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Abstract
 General description/Objectives: Cur-

rently, the therapeutic strategies against 

insomnia and epilepsy, the commonly found 

neuro-psychiatric disorders, are limited. 

Based on the reputation of Bombyx mori 

(B.mori) and Morus alba (M.alba) leaves 

and the synergistic effect advantage, the 

anti-insomnia and anti-seizure effects of 

the novel food supplement containing the 

combined extract of B.mori and M.alba was 

investigated in mice model.

 Materials and methods: Male mice, 

weighing 20-30 g, were orally given the 

novel food supplement containing the com-

bined extract of B.mori and M.alba at doses 

of 30, 60 and 90 mg/kg BW once daily for 

28 days. At the end of study, anti-insomnia 

was assessed via pentobarbital potentiation 

test while anti-seizure effect was assessed 

in PTZ-seizure model. In addition, the ac-

tivity of GABA-T activity in cerebral cortex 

was also investigated.

 Results:All doses of the novel food 

supplement containing the combined ex-

tract of B.mori and M.alba decreased sleep 

onset but only the high dose of the tested 
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substance showed the increased sleep time 

latency. All doses of the novel supplement 

also decreased the seizure duration. How-

ever, the suppression of GABA-T activity 

was observed only in the medium and low 

doses treatment groups. 

 Conclusion: The novel food supple-

ment containing the combined extract of 

B.mori and M.alba may provide benefi cial 

effect as the potential food supplement to 

prevent insomnia and seizure. However, 

further investigations concerning the pre-

cise underlying mechanism and possible 

active ingredient are necessary.

 Key word: Bombyx mori, Morus alba, 

anti-insomnia, anti-seizure

 Introduction: Recently, the World 

Health Organization has reported that 

neuro-psychiatric disorders account for 

more than a quarter of all health loss due 

to disability. It has been reported that  

neuro-psychiatric disorders accounts for  

the health loss due to disability approxi-

mately eight times and  20-fold greater than 

coronary heart disease and cancer  respec-

tively1. Moreover, it has been found that the 

cost of mental health problems in developed 

countries is around 3% and 4% of Gross 

National Product (GNP) (Department of 

Mental Health and Substance Dependence, 

Non-communicable Diseases and Mental 

Health, World Health Organization,2003)2. 

Insomnia and epilepsy are the commonly 

found neuro-psychiatric disorders. Both 

conditions produce a great burden on qual-

ity of life. However, the therapeutic effi cacy 

is still limited. Therefore, the safe, effective 

and cheap strategy to mitigate insomnia 

and seizure is still necessary.

 Herbal medicine has been long term 

used for treating numerous ailments. They 

can be used either as single plant or as 

polyherbal recipes. However, the polyherbal 

recipes are very much widely used in the 

Oriental Medicine based on the synergistic 

effect benefi t of various ingredients.  On 

the basis of traditional folklore, Bombyx  

mori or silkworm pupae have been used 

for treating childhood convulsion 3,4. In ad-

dition to Bombyx  mori, Morus alba  is also 

used in Ayuravedic medicine for treating 

epileptic convulsions, mental illness and in-

somnia5. Both herbs are consumed not only 

as medicine but also as food with safety. 

Up to date, no toxicity of both herbs is re-

ported. Moreover, B. mori and M. alba are 
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widely available and abundant in Northeast 

Thailand. Based on the reputation of both 

herbs, the synergistic effect concept men-

tioned earlier and the widely available in 

the Northeast Thailand, the anti-insomnia 

and anti-seizure effects of the combined 

extract of both herbs have been considered. 

Due the hurried life style and the inevitable 

daily’s stresses, the ready to use product is 

required. Therefore, we aimed to the deter-

mine the anti-insomnia and anti-seizure of 

the novel food supplement containing the 

combined extract of  B.mori  and M.alba 

leaves.

Materials and methods
 Preparation of the food supplement

 B.mori and M.alba leaves were col-

lected from the Queen Sirikit Department 

of Sericulture, Khon Kean province in June 

2013. The fresh B.mori and M. alba leaves 

were cleaned and then cut into small pieces 

and were dried under 40oC for 12 hours. 

They  were grounded to fi ne powder using 

a homogenizer and stored at RT. Food sup-

plement used in this study, contained the 

decoctions of B. mori and  M. alba leaves at 

a ratio 3:2 (According to the pilot study of 

our group, this ratio has been shown to pro-

vide better benefi t than either B.mori alone 

or M.alba alone). After the centrifugation, 

the supernatant was separated and used 

for further study.

 Experimental Animal

 Mice, weighting 20-30 g, were ob-

tained from the National Laboratory Animal 

Center, Mahidol University, Salaya, Nakorn 

Pathom, Thailand. All mice were housed 

under constant temperature and exposed 

to 12:12 light dark cycle at the Animal Care 

Unit of Faculty of Medicine, Khon  Kaen 

University. They were fed with a standard 

chow diet. The experimental protocols were 

approvedby the Animal Ethics Committee 

of Khon Kaen University according to the 

ethical guideline for animal use of the Na-

tional Research Council of Thailand (record 

no.  AEKKU 48/2556).

 Pentobarbital-induced sleeping time 

 The animal divided into 5 groups of  

8 mice and received different treatments.

 Group I :  Vehicle treated group.The 

animals in this group were treated with 

distill water. 

 Group II:  Positive control treated 

group.The animals in this group were 

treated with diazepam at dose of 5 mg.kg-1 

BW.
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 Group III-V:  B.mori plus M.alba 

leaves treated group. The animals in group 

IV-VI were  treated with the combination 

extract of B.mori and M.alba leaves at vari-

ous doses ranging 30, 60 and 90 mg.kg-1 BW.  

 Pentobarbital at dose of 50mg.kg-1 BW 

was administered via intraperitoneal route 

30 minutes after the oral administration of 

the combined extract of B.mori and M. alba 

leaves. The animals were considered asleep if 

stayed immobile and lost their righting refl ex 

when positioned on their backs. The interval 

between the administrations of Pentobabital 

until the loss of the righting refl ex was re-

corded as onset of sleep while the time from 

the loss to the regaining of the righting refl ex 

was recorded as the duration of sleep.

 Seizure induction by Pentylenetetra-

zole (PTZ)

 Five groups of 8 mice each were 

treated as above. The animals were treated 

with the assigned treatment, they were in-

duced clonic seizures by the intraperitoneal  

administration of  Pentylenetetrazole (PTZ) 

at dose 85 mg.kg-1 BW. Clonus The onset, 

duration of seizure and percent of survival 

were recorded. Mice which failed to develop 

seizure within 30min after PTZ injection 

were considered protected.

 Determination of GABA-Transami-

nase Activity

 Cerebral cortex homogenate was 

prepared by mixing the sample tissue with 

the chilled buffer consisting of Triton X-100, 

0.5% (v/v); dithiothreitol, 5 mM; pyridoxal 

phosphate, 1 mM; and sodium phosphate 

buffer, 10 mM, pH 7.0. The solution was 

centrifuged at 2000g for 20 min at 0 οC. The 

supernatant was removed and used for the 

determination of GABA-T activity. In brief, 

GABA-T buffer consisting of GABA (20 

mM); α-ketoglutarate (10 mM); and NAD 

(0.5 mM) in sodium phosphate buffer (0.05 

M, pH 8.0) was mixed with the tissue sam-

ple at a ratio of 4:1 and incubated at room 

temperature for 30 min at 21 οC. Then the 

optical density was measured at 310 nm 

(Jacob et al., 1990).

Statistical Analysis
 All data were presented as mean + 

SEM.  Statistical analysis was operated 

using SPSS® (version 19.0 for window®).  

The signifi cant difference of data was per-

formed using one way analysis of variance 

(ANOVA) followed by LSD post hoc test for 

multiple comparison.  The statistical level 

was set up at p-value < 0.05.
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Results
 Anti-insomnia effect of the novel 

food supplement 

 The anti-insomnia effect of the novel 

food supplement was shown fi gure 1A and 

fi gure 1B.  It was sound that Diazepam 

treated mice showed the decreased onset 

of sleep and increased sleep latency (p-val-

ue<.01 and 0.001 respectively; compared to 

vehicle treated group). Mice which received 

the novel food supplement containing the 

combined extract of B. mori and M. alba 

at doses of 30, 60 and 90 mg.kg-1 BW also 

signifi cantly decreased sleep onset (p-value 

< 0.01; 0.01; 0.05 and 0.01 respectively; 

compared with vehicle treated group).  

However, mice which received the com-

bined extract at doses of 30 and 60 mg.kg-1 

BW failed to show the signifi cant changes 

of sleep time latency while mice which 

exposed to the novel food supplement at 

dose of 90 mg.kg-1 BW showed the increased 

sleep time latency (p-value<0.05; compared 

to vehicle treated group)
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Figure 1 The effect of  the novel food supplement containing the combined extract of 

Bombyx mori and Morus alba leaves on Pentobabital induced  sedative effect. (A) Onset 

of sleep after single dose of administration. (B) Sleep latency after single dose of adminis-

tration. Data are presented as mean ± SEM (n = 8/group).
*,**,*** p-value < 0.05; 0.01;0.001 compared with vehicle treated group respectively.

 Anti-seizure activity of the novel 

food

 The anti-seizure effect of the novel 

food supplement containing the combined 

extract of B.mori and M.alba was shown in 

fi gure 2A and fi gure 2B.  Diazepam treated 

mice showed the increased latency to 

seizure and decreased seizure duration (p-

value<0.001 all; compared to vehicle plus 

PTZ treated group). Mice which received 

the novel food supplement at doses of 30, 

60, and 90 mg.kg-1 BW plus PTZ failed to 

show the signifi cant changes of latency 

to seizure. However the animals which 

received the combined extract all doses 

mentioned earlier showed the signifi cant 

decreased seizure duration (p-value < 0.001; 

0.05; 0.001 and 0.001 respectively; compared 

with vehicle plus PTZ treated group). 
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Figure 2  Anti-seizure effect of the novel food supplement containing the combined ex-

tract of Bombyx mori and Morus alba leaves. (A) Latency to seizure after single dose of 

administration. (B) Seizure duration after single dose of administration. Data are presented 

as mean ± SEM (n = 8/group).
*,**,*** p-value < 0.05; 0.01;0.001 compared with vehicle plus PTZ treated group respectively

 Effect of the novel food supplement 

on GABA-T activity

 Since GABAergic system is the major 

inhibitory system in the brain, the effect of 

the novel food on the activity of GABA-T 

in cerebral cortex. It was found that mice 

which received either Diazepam or received 

the novel food supplement at doses of 30 

and 60 mg.kg-1 BW signifi cantly decreased 

GABA-T activity in cerebral cortex (p-

value<.05 all; compared to vehicle plus PTZ) 

as shown in fi gure 3. 
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Figure 3 Effect of the novel food supplement containing the combined extract of B.mori 

and M.alba on the activity of gamma aminobutyric acid transaminase (GABA-T) in cerebral 

cortex. (Data are presented as mean ± SEM (n = 8/group).
* p-value < 0.05compared with vehicle plus PTZ treated group

Discussion
 The current data clearly demonstrated 

that the novel food supplement containing 

the combined extract of B.mori and M.alba 

leaves decreased onset to sleep, increased 

sleep latency, decreased seizure latency 

and GABA-T activity in cerebral cortex.

 GABA, a major inhibitory neuro-

transmitter in the CNS, has been reported 

to play a crucial role on of sleep6,7 and 

seizure8-10 disorders. GABA emanating 

from the ventrolateral preoptic nucleus of 

the hypothalamus plays a crucial role on 

the inhibition of wakefulness-associated 

neurotransmitter activity11. Several studies 

have demonstrated that the substances 

which suppress GABA-T activity leading 

to an increase in GABA availability in the 

brain. Therefore, the anti-insomnia effect 

of the novel supplement observed in this 

study might occur partly via the enhanced 

GABAergic function via the suppression 

of GABA-T activity which in turn resulted 

in the decreased arousal and wakefulness. 

However, at the high dose level of the 

novel food supplement, no suppression of 

GABA-T activity was observed while the 

anti-insomnia effect was still observed. 
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The positive modulation effect on insomnia 

might be associated with the increased 

GABA formation which in turn still can 

enhance the GABAergic function without 

the signifi cant change of GABA-T activ-

ity in cerebral cortex. In addition, other 

mechanisms which play the important role 

on hyperarousal state such as monoamin-

ergic transmitters and corticotropin releas-

ing factor12 might also contribute the role. 

However, further researches are required to 

provide the precise understanding. 

