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บทนํา

วิตามิน B1

Wernicke-Korsakoff syndrome (WKS)
เปนกลุมอาการทางระบบประสาทที่ประกอบดวย
Wernicke encepholopathy และ Korsakoff’s
syndrome ซึ่งเกิดจากภาวะขาดวิตามิน B1 ทั้ง
สองโรคจัดเปนภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรที่
แพทยทวั่ ไปควรใหการวินจิ ฉัยและใหการรักษาได
ผูปวยที่ไดรับการรักษาอยางทันทวงทีจะสามารถ
หายกลับเปนปกติได แตหากใหการรักษาลาชาอาจ
เกิดความเสียหายตอระบบประสาทอยางถาวร หรือ
อาจทําใหผูปวยเสียชีวิต ในปจจุบันพบวาแพทย
ยังใหการวินิจฉัย WKS นอยกวาความเปนจริง
เนื่องจากไมไดตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะขาดวิตามิน B1 ของผูปวย รวมกับอาการ
แสดงทีอ่ าจไมชดั เจน บทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค
เพือ่ ทบทวนความรูพ นื้ ฐานทีเ่ กีย่ วของ แนวทางการ
วินจิ ฉัย การปองกัน ตลอดจนการรักษาของ WKS
เพื่อใหแพทยไดนําไปใชในการดูแลผูปวยตอไป
เพื่อความเขาใจในกลไลการเกิด WKS จึง
ขอทบทวนความรูเกี่ยวกับวิตามิน B1 ดังนี้

วิตามิน B1 หรือ thiamine เปนวิตามินที่
ละลายนํ้าได พบมากในอาหารพวกธัญพืช รําขาว
ขาวที่ไมไดผานการขัดสี ถั่วตางๆ และเนื้อสัตว
เมื่อรับประทานเขาสูทางเดินอาหารจะถูกดูดซึม
ที่ลําไสเล็กโดยเฉพาะสวน jejunum และ ileum
เขาสูหลอดเลือดดํา portal ตอไป รางกายไมมี
กลไกในการเก็บสะสมวิตามิน B1 จึงจําเปนตอง
ไดวิตามิน B1 จากการรับประทานอาหาร โดยใน
ผูใหญมีความตองการ วิตามิน B1 1.2 มิลลิกรัม
ตอวันในเพศชาย และ 1.1 มิลลิกรัมตอวันในเพศ
หญิง ในหญิงตั้งครรภหรือหญิงที่ใหนมบุตรจะมี
ความตองการวิตามิน B1 เพิม่ ขึน้ เปน 1.4 มิลลิกรัม
ตอวัน1
เมือ่ วิตามิน B1 เขาสูเ ซลลแลวจะถูกเปลีย่ น
ใหอยูในรูป thiamine diphosphate (TDP)
หรืออีกชื่อหนึ่งคือ thiamine pyrophosphate
(TPP) TDP ทําหนาที่เปน cofactor ของ enzyme ที่สําคัญในหลายกระบวนการของเซลล
เชน enzyme pyruvate dehydrogenase ใน
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กระบวนการ glycolysis, enzyme alphaketoglutarate dehydrogenase ใน Kreb’s
cycle, enzyme transketolase ใน pentose
phosphate pathway ซึ่งกระบวนการเหลานี้
เปนกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการสราง
adenosine triphosphate (ATP) เพื่อใชเปน
พลังงานใหกบั เซลล โดยเซลลทตี่ อ งอาศัยพลังงาน
มากในการทํางาน เชน เซลลกลามเนื้อลาย เซลล
กลามเนื้อหัวใจ เซลลตับ และเซลลประสาทก็จะมี
ความตองการ thiamine สูงกวาเซลลอื่นๆ
นอกจากวิตามิน B1 จะมีบทบาทสําคัญ
เกี่ยวกับการสรางพลังงานใหกับเซลลแลว พบวา
วิตามิน B1 มีหนาที่เกี่ยวของกับการทํางานของ
neurotransmitter บางตัวดวย เชน gammaaminobutyric acid (GABA), glutamate และ
aspartate

Wernicke encephalopathy
Wernicke encephalopathy (WE) เปน
โรคที่มีอาการเฉียบพลันทางระบบประสาทซึ่งเกิด
จากภาวะขาดวิตามิน B1 จากการศึกษาในตาง
ประเทศโดยการ autopsy พบวา WE มีความชุก
อยูร ะหวางรอยละ 0.8-2.82 พบในเพศชายมากกวา
เพศหญิง (อัตราสวนเพศชาย : เพศหญิง 1.7 : 1)
และมีการคาดคะเนอัตราการเสียชีวิตจาก WE ที่
รอยละ 17 มีเพียงรอยละ 5-14 ของผูปวยโรค
WE เทานั้นที่ไดรับการวินิจฉัยกอนที่จะเสียชีวิต3
ซึ่งบงบอกวาแพทยยังใหการวินิจฉัย WE ในขณะ
ทีผ่ ปู ว ยยังมีชวี ติ อยูต าํ่ กวาความเปนจริง เนือ่ งจาก

