวยหลับพักผอนไดดีขึ้น จนกวาอาการทุเลาลง

จึงคอยๆ ปรับลดปริมาณยาลงจนหยุดยาได การ

พยากรณโรคสวนใหญดี 

การเคลื่อนไหวผิดปกติแบบ myoc-
lonus
 พบไดบอยเชนเดียวกัน สัมพันธกับทั้งยา 

โรคทางกายเชน hepatic encephalopathy หรือ 

chronic renal failure และรอยโรคในสมองที่

เปนแหลงกําเนิดตามที่กลาวไวในแนวทางในการ

วินิจฉัย เปนสวนหน่ึงของชักดวยเชนกัน สาเหตุ

และยาที่เกี่ยวของสรุปไวตามตารางที่ 10

ตารางที่ 10 สาเหตุของ myoclonus

Pathophysiology Causes 

Vascular and structural Brainstem and thalamic infarction 

Infective Focal encephalitis

Drug induced Serotonergic drugs 

Opiate induced

Opiate withdrawal

Lithium

Tricyclic antidepressants

Imipenem, cefuroxime

Epilepsia partialis continua Subdural hemorrhage, cortical sinus thrombosis, anti-Hu 

paraneoplastic encephalitis
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 การรักษาตามสาเหตุ และสามารถใชยา

กลุม benzodiazepines ชวยบรรเทาอาการได ใน

กรณีที่เปนชัก ยากันชักที่ใชไดผลดีคือ sodium 

valproate 

สรุป
 การเคลือ่นไหวผดิปกตเิปนความรูในระดบั

ที่ควรรูสําหรับแพทยเวชปฏิบัติ แตเปนภาวะที่

สามารถพบไดและหลายกรณเีปนภาวะฉุกเฉนิทีม่ี

อันตรายเพิ่มอัตราการตายและทุพพลภาพ ดังนั้น

ความรูความเขาในในแนวทางการวนิจิฉยั และรูจกั

ลกัษณะเฉพาะของการเคล่ือนไหวแตละแบบจะนํา

มาสูแนวทางการตรวจทางหองปฏิบัติการและการ

รักษาที่ถกูตองได 
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