 Seizure occurs as the result of the 

result of the imbalance between excitatory 

and inhibitory neurotransmitters in the 

brain 13. PTZ, a GABA receptor antagonist, 

is widely used as rodent seizure models 

based on its repeatability and providing 

the situation for comparison of different 

chemical compounds anticonvulsants 

effects under standard conditions. PTZ 

might interact with GABA
A 

receptors and 

antagonized chloride ions flow induced 

by the GABA14 leading to epileptic sei-

zure. The suppression of GABA-T activity 

which in turn increased the GABAergic 

system might be responsible in part for 

the anti-epileptic effect of the novel food 

supplement used in this study. However at 

high concentration of the novel food sup-

plement might be associated with other 

mechanisms rather than the suppression 

of GABA-T in cerebral cortex. Since a de-

creased glutamatergic activity and/or an 

increased GABAergic activity provide a 

benefi cial effect on the therapeutic strategy 

of seizure in epilepsy, we did suggest that 

an anti-seizure activity of the novel food 

supplement especially at high concentra-

tion observed in this study might be as-

sociated with the increased glutamic acid 

decarboxylase (GAD), a key enzyme in the 

biogenesis of GABA from glutamic acid in 

the neurons, and the decreased glutamate 

activity via the decreased glutamate syn-

thase and/or glutamine synthetase enzymes 

activities in cerebral cortex. Unfortunately, 

these changes were not assessed in this 

study and appeared to be the limitation of 

the study. Therefore further investigations 

to elucidate this propose are required.

 In conclusion, the current study has 

demonstrated that the novel food supple-

ment containing the combined extract of B. 

mori and M. alba possesses anti-insomnia 

and anti-seizure effects. The possible un-

derlying mechanism may be associated 

partly with the increased GABAergic func-
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tion via the suppression of GABA-T activ-

ity in cerebral cortex. Therefore, the novel 

food supplement containing the combined 

extract of B.mori and M.alba may provide 

benefi cial effect as the potential food sup-

plement to prevent insomnia and seizure. 

However, further investigations concerning 

the precise underlying mechanism and pos-

sible active ingredient are necessary.  
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The Mitigation Effect of the Novel Food 
Supplement Containing the Combined Extract 

of Mulberry on Metabolic Syndrome and 
Brain Damage in Animal Model of Metabolic 

Syndrome Induced by High Fat Diet

 General description/Objectives: To 

date metabolic syndrome (MetS) is rec-

ognized as one of the challenges in this 

decade. MetS produced not only metabolic 

disturbance but also brain damage. Based 

on the crucial role of oxidative stress on 

the pathophysiology of both conditions, we 

aimed to determine the protective effect 

against MetS and brain damage induced by 

MetS of the combined extract of mulberry 

root and pineapple pulp (PH56).

 Methods: We had developed the PH56 

a novel product comprising of mulberry 

roots and pulp of pineapple at the optimal 

ratio 4:1. Then, it  was determined the 

protective effect against MetS and brain 

damage. Female Wistar rats, weighing 150-

180 g, were induced MEtS by high fat diet. 

Then, they were orally given PH56 at doses 

of 8, 40 and 200 mg.kg-1 BW at a period of 6 

weeks. Body weight was determined every 

week. At the end of experiment, fat mass, 

fat size, plasma glucose and plasma insulin 

level were assessed. In addition, the oxida-
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tive stress markers including MDA level and 

the activities of SOD, CAT and GSH-Px in 

hippocampus.

 Results: PH56 signifi cantly decreased 

the weight of fat pad at retroperitoneal and 

urogenital areas and decreased adipocyte 

size at both areas mentioned earlier and 

subcutaneous and mesenteric areas. In 

addition it also decreased both plasma 

glucose and plasma insulin together with 

the decreased MDA level in hypothalamus. 

No changes in SOD, CAT and GSH-Px in 

hypothalamus were observed. 

 Conclusion: PH56 exerted the mitiga-

tion effect on MetS and brain damage by de-

creasing oxidative stress in hypothalamus 

which in turn decreased insulin resistance. 

It might also decrease adipocyte which in 

turn decreased insulin resistance induced 

by cytokine from adipocyte. Therefore, 

PH56 is the potential food supplement to 

combat brain damage and MetS.

 Key words: Morus alba, Ananas co-

mosus, metabolic syndrome, brain damage

Introduction
 Currently, a tremendous shift both 

in the composition of the daily diet and 

the basic dietary habits lead to a growing 

percentage of the population primarily 

consumes high fat diet that, and a diet with 

an excess of calories. An excess calorie has 

been reported to be an important cause to 

promote systematic metabolic disturbances 

in both rodents and humans 1-4. A metabolic 

disturbances induced by high fat diet are 

evident in the manifestations of the grow-

ing percentage of individuals who exhibit 

obesity, hyperglycemia, insulin resistance 

and hypertension or metabolic syndrome 

(MetS)5 . MetS has been reported to be an 

important health problem both in develop-

ing and developed countries. Its prevalence 

is continually growing together with the 

rising of treatment cost.  

 MetS does not disturb only metabolic 

balance but it also induced brain dam-

age6. It has been demonstrated that the 

patients with MetS showed the smaller 

hippocampal volumes and more frontal 

lobe atrophy7  which may be responsible 

for cognitive defi cit in MetS8. Recent fi nd-

ings have revealed that the mitochondrial 

function in MetS is disturbed giving rise to 

the low ATP production and the increased 

superoxide anion, a potent oxidative stress9. 
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Since the elevation of oxidative stress plays 

the crucial role on the pathophysiology of 

MetS and brain damage, the development 

of novel product to protect against MetS 

and brain damage induced by MetS  from 

substance possessing antioxidant activity 

has been focused.

 Mulberry (Morus alba) root and pine-

apple (Ananas comosus) pulp are reported 

to exhibit the antioxidant10-12. In addition, 

the plants also exhibited anti-obesity and 

antihyperglycemic effects13,14. Based on the 

antioxidant effect and the effect related to 

MetS pathophysiology of both plants and 

the synergistic effect of the ingredient 

according to traditional and interaction 

concepts, the beneficial effect against 

MetS and brain damage induced by MetS 

of the combined extract of mulberry root 

and pineapple pulp has gained attention. 

Since, no data are available until now, we 

aimed to determine the mitigation effect of 

the combined extract of mulberry root and 

pineapple pulp (PH56) on MetS and brain 

damage induced by MetS. 

Materials and Methods
 Plant Materials and extraction

  Mulberry roots (M.Alba) were col-

lected from the Queen Sirikit Department 

of Sericulture, Khon Kean province. The 

roots of mulberry were cleaned and then 

cut into small pieces and were dried under 

60°C for 12 hours. The dried mulberry roots 

were extracted by decoction process (1 g/ 

600 ml) and then the extract was subjected 

to a 10-minutes centrifugation (3000 rpm) 

at room temperature. The yielded solution 

was fi ltered with Whatman filter paper No. 

1 and dried at 60oC for 24 hours. Fruits of 

pineapple were collected from Chonburi 

province. They were peel and cleaned, iso-

lated each part and then the pineapple 

pulp was cut into small pieces, squeezed 

and dried at 60oC for 18 hours. The dried 

fruit pulps were grounded to fi ne powder 

using a homogenizer. The powder of dried 

pineapple pulp was extracted with hydroal-

coholic solution (1:1) at a ratio of 1 g:10 ml 

of solvent by maceration technique. The 

yielded extract was centrifuged at 3,000 rpm 

at room temperature for 10 minutes. After 

the centrifugation, the solution was filtered 

with Whatman filter paper No. 1 and dried 

at 60oC for 24 hours. The combined extract 
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of mulberry and pineapple was prepared at 

a ratio of 4:1 based on the optimum poten-

tial benefi t in vitro. The combined extract 

of mulberry and pineapple was kept in the 

dark bottle at 25 oC until used.

 Experimental Animal

 Adult female Wistar rats, 8 weeks 

old, were used as experiment animals. 

They were obtained from National Labora-

tory Animal Center, Salaya, Nakorn Patom. 

The weights of the animals on the fi rst 

day of experiment were 150-180 grams. 

All animals were housed in group of 5 per 

cage in standard metal cages at 22+2 oC on 

12:12 h light: dark cycle. They were given 

access to food and water ad libitum. The 

animals were allowed to acclimatized to 

the new environment for 1 week prior to 

the experiment. The experiments were 

performed to minimize animal suffering and 

the experimental protocols were approved 

by the Institutional Animal Care and Use 

Committee Khon Kaen University, Thailand 

(No.AE006/54).

 Experimental protocol

 Experimental protocol

 Adult female Wistar rats, 8 weeks old, 

200+20 grams were used as experimental 

animals. All animals were randomly divided 

into 6 groups as following: 

Group I Naïve intact or control group. 

The animals in this group were 

fed with normal diet, compose 

fat 4.5%, and were not treated 

during the entire experimental 

along of 22 weeks. 

 The animals in groups II-VI were 

induced metabolic syndrome by 

high fat diet, compose fat 45%15.

Group II  Vehicle treated group. The 

animals in this group were fed 

with high-fat diet during the 

entire experimental (22 weeks) 

and also were orally given pro-

pylene glycol, a vehicle used in 

this study, once daily between 

week 16th -22th .

Group III Positive control treated group. 

The animals in this group were 

fed with high-fat diet during the 

entire experimental (22 weeks) 

and received L-carnitine dos-

age 250 mg.kg-1 BW via oral 

route once daily16 for 6 weeks 

between week 16th -22th.

Group IV  PH56 treated group. The ani-

mals in this group were fed with 

high-fat diet during the entire 
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experimental (22 weeks) and 

route once daily PH56 at various 

doses ranging from 8, 40 and 

200 mg.kg-1 BW  respectively 

via oral route once daily for 6 

weeks between week 16th -22th.

 All animals were monitored changes 

of body weight every week throughout the 

study period. At the end of the study, all 

animals were sacrifi ced and determined fat 

pad weight, fat cells size plasma glucose, 

plasma insulin and brain oxidative stress 

status.

 Determination fat cells size

 At the end of study, the animals 

were sacrifi ced by transcardially perfusion. 

Fat pads from various areas including of 

subcutaneous, mesenteric, urogenital and 

retroperitoneal areas, were removed and 

immersed into fi xative solution containing 

10% formalin for 48-72 h. Serial sections 

of tissues were cut frozen on a sliding mi-

crotome at 4-μm thick tissue sections. All 

sections were observed after hematoxylin-

eosin stained. The density of fat cells was 

evaluated from 3 randomly selected differ-

ence fi elds of each area whereas fat cells 

diameter was estimated from 10 randomly 

fat cells of per area per rat by using Olym-

pus BX51 microscope (40x) with PixeLINK 

PL-A6xx Capture and ImageJ program.

 Determination of plasma glucose 

and plasma insulin

 Venous blood was collected, prepared 

as serum and determined plasma glucose 

and plasma insulin. Plasma glucose was 

determined by using the ACCU-CHEK® 

Performa Blood Glucose Meter. All rat were 

deprived of food for 6 h then fasting plasma 

glucose were measured using the ACCU-

CHEK® Performa Blood Glucose Mete17. 

The determination of plasma insulin was 

performed by using Rat Insulin ELISA Kit 

(Sigma, USA). 

 Determination of oxidative stress 

status

 After being sacrifi ced, all rats were 

sacrifi ced by cervical dislocation. Hypotha-

lamus was isolated and prepared as hypoth-

alamus homogenate and the determinations 

of malondialdehyde (MDA) or the lipid 

peroxidation product level and the activities 

of superoxide dismutase (SOD), catalase 

(CAT), and glutathione peroxidase (GH-Px) 

enzymes in hypothalamus were performed. 

MDA level was estimated by determining 

the accumulation of thiobarbituric acid 

reactive substances (TBARS) in the brain 
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homogenate. The activities of SOD, CAT, 

and GSH-Px were determined by recording 

the ability to inhibit cytochrome C, the rate 

of decrease in H2O2, and the amount of 

reduced nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate (NADPH) oxidized per minute, 

respectively18.

 Statistical Analysis

 All data were expressed as mean+ 

SEM value. Statistical analysis was carried 

out using SPSS® (v.17.0 for Window®).The 

statistical signifi cance was performed by 

using one-way analysis of variance (ANO-

VA) and followed by Duncan’s post hoc test. 

P-value < .05 was considered statistically 

signifi cant

 Effect of PH56 on body weight 

changes

 Rats which fed with high fat diet and 

received vehicle significantly increased 

body weight more than control group (P-

value< .05 compared to control group).  Rats 

fed with high fat diet which received L-car-

nitine signifi cantly decreased the percent 

change of body weight between the fi rst to 

the fourth week of treatment (P-value<.05, 

.05, .05 and .01 respectively; compared to 

vehicle treated group). PH56 at low dose 

(8 mg/kg-1 BW) produced the signifi cant 

reduction of body weight change between 

the fourth to sixth week of treatment (P-

value<.05 all; compared to vehicle treated 

group) whereas the medium and high doses 

of PH56 produced a signifi cant decrease in 

body weight change at the sixth week of 

intervention (P-value<.05 all; compared to 

vehicle treated group) as showed in fi gure1.
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Figure 1  The effect of PH56 on body weight changes. Data were presented as mean 

+ SEM. (n=8 group-1). a, aa P-value<.05 and .01, respectively: compared to control treated 

group *,** P-value<0.05 and 0.01, respectively: compared to vehicle+HFD treated group.