สวนใหญผูปวยไมไดมีอาการและอาการแสดง
ครบถวนตามทฤษฎี การวินิจฉัย WE ผิดพลาด
อาจทําใหผูปวยไดรับการรักษาลาชา สงผลใหเกิด
ความเสียหายตอระบบจิตประสาทอยางถาวร หรือ
อาจเปนเหตุใหผูปวยเสียชีวิตได

กลไกการเกิดโรค Wernicke encephalopathy
ภาวะขาดวิตามิน B1จะเริ่มแสดงอาการกับ
เซลลทตี่ อ งใชพลังงานมากในการทํางานกอนเซลล
อื่นเนื่องจากวิตามิน B1 ทําหนาที่เปน cofactor ที่
สําคัญในกระบวนการสรางพลังงานภายในเซลล
โดยพบวาเซลลในระบบประสาททีไ่ ดรบั ผลกระทบ
เปนอันดับแรกคือ astrocyte ตามดวย neuron
cell ภาวะขาดวิตามิน B1 จะทําให enzyme alphaketoglutarate dehydrogenase ภายในเซลล
ทํางานลดลงทําใหเซลลไมสามารถใช glucose ใน
การสรางพลังงานไดอยางเต็มที่ สงผลใหเซลลสญ
ู
เสียการควบคุมสมดุลความเขมขนของ ion ตางๆ
ระหวาง intracellular และ extracellular space
ไมสามารถควบคุมการเก็บสารสื่อประสาทบางตัว
ได เชน glutamate เมื่อเซลลไมสามารถใช aerobic glycolysis ไดเนื่องจากเกิด mitochondrial
dysfunction ก็จะเริ่มใช anaerobic glycolysis
ซึ่งสงผลใหเกิด lactic สะสมภายในเซลล เกิด
intracellular free radicals ทําใหเกิดการทําลาย
DNA และเกิด apoptosis cell death ซึ่งจะทําให
เกิดความเสียหายตอระบบประสาทอยางถาวร
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3. อาการสับสน พบไดถึงรอยละ 82 ของ
อาการ อาการแสดงของโรค Wernicke encephalopathy และการเชือ่ ม ผูปวย มักมีอาการ confusion, apathy, loss of
attention บงบอกถึงรอยโรคที่ thalamus และ
โยงกับรอยโรคในสมอง
อาการแสดงเฉียบพลันที่เปน classic triads ของ WE ไดแก
1. ความผิดปกติในการกลอกตา พบได
รอยละ 29 ของผูป ว ย มักพบวามี bilateral lateral
rectus palsy, conjugate gaze palsy รวมกับ
horizontal และ vertical nystagmus ซึง่ บงบอก
ถึงรอยโรคที่ pontine tegmentum, abducens
และ oculomotor nuclei ในรายที่เปนรุนแรงอาจ
มี complete ophthalmoplegia
2. ความผิดปกติในการทรงตัว พบไดรอย
ละ 23 ของผูปวย ตรวจพบ ataxia, wide-based
gait, มี shot-stepped gait หรือกาวขาไมออก
จากการที่ผูปวยไมมั่นใจในการทรงตัวขณะเดิน
ไมสามารถเดิน Tandem gait ได บงบอกถึงรอย
โรคที่ cerebellar vermis
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mammillary body
อาการและอาการแสดงอืน่ ๆ ทีอ่ าจพบ ไดแก
อาการของภาวะขาดวิตามิน B1 อื่นๆ เชน ชาตาม
แขนขาและมี hyporeflexia จาก polyneuropathy ซึ่งพบใน dry beriberi สามารถพบรวมกัน
ในผูปวย WE ไดถึงรอยละ 80 อาการของ high
output heart failure ซึง่ พบใน cardiac beriberi
และอาการทีไ่ มจาํ เพาะเจาะจงอืน่ ๆ เชน เบือ่ อาหาร
คลืน่ ไส อาเจียน ออนเพลีย ไมมแี รง วิงเวียนศีรษะ
ปวดศีรษะ หงุดหงิดงาย เปนตน หากเกิดรอยโรค
บริเวณ brainstem อาจทําใหเสียชีวิตได อาการ
ของ WE ที่พบไดสรุปดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อาการและอาการแสดงของ Wernicke encephalopathy
อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดง
ที่พบบอย
ที่พบไดบาง
- ocular abnormality
- stupor
- mental status change - hypotension and tachycardia - incoordination of gait - hypothermia
and trunk ataxia
- bilateral visual disturbanc- es and papilloedema
- epileptic seizures
- hearing loss
- hallucinations and behavioural disturbances