 Effect of PH56 treatments on fat pad 

 The effect of PH56 on fat pad weight 

was shown in figure 2. Vehicle treated 

group signifi cantly increased fat pad weight 

in mesenteric and retroperitoneal area (p-

value < .05 all; compared to control treated 

group).L-carnitine treated rats and PH56 

at doses of 40 mg.kg-1 BW showed the de-

creased fat pad weight in retroperitoneal 

area (p-value < .05 compared to vehicle 

treated group). In addition, rats which 

received PH56 at doses of 200 mg.kg-1 BW 

signifi cantly decreased  fat pad weight in 

urogenetal and retroperitoneal areas (p-

value <.01 and .05 respectively; compared 

to vehicle treated group)
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Figure 2  The effect of PH56 on fat pad weight. Data were presented as mean + SEM. 

(n=8 group-1). a P-value<.05: compared to control treated group *,** P-value<.05 and .01, 

respectively: compare to vehicle+HFD treated group

 The effect of PH56 or the combina-

tion extract of mulberry root and pineapple 

fruit was also investigated and results were 

shown in fi gure 3. Rats which treated with 

high fat diet and received vehicle showed 

the  increased diameter of fat cells in sub-

cutaneous, mesenteric, retroperitoneal and 

urogenital area (p-value <.001 all; compared 

to control treated group).

Effect of PH56 treatments on fat cell 

size 

 Figure 3 showed the result of the ve-

hicle treated group signifi cantly increased 

diameter of fat cells in subcutaneous, 

mesenteric, retroperitoneal and urogenital 

area (p-value <.001 all; compared to control 

treated groups). L-carnitine treated group 

significantly decreased diameter of fat 

cells in subcutaneous, retroperitoneal and 

urogenital areas of rats which treated with 

high fat diet (p-value <.05 all; compared to 

vehicle treated group). It was found that 

PH56 at dose of 8 mg.kg-1 BW signifi cantly 

decreased diameter of fat cells in subcuta-

neous and urogenital areas (p-value <.001 

all; compared to vehicle treated group) 
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whereas PH56 at dose of 40 mg.kg-1 BW 

significantly decreased diameter of fat 

cells in subcutaneous, retroperitoneal and 

urogenital areas of rats subjected to high fat 

diet treatment (p-value <.001, .01 and .001 

respectively; compared to vehicle treated 

group). Moreover, rats fed with high fat diet 

and received

 PH56 at dose of 200 mg.kg-1 BW sig-

nifi cantly decreased diameter of fat cells in 

all areas (p-value <.001, .001, .01 and .001 

respectively; compared to vehicle+HFD 

treated group.

Figure 3  The effect of PH56 on fat cells size. (A) Diameter of fat cells in subcutaneous 

area, (B) Diameter of fat cells in mesenteric area, (C) Diameter of fat cells in retroperitoneal 

area and (D) Diameter of fat cells in urogenital area. Data were presented as mean + SEM. 

(n=8 group-1). a,aaa P-value<.05 and .001 respectively; compared to control treated group 
**,*** P-value<.05 and .01, respectively; compared to vehicle+HFD treated group.

Effect of PH56 on plasma insulin and 

plasma glucose level

 The effect of various doses of PH56 on 

plasma insulin level was shown in table 1. 

It was found that rats fed with high fat diet 

and received vehicle signifi cantly increased 

both plasma insulin and plasma glucose (P-

value<.001 all; compared to control group). 

L-carnitine failed to produce signifi cant 

changes of both plasma glucose and plasma 

insulin. PH56 at all doses used in this study 

produced signifi cant reduction of plasma 
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glucose (P-value<.01, .01 and .001 respec-

tively; compared to vehicle treated group) 

in rats fed with high fat diet. However, the 

signifi cant reduction of plasma insulin was 

observed only in rats fed with high fat diet 

which received PH56 at dose of 40 and 200 

mg.kg-1 BW (P-value<.01 and .001 respec-

tively; compared to vehicle treated group).

Table 1 The effect of 6-week administration of PH56 on fasting plasma glucose and plasma 

insulin.

Treatment Fasting plasma glucose (mg/dl) Plasma insulin concentration 

(ng/ml)

Control 91.00 + 2.27 5.21 + 0.62

Vehicle + HFD 105.83 + 3.30aaa 9.53 + 0.57aaa

L-carnitine + HFD 100.67 + 2.91a 8.82 + 0.41 aaa

PH56  8 mg.kg-1 BW + HFD 93.33 + 3.49** 8.36 + 0.57 aa

PH56  40 mg.kg-1 BW + HFD 93.17 + 1.76** 7.03 + 0.35**

PH56  200 mg.kg-1 BW + HFD 87.00 + 2.98*** 4.66 + 0.88***

Data were presented as mean ± SEM. (n=8/group). a,aa,aaa P-value < .05; .01 and .001 respectively;  

compared to control treated group, **,*** P-value < .01 and .001 respectively; compared to vehicle+ HFD 

treated group.

 Effect of PH56 on oxidative stress 

markers

 The effect of PH56 on oxidative stress 

markers on oxidative stress markers includ-

ing malondialdehyde (MDA) level and the 

activities of the main scavenger enzymes 

such as superoxide dismutase (SOD), 

catalase (CAT) and glutathione peroxidase 

(GSH-Px) in hypothalamus was also inves-

tigated and the results were shown in table 

2. The current data showed that high fat 

diet increased MDA level but decreased 

the activity of GSH-Px  (p-value<.01 and .05 

respectively; compared with control group). 

Interestingly, rats which fed with high fat 

diet and received L-carnitine or PH56 at all 

doses used in this study signifi cantly de-

creased MDA level in brain (p-value<.001, 

.05, .01 and.01 respectively; compared 

with vehicle treated group). However, no 

changes in the activities of SOD, CAT and 

GSH-Px were observed.
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Table 2  Effect of PH56 on malondialdehyde and oxidative stress markers in hypothalamus.

Treatment
MDA

Level
SOD activity

CAT

Activity
GSH-Px activity

Control 0.08+0.03 4.76+0.58 3.70+0.58 0.82+0.08

Vehicle + HFD 0.24+0.07aa 5.49+0.27 2.91+0.60 0.47+0.18a

L-carnitine + HFD 0.04+0.01*** 4.55+0.35 4.31+0.40 0.45+0.13a

PH56  8 mg.kg-1 BW + HFD 0.13+0.03* 3.82+0.67 1.95+0.46 0.36+0.09aa

PH56  40 mg.kg-1 BW + HFD 0.07+0.01** 3.46+0.39 1.64+0.34a 0.33+0.09aa

PH56  200 mg.kg-1 BW + HFD 0.09+0.03** 4.41+1.16 4.14+0.94 0.19+0.01aaa

Data were presented as mean ± SEM. (n=8/group). a,aa,aaa P-value < .05; .01 and .001 respectively;  

compared to control treated group, *,**,*** P-value < .05; .01 and .001 respectively; compare to vehicle+ 

HFD treated group.

Discussion
 Accumulative lines of evidence had 

demonstrated that fat diet disturbs the en-

ergy balance giving rise to excess fat which 

in turn increased fat storage in adipocyte 

leading to the increase size of adipocyte19 

and fat deposition. It had been reported 

that obese adipocyte releases proinfl am-

matory cytokine such as TNF-α, IL-6, 

leptin, visfatin, resistin, angiotensin II, and 

plasminogen activator inhibitor 1 and these 

cytokines modulated insulin resistance20. 

This appeared to be in agreement with our 

data which demonstrated that rats fed with 

high fat diet showed the higher percent of 

body weight change and the high levels of 

both plasma glucose and plasma insulin.

 Available evidence demonstrates 

that hypothalamus plays a crucial role 

the regulation of insulin sensitivity and 

glucose metabolism together with food 

intake and energy balance21,22. Recently, it 

has been reported that both obese subjects 

and insulin resistance exhibit a small hy-

pothalamus23. In addition, the production 

of ROS increased selectively in adipose 

tissue of obese mice, accompanied by 

augmented expression of NADPH oxidase 

and decreased expression of antioxidative 

enzymes24.It has been reported that oxida-

tive stress can also induce insulin resist-

ance24 and the reversal of the imbalance 

between ROS and antioxidants improves 

insulin resistance in mice and humans25,26. 
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Based on the increased oxidative stress and 

the decreased size of hypothalamus and the 

role of oxidative stress on the development 

of insulin resistance, the oxidative stress 

in hypothalamus was also investigated. 

Our results clearly revealed that obese 

rats induced by high fat diet showed the 

decreased GSH-Px activity but increased 

MDA level in hypothalamus. Therefore, we 

did suggest that PH56 could improve insulin 

resistance by decreased oxidative stress in 

hypothalamus. However, no changes of all 

scavenger enzymes including SOD, CAT 

and GSH-Px activities in hypothalamus. 

Therefore, the decreased oxidative stress 

in hypothalamus might be related to other 

mechanisms such as the decreased oxida-

tive stress formation and the non-enzymatic 

scavenger system, In addition the improved 

insulin resistance might also occur as the 

result of the decreased adipocyte which 

in turn decreased the cytokine which 

induced insulin resistance. However, the 

confi rmation by the evaluation of cytokine 

is required.

 No dose dependent effect was ob-

served in this study. The possible explana-

tion might be due to the masking effect 

of the other ingredients persisting in the 

combined extract. In addition, the com-

bined extract might exert the effect via 

other signal molecule so the relationship 

between the observed parameters and the 

concentration of the combined extract of 

M.Alba and A. comasus is not the simple 

linear relationship.

 In conclusion, PH56 is the potential 

food supplement to combat against obesity 

and insulin resistance. In addition, it also 

protect against brain damage in animal 

model of MetS. However, further studies 

concerning the active ingredient(s) and 

the precise underlying mechanism are still 

essential.

Acknowledgement
 This study was supported by Integra-

tive Complementary Alternative Medicine 

Research and Development Center, Khon 

Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

References
1.  Vaag A. On the pathophysiology of late 

onset non-insulin dependent diabetes 

mellitus. Current controversies and 

new insights. Danish Medical Bulletin 

1999; 46: 197-234.



5353

Vol.10 No.2

2.  Goldstein BJ. Insulin resistance: from 

benign to type 2 diabetes mellitus. 

Reviews in Cardiovascular Medicine 

2002; 4: S3-10.

3. DeFronzo RA. Pathogenesis of type 2 

diabetes mellitus. Medical Clinics of 

North America 2004; 88: 787-835.

4. Iqbal N. The burden of type 2 diabetes: 

strategies to prevent or delay onset. 

Vascular Health and Risk Management 

2007; 3: 511.

5.  Lee CY. The effect of high-fat diet-

induced pathophysiological changes 

in the gut on obesity: What should be 

the ideal treatment&quest. Clinical and 

Translational Gastroenterology 2013; 4: 

e39.

6. Sala M, de Roos A, van den Berg A, 

Altmann-Schneider I, Slagboom PE, 

Westendorp RG, et al. Microstructural 

brain tissue damage in metabolic syn-

drome. Diabetes Care 2014; 37: 493-500.

7. Bruehl H, Sweat V, Tirsi A, Shah B, 

Convit A. Obese adolescents with type 

2 diabetes mellitus have hippocampal 

and frontal lobe volume reductions. 

Neuroscience and Medicine 2011; 2: 34.

8.  Yates KF, Sweat V, Yau PL, Turchiano 

MM, Convit A. Impact of metabolic 

syndrome on cognition and brain A 

selected review of the literature. Arte-

riosclerosis, Thrombosis, and Vascular 

biology 2012; 32: 2060-7.

9. James AM, Collins Y, Logan A, Murphy 

MP. Mitochondrial oxidative stress 

and the metabolic syndrome. Trends 

in Endocrinology & Metabolism 2012; 

23: 429-34.

10. Hesham A, Abdel NB, Jari S, Kalevi P. 

Hypolipidemic and antioxidant effect 

of Morus alba L (Egyptian mulberry) 

root bark fractions supplementation in 

cholesterol-fed rats. J Ethnopharmacol 

2005; 78: 2724-33.

11. Kongsuwan A, Suthiluk P, Theppakorn 

T, Srilaong V, Setha S. Bioactive com-

pounds and antioxidant capacities of 

phulae and nanglae pineapple. Asian 

J Food Ag-Ind 2009; 2: 44-50.

12. Meselhy KM, Hammad LN, Farag N. 

Novel antisinckling, antioxidant and 

cytotoxic prenylated fl avonoids from 

the barks of Morus alba L. Life Sci J 

2012; 9: 830-41.

13. Bajpai S RAB, Muthukumaran M, Na-

galakshmamma K. History and active 

pharmacokinetic principles of mulber-

ry: a review. IOSR Journal of Pharmacy 



5454

Vol.10 No.2

2012; 2: 13-6.

14.  Saxena P, Panjwani D. Cardioprotective 

potential of hydro-alcoholic fruit extract 

of Ananas comosus against isoproter-

enol induced myocardial infraction in 

Wistar Albino rats. Journal of Acute 

Disease 2014; 3: 228-34.

15.  Kim JH, Hahm DH, Yang DC, Kim JH, 

Lee HJ, Shim I. Effect of crude saponin 

of Korean red ginseng on high-fat diet-

induced obesity in the rat. Journal of 

Pharmacological Sciences 2005; 97: 

124-31.

16.  Amin KA, Nagy MA. Effect of Carnitine 

and herbal mixture extract on obesity 

induced by high fat diet in rats. Dia-

betology & Metabolic Syndrome 2009; 

1:17: 1-14.

17.  Panchal SK, Poudyal H, Iyer A, Nazer R, 

Alam A, Diwan V, et al. High-carbohy-

drate high-fat diet-induced metabolic 

syndrome and cardiovascular remod-

eling in rats. Journal of Cardiovascular 

Pharmacology 2011; 57: 51-64.

18. Thukham-mee W, Wattanathorn J. 

Evaluation of safety and protective 

effect of combined extract of Cissam-

pelos pareira and Anethum graveolens 

(PM52) against age-related cognitive 

impairment. Evidence-Based Com-

plementary and Alternative Medicine 

2012.

19. Kubota N, Terauchi Y, Miki H, Tam-

emoto H, Yamauchi T, Komeda K, et al. 

PPAR
Y
 mediates high-fat diet-induced 

adipocyte hypertrophy and insulin 

resistance. Molecular Cell 1999; 4: 597-

609.

20. Ouchi N, Parker JL, Lugus JJ, Walsh 

K. Adipokines in inflammation and 

metabolic disease. Nat Rev Immunol 

2011;11:85-97. 

21. Obici S, Zhang BB, Karkanias G, Ros-

setti L. Hypothalamic insulin signaling 

is required for inhibition of glucose 

production. Nature Medicine 2002; 8: 

1376-82.

22. Harris RB. Role of set-point theory in 

regulation of body weight. The FASEB 

Journal 1990; 4: 3310-18.

23.  Ha J, Cohen JI, Tirsi A, Convit A. As-

sociation of obesity-mediated insulin 

resistance and hypothalamic volumes: 

possible sex differences. Disease Mark-

ers 2013; 35: 249-59.

24.  Furukawa S, Fujita T, Shimabukuro M, 

Iwaki M, Yamada Y, Nakajima Y, et al. 

Increased oxidative stress in obesity 



5555

Vol.10 No.2

and its impact on metabolic syndrome. 

Journal of Clinical Investigation 2004; 

114: 1752-61.

25. Khamaisi M, Potashnik R, Tirosh A, 

Demshchak E, Rudich A, Trischler H, 

et al. Lipoic acid reduces glycemia and 

increases muscle GLUT4 content in 

streptozotocin-diabetic rats. Metabo-

lism 1997; 46: 763-8.

26.  Jacob S, Ruus P, Hermann R, Tritschler 

HJ, Maerker E, Renn W, et al. Original 

contribution oral adiministration of 

rac--lipoic acid modulates insulin sen-

sitivity in patients with type-2 diabetes 

mellitus: a placebo controlled pilot trial. 

Free Radic Biol Med 1999; 27: 309- 14.



56

Original Article

อภิฤดี พาผล  พย.ม..1
1คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล นครราชสีมา

เครื่ องมือประเมินความเสี่ยงตอการหกลม
ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

บทคัดยอ 
 ปญหาการหกลมพบไดในกลุมผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองในระยะฟนฟูสภาพ1 จากการ

ที่ผูปวยหกลมนี้ทําใหเกิดการบาดเจ็บถึงรอยละ 

80-902 หากพยาบาลสามารถประเมินความเสี่ยง

ตอการหกลมได ก็จะสามารถใหการดูแลเพ่ือ

ปองกนัการหกลมได แตพบวาไมมกีารนําเครือ่งมอื

ประเมินความเส่ียงตอการหกลม ไปใชประเมินและ

อธิบายระดับความเสี่ยงในผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาสวนใหญ

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงตอการหกลมไดถูก

พฒันามาจากการประเมินความเส่ียงตอการหกลม

ในผูสูงอายุ ไดแก Schmid Fall Risk Assess-

ment Tool-Actue care3, Hendrich Fall Risk 

Model, Fall Risk Assessment Tool, Morse 

Fall scale4, Tinetti balance subscale, Conley 

scale5 แตเคร่ืองมือที่นําไปใชประเมินความเส่ียง

ตอการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มี 3 

เคร่ืองมือ คือ 1) The Downton Index6 2) The 

STRATIFY falls risk7 3) Fall Prediction Index8 

เพ่ือเปรียบเทยีบความเหมาะสมในการนําไปใชและ

ความเที่ยงตรงจากผลการศึกษาที่ผานมา

 ผลการเปรียบเทียบพบวา Fall Prediction 

Index เปนเครื่องที่เหมาะสมในการใชประเมิน

ความเสี่ยงตอการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองมากท่ีสดุ คอืปจจยัทีป่ระเมินมคีวามจําเพาะ

สําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟนฟู

สภาพ8,9 และพบวาเคร่ืองมอืนีส้ามารถทํานายความ

เสี่ยงไดทั้งในกลุมที่มีความเสี่ยงตํ่า-ปานกลาง-สูง  

 ขอเสนอแนะจากผลของการศึกษา คือ ควร

มกีารฝกฝนใหพยาบาลและผูเก่ียวของสามารถใช

เครื่องมือ Fall Prediction Index ในการประเมิน

ความเส่ียงตอการหกลมในผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองไดอยางมีประสิทธิภาพ และศึกษา

ประสิทธิผลของการใชเครื่องมือในทางคลินิก

 คําสําคัญ: การหกลม, เคร่ืองมือประเมิน

ความเส่ียงตอการหกลม, ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง
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บทนํา 
 การหกลมเปนภาวะแทรกซอนที่พบไดใน

กลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง10 โดยอัตราการ

หกลมของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะนี้ 

มีตั้งแตรอยละ 11.511 รอยละ 1412 รอยละ 2513 

ไปจนถึงรอยละ 37-392,13 ในประเทศไทยการ

หกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอยูในอัตรา

รอยละ 15.914 และจากการศึกษาของวีรุฒา โอชา, 

ปรีดา อารยาวิชานนท, & ณัฐเศรษฐ มนิมนากร15 

พบวามีอัตราการหกลมอยูที่รอยละ 17.8 โดยท่ี

ทุกรายเปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอายุ 

55 ปขึ้นไป จากการที่ผูปวยหกลมนี้ทําใหเกิดการ

บาดเจ็บถึงรอยละ 80-902 การหกลมยังสงผลให

เกิดความพิการและอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นในผู

ปวยโรคหลอดเลือดสมอง16 ถึงแมวาสวนใหญผู

ปวยบาดเจ็บไมรุนแรง แตมีรายงานวารอยละ 50 

ของผูปวยกลุมนี้มีชีวิตอยูไมเกิน 1 ปหลังหกลม2 

ผูปวยที่หกลมที่มีวันนอนโรงพยาบาลยาวนาน

และคารักษาคอนขางสูงเม่ือเทียบกับผูที่ไมได

หกลม การหกลมมีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้น

ของวันนอนในสถานพยาบาล ทั้งนี้ รวมถึงการ

เพ่ิมคารักษาของผูปวยและเพ่ิมภาระคาใชจาย

ในการรักษาของโรงพยาบาล17 นอกจากน้ี ยังอาจ

เกิดภาวะแทรกซอนตามมา18 ภาวะแทรกซอนที่

พบบอยคือภาวะปอดบวม ซึ่งสงผลใหการรักษา

ตัวในโรงพยาบาลยาวนานขึ้นไปอีก19 นอกจากนี้ 

ยังพบวาผลกระทบจากการหกลมทําใหผูปวยมี

กิจกรรมทางสังคมลดลงและสงผลใหเกิดอาการ

ซึมเศราตามมา20, 21  

 ทีผ่านมาพบวาไมมกีารนําเคร่ืองมือประเมิน

ความเส่ียงตอการหกลม ไปใชประเมินและอธิบาย

ระดบัความเสีย่งในผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง ซึง่

หากมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความ

เสี่ยงตอการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

จะทําใหพยาบาลสามารถประเมินความเสี่ยงและ

สามารถวางแผนใหการดูแลเพ่ือปองกนัการหกลม

ได ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับเครื่องมือประเมินความเสี่ยงตอการ

หกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก The 

Downton Index6, 22, The STRATIFY falls risk7, 

23, 24, Fall Prediction Index8, 9 ดังนั้นผูศึกษาจึง

ตองทบทวนเครื่องมือประเมินความเสี่ยงตอการ

หกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตละชนิด 

เพือ่เปรียบเทยีบความเหมาะสมในการนําไปใชและ

ความเที่ยงตรง

การประเมนิความเสีย่งตอการหกลม
 การหกลมเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไม

ไดตั้งใจ ทําใหรางกายทรุดลงสูพื้นหรือระดับที่ตํ่า

กวา โดยอาจเกิดจากปจจัยภายในรางกายท้ังจาก

อาการหนามืด เปนลม ขาออนแรง และปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมภายนอก เชน การสะดุด เกี่ยวดึงและ

ลื่นไถล25

 เครื่องมือที่ใชประเมินความเสี่ยงที่ดีนั้นจะ

มีประสิทธิภาพในการทํานายการเกิดอุบัติการณ

ไดดี  Cooper26 ไดศึกษาและพัฒนาแบบประเมิน

ความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับและไดเสนอวา

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่ดีควรมีลักษณะ
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ดังนี้คือ มีความแมนยํา (validity) มีความเชื่อ

มั่น (reliability) มีความเช่ือม่ันระหวางผูประเมิน 

(inter-rater reliability) และความแมนยําในการ

ทาํนาย (predictive validity) ดไูดจากคาความไว 

(sensitivity) และคาความจําเพาะ (specifi city) 

ของเครื่องมือ  นอกจากน้ี เครื่องมือที่มีความตรง

ในการวัด สามารถระบุความเส่ียงไดตรงกันเสมอ 

มีความชัดเจน ใชงาย เขาใจงาย สะดวกและใช

เวลาในการประเมินไมนาน และมีความเหมาะสม

กับคลินิกหรือหอผูปวย27

เคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงตอการ
หกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
 การประเมินความเส่ียงตอการหกลมนับวา

มีความสําคัญในการดูแลเพื่อปองกันการหกลม5 

เนื่องจากการหกลมเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดกับผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง อันเนื่องมาจากความพิการ

ทีเ่กิดขึน้ทีส่งผลตอการเคลือ่นไหวรางกายและรปู

แบบการเดนิ21 ดงันัน้การปองกนัการเกดิการหกลม

จึงเปนส่ิงสําคัญของการดูแลผูปวย การประเมิน

เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาลในการ

ดแูลผูปวย ดงันัน้หากมีเครือ่งมือทีส่ามารถทาํนาย

ความเสีย่งตอการหกลมไดและทัง้ยงัชวยประหยดั

งบประมาณในการดูแลผูปวยที่ไดรับผลกระทบ

จากการหกลมไดอีกดวย

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มเีคร่ือง

มือท่ีใชในการประเมินความเสี่ยงตอการหกลม

หลากหลาย ไดแก Schmid Fall Risk Assess-

ment Tool-Actue care3, Hendrich Fall Risk 

Model, Fall Risk Assessment Tool, Morse 

Fall scale4, Tinetti balance subscale, Conley 

scale5 เครื่องมือสวนใหญพัฒนามาจากการ

ประเมินความเสี่ยงตอการหกลมในผูสูงอายุ ซึ่ง

ปจจัยที่ประเมินไมไดจําเพาะในผูปวยโรคหลอด

เลอืดสมอง ทัง้น้ี พบวาเคร่ืองมือทีน่าํไปใชประเมิน

ความเสี่ยงตอการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองท่ีพบมี 3 เคร่ืองมือ คือ   The Downton 

Index6, The STRATIFY falls risk7, Fall Predic-

tion Index8

 1. The Downton Index เปนเคร่ือง

มือที่พัฒนาคร้ังแรกโดย Downton ในป 1993 

ถูกพัฒนาเพ่ือนํามาใชกับผูสูงอายุ ที่อยูในหอผู

ปวยดูแลตอเนื่อง และเช่ือวาเหมาะกับการใชกับ

บุคลากรทางสุขภาพ สามารถประเมินปจจัยเสี่ยง

ตอการหกลมไดดี และมีคาความตรงเชิงเนื้อหาที่

ด ีงายตอการประเมินขณะที่ผูปวยอยูโรงพยาบาล  

เครือ่งมอืนีแ้สดงความสมัพนัธระดบักลางระหวาง

คาคะแนนและผูปวยที่หกลมในชวง 1 ปที่ผานมา 

ในกลุมตวัอยางจาํนวน 28 คน sensitivity สงูมาก 

รอยละ 100 แตคา specifi city  ตํ่ามาก รอยละ 96

 เคร่ืองมือนี้ประกอบดวยขอคําถามเก่ียว

กับประวัติการหกลม (known previous falls), 

การใชยา (medications), ความผิดปกติดานการ

รับความรูสึก (sensory defi cits), สภาพจิตใจ 

(mental state), การเดนิ (gait) คาคะแนนท้ังหมด

อยูระหวาง 0-11 โดย 3 คะแนนหรอืมากกวา หมาย

ถึงมีความเสี่ยงตอการหกลม  
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 2. The STRATIFY falls risk ไดถูก

พัฒนาข้ึนครั้งแรกโดย Oliver และคณะ ในป 

19977 ทาํการศึกษาท่ีประเทศอังกฤษ เพือ่ใชทาํนาย

การหกลมในโรงพยาบาล ใชประเมินในกลุมผู

สูงอายุที่เจ็บปวย โดยศึกษาอํานาจในการทํานาย

ความเส่ียงของ The STRATIFY falls risk ซึง่แบง

ออกเปน 3 ระยะ สําหรับการศึกษาในระยะท่ี 2 ซึ่ง

ศึกษาในผูสูงอายุ (อายุ 65 ปขึ้นไป) ทั้งหมด 395 

คน ผลการศึกษาพบวาผูปวยมีการหกลม 71 ครั้ง 

และท่ีคะแนน cut-off ≥ 2 sensitivity=93.0%, 

specifi city=88%, positive predictive valid-

ity=62.3, negative validity=98.3, odds ratio 

93.7 (p <0.001) นอกจากนี้การศึกษาในระยะที่ 3 

ในผูสูงอายุ (อายุ 65 ปขึ้นไป) จํานวน 331 คน ผล

การศึกษาพบวาผูปวยมีการหกลม 79 ครั้ง และที่

คะแนน cut-off ≥3 พบวา sensitivity=54.4%, 

specifi city=87.6%, positive predictive valid-

ity=48.9, negative predictive validity=89.8, 

odds ratio 8.4  (p <0.001)7

 เครื่องมือนี้สามารถทํานายผูปวยที่มีความ

เสี่ยงสูงตอการหกลม โดยใหคาความไวและคา

จําเพาะเจาะจงที่ดี28 เคร่ืองมือประเมินความเสี่ยง

ตอการหกลมประกอบดวย 2 สวน สวนท่ี 1 เกี่ยว

กับความสามารถในการเคลื่อนยายจากเตียงไป

เกาอี้ (capability when transferring from a 

bed to chair) และการเคล่ือนไหว (mobility) 

สวนท่ี 2 เก่ียวกับการหกลมในชวง 3 เดือนท่ีผาน

มา, ความบกพรองในการมองเห็น (visually im-

paired), ภาวะหงุดหงิดงุนงาน (agitated) และ

การเขาหองนํ้าบอย (frequent toileting) การให

คะแนน สวนที่ 1 ระดับคะแนน 0-3  สวนที่ 2  ถา

ตอบวาใช ให 1 คะแนนถาตอบวาไม ให 0 คะแนน

 3. Fall Prediction Index พฒันาขึน้ครัง้

แรกโดย Nyberg  และ Gustafson ในป 19978  

โดยเริ่มตนศึกษาและพัฒนาเครื่องมือตั้งแตป 

1991 โดยศึกษาในกลุมผูปวยสูงอายุที่ปวยเปน

โรคหลอดเลือดสมองในระยะฟนฟูจํานวน 135 

ราย โดยการประเมินผูปวยในเรื่องดังตอไปนี้  ผล 

CT scan เก่ียวกับรอยโรคในสมอง, ประวัติการ

หกลม, ปญหาดานสายตาและการไดยิน, ผล

เลือดท่ีเกี่ยวของ, ความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวัน (Katz Index), ความคิดและ

สติปญญา (Mini-Mental State Examination: 

MMSE), กําลังกลามเนื้อ (Fugl-Meyer assess-

ment scale) วิเคราะหขอมูล โดยใช univariate  

และ multiple Cox regression analyses เพื่อ

วิเคราะหตัวแปรและพัฒนาเปน Fall Prediction 

Index โดยทายท่ีสุดเคร่ืองมือนี้ประกอบดวย

ขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ  ความสามารถในการทํา

กิจวัตรประจําวัน (Katz ADL score) ภาวะกลั้น

ปสสาวะไมได (urinary incontinence), ความ

สามารถในการทรงตวั (postural stability score) 

อาการออนแรงของกลามเนื้อตางๆ (signs of 

motor impairment), การมองเห็นเพียงครึ่งซีก 

(signs of visuospatial hemineglect) การมีรอย

โรค leukoaraiosis ในสมองท้ัง 2 ซกี และการใชยา

ตางๆ ไดแก ยาขับปสสาวะ, ยาตานอารมณซมึเศรา

หรอืยานอนหลับ (use of diuretics, antidepres-
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sants or sedatives)  

 พบวาเคร่ืองมือน้ีสามารถทํานายความเส่ียง

ไดทั้งในกลุมท่ีมีความเสี่ยงตํ่า-ปานกลาง-สูง (log 

rank statistics=29.86; P<.001) โดยทีค่าคะแนน

ของเคร่ืองมือทัง้หมดเร่ิมจาก 0-11 และแบงระดับ

ความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ โดยที่คะแนน 0-4  

หมายถงึ ระดบัความเสีย่งตอการหกลมตํา่ คะแนน  

5-7 หมายถึง ระดับความเสี่ยงตอการหกลมปาน

กลาง และคะแนน 8-11 หมายถงึ ระดบัความเสีย่ง

ตอการหกลมสงูและพบวาท่ี cut-off=5,  sensitiv-

ity=100% และ specifi city=44%8

เปรยีบเทียบเคร่ืองมอืประเมินความ
เส่ียงตอการหกลมในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง
 ผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดจากการทบทวน

วรรณกรรม มาเปรียบเทียบรายละเอียดของเคร่ือง

มือประเมินความเสี่ยงตอการหกลมในผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเครื่องมือประเมินความเส่ียงตอการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

หัวขอ The Downton Index  The STRATIFY falls risk Fall Prediction Index

องค ป ร ะกอบ

ของเครื่องมือ

ประกอบดวยขอคําถาม

เกี่ยวกับประวัติการหกลม 

(Known previous falls), 

การใชยา (Medications), 

ความผิดปกติดานการรับ

ความรูสึก (Sensory defi -

cits), สภาพจิตใจ (Mental 

state), การเดิน (Gait)

ประกอบดวย 2 สวน 

สวนที่ 1 เกี่ยวกับความสามารถ

ในการเคลื่อนยายจากเตียง

ไปเกาอี้ (capability when 

transferring from a bed 

to chair) และการเคล่ือนไหว 

(mobility) 

สวนที่ 2 เกี่ยวกับการหกลมใน

ชวง 3 เดือนที่ผานมา, ความ

บกพรองในการมองเห็น (visu-

ally impaired), ภาวะหงุดหงิด

งุนงาน (agitated) และการเขา

หองนํ้าบอย (frequent toilet-

ing) 

ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ 

เพศ (Sex) ความสามารถในการ

ทํากิจวัตรประจําวัน (Katz ADL 

score), 

ภาวะกล้ันปสสาวะไมได (Urinary 

incontinence), ความสามารถ

ในการทรงตัว (Postural stabil-

ity score) อาการออนแรงของ

กลามเน้ือตางๆ (Signs of motor 

impairment), 

การมองเห็นเพียงครึ่งซีก (Signs 

of visuospatial hemineglect), 

การมีรอยโรค leukoaraiosis ใน

สมองทัง้ 2 ซกี และการใชยาตางๆ 

ไดแก ยาขับปสสาวะ, ยาตาน

อารมณซึมเศราหรือยานอนหลับ 

(Use of diuretics, antidepres-

sants or sedatives)
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หัวขอ The Downton Index  The STRATIFY falls risk Fall Prediction Index

แปลผลระดับ

ความเสี่ยง

ค า ค ะ แนนทั้ ง ห มดอยู

ระหวาง 0-11 โดย 3 คะแนน

หรือมากกวา หมายถึงมี

ความเสี่ยงตอการหกลม  

การใหคะแนน สวนท่ี 1 ระดับ

คะแนน 0-3  สวนท่ี 2  ถาตอบ

วาใช ให 1 คะแนนถาตอบวาไม 

ให 0 คะแนน

แบงระดับคะแนนเส่ียง 2 ระดบั 

โดยคะแนนมากกวาหรอืเทากบั 

2 หมายถึง มีระดับความเสี่ยง

ตอการหกลมสูง  

คาคะแนนของเครื่องมือทั้งหมด

เริ่มจาก 0-11 และแบงระดับ

ความเสีย่งออกเปน 3 ระดบั โดยที่

คะแนน 0-4  หมายถงึ ระดับความ

เสี่ยงตอการหกลมตํ่า คะแนน  

5-7 หมายถงึ ระดบัความเสีย่งตอ

การหกลมปานกลาง และคะแนน 

8-11 หมายถึง ระดับความเสี่ยง

ตอการหกลมสูง

ผลก า รศึ กษ า

ของเครื่องมือ

-   ศึกษาในกลุมผูปวย

หลอดเลือดสมองในระยะ

ฟนฟูสภาพ พบวาเครื่อง

มือมีอํานาจในการทํานาย

สูงที่ cut off ≥3 sensitiv-

ity = 90.6 %, specifi c-

ity = 26.8%, Positive 

predictive value= 44.4 

Negative predictive val-

ue=81.5 (odds ratio=2.9; 

P=.009)22 

-  ศึกษาในผูสูงอายุที่อยู

ในศูนยดูแลผูสูงอายุ  พบ

วาcut off ≥ 3  sensitiv-

ity=81-95% specific-

ity=35-40% และ predic-

tive validity=0.26-0.37 

นอกจากนี้ คาความเสี่ยง

ตอการหกลม 36% ในกลุม

ที่มีความเส่ียงสูง และ 5% 

ในกลุมที่มีความเสี่ยงตํ่า29

-  ศึกษาในผูสูงอายุในสถาน

พักฟน พบวา sensitivity และ 

specifi city ของเคร่ืองมือคอน

ขางต่ํา โดยพบวาที่ cut-off=2 

sensitivity=66% และ speci-

ficity=47% และการทดสอบ 

Interrater reliability=0.7423

-  ศึกษาในผูปวยในหอผูปวย

วิกฤตของโรงพยาบาล พบวาท่ี 

cut-off ≥ 9, sensitivity=91% 

และ specifi city=60%24

- ศึกษาในผูปวยโรคหลอด

เลื อดสมองในหน วยฟ นฟู

สภาพ พบวาเครื่องมือทํานาย

การหกลมไดไมดี โดยพบวาใน 

28 วนัแรก sensitivity=11.3% 

และ specifi city=89.5% และ

หลังจากจําหนาย sensitiv-

ity=16.3% และ specific-

ity=86.4%26 

- ศึกษาในกลุมผูปวยสูงอายุโรค

หลอดเลือดสมองในระยะฟนฟู

สภาพ พบวา sensitivity=97% 

และ specifi city=26%9
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หัวขอ The Downton Index  The STRATIFY falls risk Fall Prediction Index

ส รุ ป ข อ ดี / ข อ

จํากัด

ขอดขีองเคร่ืองมือนีค้อืเปน

เครื่องมือที่ประเมินไดงาย 

ไมซับซอน สวนขอจํากัด

ของแบบประเมนินี ้คอื แบง

ระดับความเส่ียงเพียง 2 

ระดับ คือ มากกวาหรือ

เทากับ 3 คือเสี่ยงตอการ

หกลมสูง และขอคําถามไม

จาํเพาะกับผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง

เคร่ืองมือน้ี เปนเคร่ืองมือท่ี

ประเมินไดงาย ใชเวลาไมนาน 

เหมาะสําหรับผูปวยที่อยูในหอ

ผูปวย ที่มีการเคล่ือนยาย ทํา

กิจกรรม แบงระดับคะแนน

เสี่ยง 2 ระดับ โดยคะแนน

มากกวาหรือเทากับ 2 หมาย

ถึง มีระดับความเสี่ยงตอการ

หกลมสูง  สวนขอจํากัดของ

แบบประเมินนี้ คือ ขอคําถาม

ไม เฉพาะ เจาะจงในผู ป วย

โรคหลอดเลือดสมอง ไมได

ครอบคลุมปจจัยบางประการ 

เชน ปญหาดานสติปญญาและ

การรับรู, ตําแหนงของรอยโรค, 

การออนแรงและการละเลยขาง

ที่ออนแรง

เปนเคร่ืองมือท่ีประเมินไดงาย 

ไมซับซอน คําตอบประกอบดวย  

มี/ไมมี และแบงระดับความเสี่ยง

คอนขางละเอียดถึง 3 ระดับ คือ 

ระดับความเสี่ยงต่ํา-ปานกลาง-

สูง  ที่สําคัญคือปจจัยที่ประเมินมี

ความจําเพาะสําหรับผูปวยหลอด

เลือดสมองในระยะฟนฟูสภาพ 

8, 9สวนขอเสียของเคร่ืองมือนี้

คือใชเวลาในการประเมินคอนข

างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเคร่ืองมือ

นี้ประกอบดวยเคร่ืองมือยอย 

(subscales) ที่ตองประเมินเพิ่ม

จากเครื่องมือหลัก 

สรุป 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มเีคร่ือง

มือท่ีใชในการประเมินความเสี่ยงตอการหกลม

หลากหลาย แตเมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่ประเมิน

ระหวางเคร่ืองมอืประเมินความเส่ียงตอการหกลม

ทั้ง 3  เคร่ืองมือ คือ The Downton Index, The 

STRATIFY falls risk และ Fall Prediction 

Index จะพบวามีเพียงเคร่ืองมือ Fall Predic-

tion Index ที่ประเมินมีความจําเพาะสําหรับผู

ปวยหลอดเลือดสมองในระยะฟนฟูสภาพ 8,9 โดย

เฉพาะปจจยัเกีย่วกบัเพศ, ความสามารถในการทาํ

กิจวัตรประจําวัน, ภาวะกลั้นปสสาวะไมได, ความ

สามารถในการทรงตัว, อาการออนแรงของกลาม

เนือ้ตางๆ, การมองเหน็เพียงครึง่ซกี, การมรีอยโรค 

leukoaraiosis ในสมองทั้ง 2 ซีก  และการใชยา

ตางๆ ไดแก ยาขับปสสาวะ, ยาตานอารมณซมึเศรา

หรอืยานอนหลบั และผลการทดสอบอาํนาจในการ

ทาํนายของเคร่ืองมอืดงักลาวออกมาถอืวาคอนขาง

ด ี อกีทัง้เคร่ืองมือไดแบงระดับความเส่ียงไวอยาง

ละเอียดถึง 3 ระดับ  อยางไรก็ตามสวนขอเสียของ

เครือ่งมือนีค้อื ใชเวลาในการประเมินคอนขางมาก 

ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องมือนี้ประกอบดวยเครื่องมือ

ยอย (subscales) ที่ตองประเมินเพ่ิมจากเคร่ือง

มือหลักอีก 5 เครื่องมือ คือ ความสามารถในการ

ทํากิจวัตรประจําวัน, ความสามารถในการทรงตัว, 
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อาการออนแรงของกลามเนื้อตางๆ, การมองเห็น

เพียงครึ่งซีกและ การมีรอยโรค leukoaraiosis 

ในสมองทั้ง 2 ซีก 

 ถึงแมวาจะใชเวลาในการประเมินคอนขาง

มาก แตถาหากมีเคร่ืองมือที่สามารถทํานายความ

เสี่ยงตอการหกลมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ไดอยางแมนยํา จะชวยใหพยาบาลสามารถใช

เครื่องมือเพื่อคัดกรองผูปวยและสามารถใหการ

ดูแลเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุหกลมในผูปวย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วิไลรัตน สฤษฎีชัยกุล1,2, ฑีฆายุ พลางกูร จอรนส1,3, วรินทร พุทธรักษ1,4, อํานาจ กิจควรดี1,5, 
มุขดา ศิริเทพทวี1,2, พรรณทิพา บุตรดา6
1 กลุมวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางดานประสาทวิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 ภาควิชาวินิจฉัยโรคชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3 ภาควิชาชีววิทยาชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
5 ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
6 ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทบาทของภาพเอ็ม อาร ไอในการวินิจฉัยโรคปวด
ประสาทไทรเจมินัล

บทคัดยอ
 โรคปวดประสาทไทรเจมินัล (trigeminal 

neuralgia) แบงไดเปน 2 แบบ คือ โรคปวด

ประสาทไทรเจมินัลแบบคลาสสิค (Classical 

trigeminal neuralgia) เปนกลุมทีส่าเหตุไมทราบ

แนชัด แตมักสัมพันธกับการกดทับของหลอด

เลือดกับเสนประสาทไทรเจมินัล สวนแบบท่ี 2 คือ 

แบบซิมทอมเมทิก (symptomatic trigeminal 

neuralgia) เปนกลุมที่มีสาเหตุจากเนื้องอก โรค

ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) 

หรือ ความผิดปกติในสมองที่มีผลตอระบบไทรเจ

มนิลัในฐานกะโหลกศรีษะ เทคนคิทีม่ปีระสทิธภิาพ

มากที่สุดในการตรวจหารอยโรคในสมอง คือ การ

ถายภาพเอ็ม อาร ไอ (magnetic resonance 

imaging; MRI) จุดประสงคของการศึกษานี้เพื่อ

ประเมินลักษณะทางคลินิกของผูปวยท่ีมีอาการ

ปวดประสาทไทรเจมินัลและความถ่ีของความผิด

ปกติของสมองจากภาพเอ็ม อาร ไอ การศึกษายอน

หลังเชิงพรรณนาศึกษาขอมูลจากเวชระเบียนของ

ผูปวยปวดประสาทไทรเจมินัล 77 ราย ที่เขามา

รับการรักษาท่ีคลินิกบําบัดความเจ็บปวดบริเวณ

ชองปากและใบหนา คณะทันตแพทยศาสตร 

และโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลยัขอนแกนตัง้แตป พ.ศ. 2550 ถงึ 2554 

ผลการศกึษาผูปวย 77 ราย (หญงิ 54 ราย และชาย 

23 ราย) อายุเฉลี่ย 55.1 ป (ระหวาง 22 และ 84 ป) 
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สวนใหญมีอาการดานขวา (รอยละ 71.2) การแปล

ผลจากภาพเอ็ม อาร ไอ พบโรคปวดประสาทไทร

เจมินัลแบบซิมทอมเมทิกที่มีสาเหตุจากรอยโรค

ในสมอง รอยละ 11.7 ในขณะท่ีพบหลอดเลือด

กดทับเสนประสาทไทรเจมินัล รอยละ 35.1 จาก

ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงอุบัติการณที่คอน

ขางสูงของการเกิดเนื้องอกหรือรอยโรคในสมอง

ของผูปวยท่ีมีอาการปวดประสาทไทรเจมินัลเม่ือ

ตรวจยืนยันดวยการถายภาพเอ็ม อาร ไอ จึงเสนอ

ใหมีการถายภาพเอ็ม อาร ไอ เปนประจํา ซึ่งเปน

เครื่องมือท่ีมีประโยชนอยางมากในการวินิจฉัย

โรคและวางแผนการรักษาผูปวยโรคปวดประสาท

ไทรเจมินัล ซึ่งจะทําใหการสงตอผูปวยกลุมนี้ไป

ยังประสาทศัลยแพทยทําไดในเวลาอันรวดเร็ว

Abstract
 Trigeminal neuralgia (TN) is classifi ed 

into 2 types; classical TN and symptomatic 

TN. The etiology of the former is idiopathic, 

as well as those with potential vascular 

compression of the root entry zone of the 

fi fth cranial nerve. The latter, however is 

secondary to a tumor, multiple sclerosis or a 

structural abnormality of the skull base. Ac-

cordingly, the most effective technique for 

the detection of an intracranial structural le-

sion is magnetic resonance imaging (MRI). 

The aim of the study was to evaluate TN 

clinically and to determine the frequency of 

abnormality diagnosed on MRI in patients 

with TN. Retrospective descriptive study 

was performed using 77 TN patient chart 

records at Orofacial Pain Clinic of Faculty 

of Dentistry and Srinagarind Hospital’s, 

Faculty of Medicine, Khon Kaen Univer-

sity, Thailand between 2007 and 2011. 

Seventy-seven TN (54 females and 23 males) 

patients’ medical and dental records were 

reviewed. The average age of onset was 

55.1 years (between 22 and 84 years), the 

right side was the most common affected 

area (71.2%) reported. MRI showed that 

symptomatic TN patients caused by intra-

cranial lesions were relatively high (11.7%); 

while MRI revealed vascular compression 

constituted 35.1% of all TN patients. The 

percentage of symptomatic TN patients 

were reported and confi rmed by MRI for 

tumor and intracranial lesions which sug-

gests that the routine MRI is a useful tool 

for the diagnosis and management for TN, 

hence referring these groups of patients to 

neurosurgeon at earlier times.

 Keyword:  trigeminal neuralgia/ 

magnetic resonance imaging/skull base 

abnormality
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บทนํา
 โรคปวดประสาทไทรเจมินัล (trigeminal 

neuralgia) เปนโรคทีม่อีาการปวดแบบเฉยีบพลนั 

(sudden) มักมีอาการปวดขางเดียว ปวดอยาง

รุนแรงเหมือนถูกแทงเปนชวงระยะเวลาส้ัน ๆ 

(severe brief stabbing pain) ปวดซํ้าๆตาม

บริเวณท่ีถูกเล้ียงดวยแขนงของเสนประสาทไทร

เจมินัล1 ผูปวยมักมีอาการปวดเปนระยะเวลานาน 

2 ถึง 3 วินาที ไปจนถึง 2 ถึง 3 นาที อาจมีอาการ

ไดวันละหลาย ๆ ครั้ง หรือตอเน่ืองกันเปนวัน2 

อาการปวดอาจเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุนที่แผวเบา

บริเวณจุดกระตุน (trigger point) เชน การลาง

หนา การพูดคุย การแปรงฟน เปนตน บางครั้ง

อาการปวดสามารถเกิดขึ้นไดเองและหายไปเอง3 

อุบัติการณของการเกิดโรคปวดประสาทไทรเจ

มนิลัพบอยูระหวาง 12.64 ถงึ 275 รายตอประชากร 

100,000 รายตอป โดยพบวาเกิดไดบอยในผูสูง

อายุ เพศหญิงมากกวาเพศชาย จากการสํารวจใน

ประเทศไทยเม่ือป พ.ศ.2549 พบวาเกิดในเพศ

หญิงรอยละ 57.0 เพศชายรอยละ 43 คิดเปน

อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 1.3:15 และมีอายุ

เฉลี่ย 54.6 ป 6 

 สาเหตุของการเกิดโรคปวดประสาทไทรเจ

มินัลยังไมทราบแนชัด แตจากหลักฐานแสดงให

เห็นวาเกิดจากการกดทับของหลอดเลือดกับเสน

ประสาทไทรเจมินัล7 โดยสันนิษฐานวาเปนผลจาก

การหลุดลอกของปลอกไมอิลนิ (demyelination) 

ทีห่อหุมเสนประสาททีร่ะดบั root entry zone ของ

เสนประสาทไทรเจมนิลั ซึง่การหลดุลอกของปลอก

ไมอิลินทําใหเกิดการสงสัญญาณประสาทขามกัน 

(ephaptic crosstalk) ระหวางเสนใยประสาทที่

นําความรูสึกสัมผัสกับเสนใยประสาทท่ีนําความ

ปวด โดยสาเหตุของการหลุดลอกของปลอกไมอิ

ลินที่เกิดจากกดทับของหลอดเลือดกับรากของ

เสนประสาทมาจากหลอดเลือดที่โคงงอผิดปกติ 

ซึง่สวนใหญเปนหลอดเลือดแดงซูพเีรีย ซรีเีบลลา8 

หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ไดแก โรคปลอกประสาท

เสื่อมแข็ง (multiple sclerosis)  เนื้องอก รูปผิด

ปกติของหลอดเลือดแดงและดํา (arteriovenous 

malformation) กระดูกกดทับ หรือการขาดเลือด

ในตําแหนง pons และ medulla9

 ในปจจบุนัโรคปวดประสาทไทรเจมินลัแบง

ไดเปน 2 แบบ คือ โรคปวดประสาทไทรเจมินัล

แบบคลาสสิค (classical trigeminal neuralgia) 

เปนกลุมทีส่าเหตุไมทราบแนชดั แตมกัสมัพนัธกบั

การกดทับของหลอดเลือดกับเสนประสาทไทรเจ

มินัล8 สวนโรคปวดประสาทไทรเจมินัลแบบที่ 2 

คอืแบบซิมทอมเมทิก (symptomatic trigeminal 

neuralgia) เปนกลุมที่มีสาเหตุจากการมีรอยโรค

ในสมองท่ีมผีลตอระบบไทรเจมินลั เชนโรคปลอก

ประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) เนื้องอก 

ถงุนํา้ และความผดิปกตขิองหลอดเลอืดไปกดทบั

เสนประสาทไทรเจมินัลโดยเฉพาะในสวน root 

entry zone บรเิวณ cerebellopontine angle10,11 

ในการวินิจฉัยโรคปวดประสาทไทรเจมินัลอาศัย

ประวัติลักษณะอาการปวดเปนหลัก ผูปวยจะได

รบัการซักประวัต ิตรวจทางคลินกิ ถายภาพเทคนิค

พิเศษ และสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม 
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ซึ่งการวินิจฉัยโรคท่ีถูกตองเปนสวนสําคัญในการ

วางแผนการรกัษาทีเ่ฉพาะเจาะจงในผูปวยโรคปวด

ประสาทไทรเจมินัลเพื่อลดหรือกําจัดอาการปวด

จากโรค ในปจจุบันเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ในการตรวจหารอยโรคในสมองหรือใชแยกสาเหตุ

ของอาการปวดประสาทไทรเจมินลัคอืการถายภาพ

เอ็ม อาร ไอ (magnetic resonance imaging; 

MRI)11-16 ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการ

ศึกษาลักษณะทางคลินิกและความผิดปกติจาก

ภาพเอม็ อาร ไอ ของผูปวยทีม่อีาการปวดประสาท

ไทรเจมินัล  วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพื่อให

ทราบเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ขอมูลทางคลินิกและ

ความผิดปกติจากภาพเอ็ม อาร ไอ ของผูปวยท่ี

มีอาการโรคปวดประสาทไทรเจมินัลซึ่งผลที่ได

จะเปนขอมูลที่สําคัญในการพัฒนากระบวนการ

วนิจิฉัยโรค  การวางแผนรักษาและใหทางเลือกใน

การรกัษาผูปวยอาการปวดประสาทไทรเจมนิลัตอ

ไป

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรท่ีศึกษา

 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีเปนผูปวย

ปวดประสาทไทรเจมินัลที่เขามารับการรักษาที่

คลินิกบําบัดความเจ็บปวดบริเวณชองปากและ

ใบหนา คณะทันตแพทยศาสตร และโรงพยาบาล

ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ซึ่งไดรับการถายภาพเอ็ม อาร ไอ และ

แปลผลจากแพทยเฉพาะทางดานรังสีวิทยา งาน

วิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนษุยมหาวทิยาลยั

ขอนแกน 

 เกณฑการคัดเขา คือ ผูปวยที่เขามารับ

การรักษาท่ีคลินิกบําบัดความเจ็บปวดบริเวณ

ชองปากและใบหนา คณะทันตแพทยศาสตร 

และโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 

พ.ศ. 2550 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2554 และไดรับ

การวินิจฉัยวามีอาการปวดประสาทไทรเจมินัล

ตามเกณฑของสมาคมปวดศีรษะนานาชาติ3 ซึ่งมี

จํานวน 77 ราย 

 เกณฑการคัดออก  คือผูปวยท่ีไดรับการ

วินิจฉัยวาอาการปวดมีสาเหตุจากโรคอ่ืน ๆ รวม

ทั้งผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยท่ีไมแนชัดเก่ียวกับ

อาการปวดประสาทไทรเจมินัล และผูปวยไมได

รับการถายภาพเอ็ม อาร ไอ

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบ

บันทึกขอมูลเวชระเบียนผูปวย ซึ่งแบงออกเปน 2 

หมวด คือ

 หมวดท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานและขอมูลทาง

คลินิกของผูปวย

 หมวดที่ 2 ขอมูลการแปลผลจากภาพเอ็ม 

อาร ไอ  

 เครื่องมือที่ใชถายภาพเอ็ม อาร ไอ  คอื 3T 

Philips Achieva และใช standard head coil 

โดยใชเกณฑวธิใีนการถายภาพ คอื T1-weighted 

thin-section images pre-and post-Gadolin-

ium, 3D balanced FFE images of the basal 
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cisterns, high resolution 3D time-of-fl ight 

MRA for trigeminal nerve and screening 

whole brain pre-and post-Gadolinium

 ระเบียบวิธีวิจัย

 มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบบันทึก

ขอมูลเวชระเบียน ในการหาความตรงของเนื้อหา 

(content validity) ทาํโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

ความครอบคลุมของขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวม  

ในการหาความเท่ียงของเคร่ืองมือ (reliability) 

ทําโดยทดลองบันทึกขอมูลจากเวชระเบียน พบวา

แบบบันทึกขอมูลมีความถูกตอง ความครบถวน 

และความสอดคลองกับขอมูลที่ตองการ สวนการ

หาคุณภาพของการเก็บรวบรวมขอมูลของแบบ

บันทึกขอมูลเวชระเบียน โดยผูบันทึก 2 คน มีการ

ปรับมาตรฐานระหวางบคุคล (inter-observer) รอย

ละ 5 ของแบบบันทกึเวชระเบยีนทัง้หมด โดยมรีอย

ละของความสอดคลอง (percent agreement) 

เทากบั 80.9 สาํหรับการบันทกึขอมูลซ้ําโดยผูบนัทกึ

คนเดียวกัน  (intra-observer) มีรอยละของความ

สอดคลองเทากับ 87.7 และ 88.4 ตามลําดับ จากน้ัน

รวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบบนัทึกเพือ่ทาํการบนัทึก

ลงคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติทาง

คอมพิวเตอร

 การวิเคราะหทางสถิติ

 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนาเชิง

บรรยาย คือ ใชการแจกแจงความถี่ (frequency) 

และการใชรอยละ (percentage) ในขอมลูพืน้ฐาน

และขอมูลทางคลินิกของผูปวย การแปลผลจาก

ภาพเอ็ม อาร ไอ   

ผลการศึกษา
 ผูปวยท่ีมีอาการปวดประสาทไทรเจมินัลที่

ผานเกณฑการคัดเขาทั้งส้ิน 77 ราย เปนเพศหญิง 

54 ราย (รอยละ 70.1) เพศชาย 23 ราย (รอยละ 

29.9)   คิดเปนอัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 

2.3:1 อายุระหวาง 22 ถึง 84 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 

55.1 ป ซึ่งมีขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลทางคลินิก

ของผูปวยอาการปวดประสาทไทรเจมินลั แสดงดัง

ตารางที่ 1 ผูปวยมีอายุเริ่มปวดระหวาง 16 ถึง 72 

ป โดยมีอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มปวด 46.1 ป  สวนใหญ

มักมีอาการปวดซีกเดียวของใบหนา โดยอาการ

ปวดพบมากทีส่ดุบรเิวณซกีขวาของใบหนา รอยละ 

70.1 สวนใหญเกิดขึน้บรเิวณแขนงเลีย้งขากรรไกร

ลาง (V3) รอยละ 37.5 และบริเวณแขนงเลี้ยงขา

กรรไกรลางรวมกับบริเวณแขนงเลี้ยงขากรรไกร

บน (V2+V3)  รอยละ 25 มีลักษณะอาการปวด

แบบปวดแปลบ (sharp shooting pain) มากทีส่ดุ 

รอยละ 71.6 รองลงมาคือ ปวดเหมือนถูกไฟฟา

ชอ็ต (electric like shock pain) รอยละ 41.8 ปวด

ตุบ (dull pain) รอยละ 16.2ปวดเหมือนถูกแทง 

(stabbing pain) รอยละ 13.5 ปวดแสบปวด

รอน (burning pain) รอยละ 13.5 และมีผูปวย

ที่มีอาการชาบริเวณใบหนารวมดวย รอยละ 2.6 ผู

ปวยสวนใหญเกดิอาการปวดแบบเฉียบพลัน รอย

ละ 89.6 มจีงัหวะของอาการปวดแบบพักๆ (inter-

mittent pain) รอยละ 77.9 สวนใหญมจีดุกระตุน

อาการปวดอยูบรเิวณในชองปาก รอยละ 36.4 รอง

ลงมาคือ รอบๆปากและแกม รอยละ 15.6
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 ผลจากการอานภาพเอ็ม อาร ไอ พบวาผู

ปวยอาการปวดประสาทไทรเจมินัลสวนใหญเปน

ชนิดคลาสสิค 68 ราย (รอยละ 88.3)โดยจากการ

แปลผลภาพเอ็ม อาร ไอ ปกติ (within normal 

limits) 41 ราย (รอยละ 53.2) และมีหลอดเลือด

กดทบั (vascular compression) เสนประสาทไทร

เจมินัล 27 ราย (รอยละ 35.1) สวนผูปวยอาการ

ปวดประสาทไทรเจมินัลอีก 9 ราย (รอยละ 11.7) 

มีอาการปวดประสาทไทรเจมินัลแบบซิมทอมเมทิ

กทีเ่กิดจากเน้ืองอกเย่ือหุมสมองเมนิงจโิอมา (me-

ningioma) เนื้องอกเอพิเดรมอยด (epidermoid 

tumor) ถงุนํา้เอพเิดอรมอยด (epidermoid cyst) 

รปูผดิปกตขิองหลอดเลอืดแดงและดาํบรเิวณกาน

สมอง (brainstem arteriovenous malforma-

tion) และเนื้องอกชวานโนมา (schwannoma) 

ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 1-4

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปและลักษณะทางคลินิกของผูปวยอาการปวดประสาทไทรเจมินัล

ขอมูล จํานวน (รอยละ) รวม (ราย)

เพศ ชาย 23 (29.9) 77

หญิง 54 (70.1)

อายุ (ป)

20-29 2 (2.6) 77

30-39 9 (11.7)

40-49 17 (22.1)

50-59 25 (32.5)

60-69 16 (20.8)

70-79 7 (9.1)

80-89 1 (1.3)

ดานที่เปน ขวา 54(70.1) 77

ซาย 23(29.9)

แขนงเสนประสาท

ไทรเจมินัล*

V1 2 (2.8)     2 (2.8)

12 (16.7)

27 (37.5)

   4 (5.5)

18 (25.0)

9 (12.5)

72

V2 12 (16.7)

V3 27 (37.5)

V1 + V2 4 (5.5)

V2 + V3 18 (25.0)

V1 + V2 + V3 9 (12.5)

*V1 คือ เสนประสาทไทรเจมินัลแขนงที่ 1 (ophthalmic branch)

  V2 คือ เสนประสาทไทรเจมินัลแขนงที่ 2 (maxillary branch)

  V3 คือ เสนประสาทไทรเจมินัลแขนงที่ 3 (mandibular branch)
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ตารางที่ 2 แสดงผลจากภาพเอ็ม อาร ไอ ในผูปวยอาการปวดประสาทไทรเจมินัล 77 ราย

ประเภทอาการปวดประสาทไทรเจมินัล 

(จํานวน=77)

ผลจากภาพเอ็ม อาร ไอ   จํานวน (รอยละ)

แบบคลาสสิค 

(Classical trigeminal neuralgia) 

ปกติ 41 (53.2)

68 (88.3)

หลอดเลือดกดทับ 27 (35.1)

แบบซิมทอมเมทิก 

(Symptomatic trigeminal neuralgia) 

เนื้องอกเยื่อหุมสมองสมองเมนิงจิโอมา 4 (5.2)

9 (11.7)

เนื้องอกเอพิเดรมอยด 2 (2.6)

ถุงนํ้าเอพิเดรมอยด 1 (1.3)

รูปผิดปกติของหลอดเลือดแดงและ

ดําบริเวณกานสมอง

1 (1.3)

เนื้องอกชวานโนมา 1 (1.3)

ภาพท่ี 1 ภาพเอ็ม อาร ไอ สมองในภาพ axial T1W 

หลังฉีดสารทึบรังสีแสดงกอนเน้ืองอกชวานโนมา

ภาพที่ 2 ภาพเอ็มอารสมองในภาพ axial T2W 

แสดงการกดทับเสนประสาทไทรเจมินัลดานซาย

จากเนื้องอกเอพิเดรมอยด (ลูกศรดํา)
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ภาพท่ี 3 ภาพเอ็มอารสมองในภาพ axial T2W 

แสดงการกดทับเสนประสาทไทรเจมินัลดานขวา

จากถุงนํ้าเอพิเดรมอยด

ภาพท่ี 4 ภาพเอ็มอารสมองแสดงการกดทับเสน

ประสาทไทรเจมินัลดานขวาจากหลอดเลือดแดง

เบซิลาร

บทวิจารณ
 โรคปวดประสาทไทรเจมนิลัเปนอาการปวด

บริเวณใบหนาเรื้อรังที่พบไดนอย แตสรางความ

ทุกขทรมานใหแกผูปวยเปนอยางมากโดยจาก

การศึกษาธรรมชาติการเกิดโรคของอาการปวด

ประสาทไทรเจมนิลั ในการศกึษานีพ้บวาสวนใหญ

เปนผูปวยเพศหญงิ อายเุร่ิมปวดเฉลีย่ 55.1 ป โดย

พบวาผูปวยรอยละ 70.1 มีอาการปวดที่ซีกขวา

ของใบหนา บริเวณท่ีปวดมากท่ีสดุคือบริเวณท่ีถกู

เลี้ยงดวยแขนงเล้ียงขากรรไกรลาง ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาอื่น6, 17-19 ผูปวยอายุนอยที่สุดในการ

ศึกษานี้มี 2 ราย คือ ผูปวยหญิงอายุ 22 ป ซึ่งผล

จากภาพเอ็ม อาร ไอ สมองพบหลอดเลือดกดทับ

เสนประสาทไทรเจมินัลดานขวา ทําใหผูปวยเกิด

อาการปวดเหมือนถูกไฟฟาช็อตแบบเฉียบพลัน

บริเวณขากรรไกรบนและขากรรไกรลางทางดาน

ขวา ในขณะที่อีกรายเปนผูปวยหญิงอายุ 27 ป ผล

จากภาพเอม็ อาร ไอ สมองพบถงุนํา้เอพเิดรมอยด

ขนาด 0.8x1.8x2.4 เซนติเมตร บริเวณ cerebel-

lopontine angle cistern กดทบัเสนประสาทไทร

เจมินัลทางดานขวา ทําใหผูปวยเกิดอาการปวด

ตุบ ปวดเหมือนถูกแทงไปในฟนดานขวา ราวไป

ใบหนาดานขวา รวมกับมีอาการชาท่ีริมฝปากบน

และลางดานขวา ในการศึกษานี้พบผูปวยอาการ

ปวดประสาทไทรเจมินัลที่อายุนอยที่มีสาเหตุการ

เกิดโรคจากหลอดเลือดกดทับเสนประสาทและ

รอยโรคในสมองที่สัมพันธกับอาการปวดดังกลาว 

ซึง่จากการศกึษาของ Cruccu และคณะ20 รายงาน

วาอายุที่เปนของผูปวยและแขนงเสนประสาทที่
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เกี่ยวของไมคอยชวยในการแยกความแตกตาง

ระหวางผูปวยอาการปวดประสาทไทรเจมินัล

แบบคลาสสิคและแบบซิมทอมเมทิก เน่ืองจากมี

ความคลายคลงึกันของขอมลูท้ังสองกลุม ในขณะ

ที่ความผิดปกติของการรับความรูสึก (sensory 

abnormality) นาจะเปนตัวชวยทํานายโรคปวด

ประสาทไทรเจมินัลแบบซิมทอมเมทิก แตจากผล

การศึกษาความชุกของการเกิดความผิดปกติของ

การรับความรูสึกในผูปวยโรคปวดประสาทไทรเจ

มนิลัแบบซิมทอมเมทิกคอนขางตํา่ (รอยละ 8) ทีใ่ช

ในการตรวจการรับความรูสึกท่ีปกติเพื่อแยกกลุม

ผูปวยแบบซิมทอมเมทิกออกไป20 จากการศึกษา

ในคร้ังนีม้ผีูปวยเพียง 2 รายท่ีมคีวามผิดปกติของ

การรับความรูสึก คือ มีอาการชา ผูปวยรายแรกมี

อาการชาทีร่มิฝปากดานขวารวมกบัอาการปวดตบุ 

ปวดเหมือนถูกแทงไปในฟนดานขวา ราวไปใบหนา

ดานขวา ผลจากภาพเอ็ม อาร ไอ สมองพบถุงนํ้า

เอพิเดรมอยดกดทับเสนประสาทไทรเจมินัลทาง

ดานขวา ในขณะท่ีอีกรายมีอาการชารวมกับปวด

ที่ซีกซายของใบหนาและตนคอ ผลจากภาพเอ็ม 

อาร ไอ ไมพบความผิดปกติ  ซึ่งจากผลดังกลาว

กลุมท่ีใชศึกษายังไมสามารถแสดงความแตกตาง

ของลักษณะอาการปวดประสาทไทรเจมินัลแบบ

คลาสสิคและแบบซิมทอมเมทิกออกจากกันได 

 เมื่อพิจารณาจากภาพถายเอ็ม อาร ไอ  

สามารถแบงประเภทผูปวยอาการปวดประสาท

ไทรเจมินัลออกเปน 2 แบบ คือ แบบคลาสสิค

และแบบซิมทอมเมทิก จากการศึกษาครั้งน้ีพบ

วาสวนใหญรอยละ 88.3 เปนแบบคลาสสิคโดย

พบหลอดเลือดกดทับเสนประสาทไทรเจมินัลใน

ภาพเอ็ม อาร ไอ  รอยละ 35.1 ซึ่งใกลเคียงกับการ

ศึกษาของ Cruccu ในป พ.ศ.254920 ที่ศึกษาในผู

ปวยอาการปวดประสาทไทรเจมินัล 120 ราย พบ

แบบคลาสสิครอยละ 80.0 โดยพบหลอดเลือด

กดทับเสนประสาทไทรเจมินัลในภาพเอ็ม อาร 

ไอ  รอยละ 20.83 และในกลุมผูปวยแบบซิมทอม

เมทกิพบรอยโรคในสมองทีเ่ปนสาเหตสุมัพนัธกบั

อาการปวดประสาทไทรเจมนิลั รอยละ 18  อยางไร

ก็ตามจากการศึกษาท่ีผานมาขอมูลจากภาพเอ็ม 

อาร ไอ พบหลอดเลือดกดทับเสนประสาทไทรเจ

มินัลไดสูงถึงรอยละ 5321 และ 62.522 จากรายงาน

ของ Dandy23 และ Jannetta24 ไดกลาวถึงความ

สัมพันธของหลอดเลือดที่กดทับเสนประสาทไทร

เจมินัลในผูปวยอาการปวดประสาทไทรเจมินัล

ที่พบมากที่สุดคือหลอดเลือดแดงซูพีเรีย ซีรีเบล

ลา (superior cerebellar artery) ที่บริเวณ root 

entry zone ใกลสมองสวนพอนส (pons) รองลง

มาคือ หลอดเลือดดํา25-27 

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบผูปวยที่มีอาการ

ปวดประสาทไทรเจมินลัแบบซิมทอมเมทิก รอยละ 

11.7 ที่เกิดจากเน้ืองอกเย่ือหุมสมองเมนิงจิโอมา 

เนือ้งอกเอพิเดรมอยด ถงุนํา้เอพเิดอรมอยด รปูผดิ

ปกตขิองหลอดเลอืดแดงและดาํบรเิวณกานสมอง 

และเน้ืองอกชวานโนมา ซึง่สอดคลองกับการศึกษา

ของ Goh และคณะ11 พบวามผีูปวยทีม่อีาการปวด

ประสาทไทรเจมินัลที่สัมพันธกับรอยโรคในสมอง

จากภาพเอ็ม อาร ไอ  รอยละ 14.3 สวน Majoie 

และคณะ27 ศกึษาจากผูปวยท่ีมอีาการปวดประสาท
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ไทรเจมนิลั 22 ราย พบวารอยละ 18 ของผูปวยทีม่ี

รอยโรคในสมองจากภาพเอ็ม อาร ไอ Yang และ

คณะ21 รายงานวาพบเนือ้งอกในสมองจากภาพเอม็ 

อาร ไอ ในผูปวยทีม่อีาการปวดประสาทไทรเจมนิลั

รอยละ 16 จากหลายการศึกษาท่ีผานมาแสดงให

เห็นถึงอุบัติการณที่คอนขางสูงของการเกิดเน้ือ

งอกหรือรอยโรคในสมองของผูปวยมีอาการปวด

ประสาทไทรเจมินัล ซึ่งทําใหผูปวยมีอาการปวด

ที่รุนแรงและไมคอยตอบสนองตอการรักษาดวย

ยาคารบามาซีพีนซึ่งเปนยาหลักที่ใชในการรักษา

โรคปวดประสาทไทรเจมินัล และรอยโรคมีผลตอ

คุณภาพชีวิตและทําใหผูปวยเสียชีวิตได ในการ

รักษาผูปวยกลุมนี้ไมแตเพียงใหยาเพื่อบรรเทา

อาการ แตตองรีบสงผาตัดอยางเรงดวน ซึ่งการ

รักษาจะแตกตางจากผูปวยมีอาการปวดประสาท

ไทรเจมินัลแบบคลาสสิค ซึ่งกลุมนี้เกิดจากหลอด

เลือดท่ีกดทับเสนประสาทไทรเจมินัล การรักษา

อนัดบัแรกคอืการใชยาคารบามาเซีพนีเพ่ือบรรเทา

อาการปวด แตไมสามารถรักษาใหหายขาดไดโดย

การรับประทานยา สวนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ในระยะยาว มีอัตราการเกิดเปนซํ้านอยที่สุดและ

ผูปวยมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การผาตัดเอ็มวี

ดี (microvascular decompression; MVD)28,29 

ดังนั้นผูปวยมีอาการปวดประสาทไทรเจมินัลทั้ง

แบบคลาสสิคและแบบซิมทอมเมทิกมีโอกาสหาย

ไดจากการรักษาโดยการผาตัด

 การถายภาพเอม็ อาร ไอ เปนเทคนคิทีใ่ชใน

การตรวจหาพยาธิสภาพท่ีเกีย่วของกบัเสนประสาท

ไทรเจมินัลซ่ึงมีขอดี ไดแก เปนเทคนิคที่ไมใชรังสี 

ใหความแตกตางของภาพเน้ือเย่ือออนท่ีด ีไมมีภาพ

รบกวนจากกระดูก (bony artifacts) และสามารถ

ประเมินไดทัง้เสนประสาท30 อกีทัง้การถายภาพเอ็ม 

อาร ไอ ถือวาเปนเทคนิคที่มีประโยชนอยางมาก

ในการตรวจหาความผิดปกติในสมอง เพื่อที่จะใช

แยกสาเหตุที่เปนไปไดที่ทําใหเกิดอาการปวดถา

การวินิจฉัยโรคปวดประสาทไทรเจมินัลไมชัดเจน

หรือเขาเกณฑเฉพาะท่ีกําหนด (red fl ags)16,31,32 

การถายภาพเอ็ม อาร ไอ จงึเปนเทคนคิทีม่คีวามไว

ในการตรวจหากอนเนือ้ในสมองบรเิวณ cerebel-

lopontine angle cistern  รอยโรคในสมองสวน 

thalamus หรือ trigeminal brain stem path-

way กอนเน้ือนอกสมองตามแขนงเสนประสาท

ไทรเจมินัล หรือ demyelination plaques ใน

โรคปลอกประสาทเส่ือมแข็ง สวนการใชภาพเอ็ม 

อาร ไอ ในการประเมินหลอดเลือดกดทับเสน

ประสาท เนื่องจากหลอดเลือดที่กดทับเปนหลอด

เลือดปกติ การตรวจพบหลอดเลือดที่สัมผัสกับ

เสนประสาทสมองเปนสิ่งปกติที่พบไดในผูปวย

หลายคนที่ไมมีอาการปวดประสาทไทรเจมินัล ใน

การศึกษาภาพเอ็ม อาร ไอ ที่แสดงการสัมผัสของ

หลอดเลือดกับเสนประสาทรังสีแพทยจึงอานวา

ปกติ16 การทบทวนวรรณกรรมจากหลายการศกึษา

รายงานของสมาคม The American Academy 

of Neurology and the European Federation 

of Neurological Societies สรปุวาการใชภาพเอ็ม 

อาร ไอ ในปจจุบันยังไมไว (insensitive) ในการ

ตรวจหาการกดทับของหลอดเลอืดตอเสนประสาท

ไทรเจมนิลัในการใชตรวจเปนประจาํ แตแนะนาํให
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มีการถายภาพเอ็ม อาร ไอ ในรายที่ตองการผาตัด

เพือ่แยกเอาสิง่กดทบัออก31,32 อยางไรกต็ามผูปวย

ทีม่อีาการปวดประสาทไทรเจมินลัแบบซมิทอมเมทิ

กสวนใหญมีอาการปวดคลายแบบคลาสสิค และ

การตอบสนองตอยาในการรักษาไมคอยแตกตาง

กัน การสงตรวจภาพเอ็ม อาร ไอ สมองจึงเปนสิ่ง

ที่จําเปนในการหาสาเหตุอาการปวดประสาทไทร

เจมินัลและปองการวินิจฉัยผิดพลาดจากเน้ืองอก

หรือรอยโรคในสมอง

 เน่ืองจากการศึกษาน้ีเปนการศึกษายอน

หลัง จึงมีขอจํากัดในดานการเก็บขอมูล ทําใหมี

การบันทึกขอมูลผูปวยบางสวนไมสมบูรณ อีกทั้ง

โรงพยาบาลที่ผูปวยมารับการรักษาเปนโรงเรียน

แพทยและทันตแพทยซึ่งผูปวยบางสวนไดรับการ

สงตอมาจากโรงพยาบาลชุมชน ทําใหขอมูลของ

กลุมศึกษาไดถูกคัดเลือกมาแลวอาจทําใหเกิด 

อคติในการเลือกตัวอยางศึกษา (selection bias) 

ได ดงันัน้หากมกีารพฒันารปูแบบการบนัทกึขอมูล

ผูปวยที่เปนมาตรฐาน เชน กําหนดคําถามในการ

ซักประวัติอยางชัดเจน และครอบคลุม เพื่อนําไป

สูการวินิจฉัยอยางถูกตองและรวดเร็ว ทั้งนี้ขอมูล

ที่ไดจะเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูปวย และ

สามารถนํามาใชเปนฐานขอมูลในการศึกษาตอไป

สรุป
 การศึกษาลักษณะทางคลินิกของโรคปวด

ประสาทไทรเจมินัลท่ีพบในการศึกษาน้ีสวน

ใหญสอดคลองกับการศึกษากอนหนาที่ศึกษาใน

ประชากรที่มีเช้ือชาติไทยและตางประเทศ ซึ่งใน

กลุมศึกษาน้ีขอมูลทางคลินิกไมมีความแตกตาง

กันของผูปวยอาการปวดประสาทไทรเจมินัลแบบ

คลาสสิคและแบบซิมทอมเมทิก สวนจากภาพเอ็ม 

อาร ไอ พบหลอดเลือดกดทับเสนประสาทไทรเจ

มินัล รอยละ 35.1 และพบรอยโรคในสมองที่เปน

สาเหตุสัมพันธกับอาการปวดประสาทไทรเจมินัล 

รอยละ 11.7 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอุบัติการณที่คอน

ขางสูงของการเกิดเนื้องอกหรือรอยโรคในสมอง

ของผูปวยมีอาการปวดประสาทไทรเจมินัล ดังนั้น

การถายภาพเอ็ม อาร ไอ จึงถือวาเปนเทคนิคที่มี

ประโยชนอยางมากในการตรวจหาความผิดปกติ

ในสมอง เพื่อหาสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการปวดและ

สงตอเพ่ือใหการรักษาอยางรวดเร็วและเหมาะสม

ที่สุด
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