อาการและอาการแสดง
ใน late stage
hyperthermia
increased muscular tone
and spastic paresis
choreic dyskinesias
coma

กลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิด แอลกอฮอลเรือ้ รังมีโอกาสเกิด WKS ได4 นอกจาก
ผูที่ติดสุราเรื้อรังจะมีความเสี่ยงที่จะรับประทาน
โรค Wernicke encephalopathy
กลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
WE ก็คือกลุมผูปวยที่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะขาดวิตามิน B1 การตระหนักถึงความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะขาดวิตามิน B1 ของผูปวยเปนสิ่ง
สําคัญทีจ่ ะทําใหแพทยสามารถใหการวินจิ ฉัย หรือ
ตัดสินใจใหการปองกันโรค WE ไดอยางทันทวงที
ในทีน่ ขี้ อแบงผูป ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งตอการเกิดภาวะ
ขาดวิตามิน B1 และโรค WE ออกเปน 2 กลุม
หลักๆ คือ กลุมผูปวยที่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล
เรื้อรัง และกลุมที่ไมมีประวัติดื่มแอลกอฮอล
1. กลุมผูปวยที่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล
เรื้อรัง
จากการศึกษาในตางประเทศพบวาผูปวย
โรค WE สวนใหญมีประวัติการดื่มแอลกอฮอล
เรื้ อ รั ง และ 1 ใน 8 ถึ ง 1 ใน 3 ของผู ที่ ดื่ ม

วิตามิน B1 นอยกวาคนปกติ และมีแนวโนมทีจ่ ะมี
ภาวะ malnutrition รวมดวยแลว เอทานอลยังมี
ฤทธิ์ยังยั้งการดูดซึมวิตามิน B1 ของ enterocyte
ยับยั้งการเก็บสะสมวิตามิน B1 ในตับ ยับยั้งการ
ทํางานของ enzyme thiamin pyrophosphokinase ภายในเซลลประสาท5
ความชุกของภาวะขาดวิตามิน B1 ในผูที่
ดื่มสุราเรื้อรังมีรายงานตั้งแตรอยละ 30-806 และ
มีความรุนแรงในการขาดวิตามิน B1 แตกตางกัน
ออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณเอทานอลที่ดื่ม ความ
รุนแรงของภาวะทุพโภชนาการ ระดับการทํางาน
ของตับที่ลดลงจากการดื่มสุราเรื้อรัง ปจจัยทาง
ดานพันธุกรรม และวิธที ใี่ ชในการวินจิ ฉัยภาวะขาด
วิตามิน B1
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2. กลุม ผูป ว ยทีไ่ มมปี ระวัตดิ มื่ แอลกอฮอล

ปจจัยทางดานพันธุกรรมมีผลตอการ
เรื้อรัง
เกิด Wernicke encephalopathy และ
2.1 ผูปวยที่รับประทานอาหารไดนอย Korsakoff’s syndrome
หรือมีความผิดปกติในการดูดซึมสารอาหาร
กลุมนี้มักมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
ขาดวิตามิน B1 เนือ่ งจากรับประทานอาหารไดนอ ย
ไมเพียงพอตอความตองการ ไดแก ผูที่มีภาวะ
severe malnutrition จากสาเหตุตางๆ หญิงตั้ง
ครรภที่มีภาวะ hyperemesis gravidarum ผู
ปวยที่ไดรับการผาตัดตัดตอลําไส ผูปวยที่ไดรับ
การผาตัดเพื่อลดความอวน (Bariatric surgery)
ผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด ผูปวย HIV
เปนตน
2.2 ผูป ว ยทีไ่ ดรบั พลังงานไมไดสดั สวน
กับการไดรับวิตามิน B1
เนือ่ งจากวิตามิน B1 มีบทบาทสําคัญใน
การเผาผลาญสารอาหารกลุม carbohydrate เปน
หลักในคนทั่วไปรางกายควรไดรับวิตามิน B1 ไม
ตํ่ากวา 0.5 mg ตอพลังงาน 1000 kcal7 ในผูปวย
ที่รับประทานแตอาหารจําพวกแปงในปริมาณมาก
โดยที่รับประทานอาหารอยางอื่นในปริมาณที่นอย
กวามาก อาจทําใหเกิด relative deficiency ของ
วิตามิน B1 ไดเชนกัน กลุม นีห้ มายรวมถึงผูป ว ยงด
อาหารทีไ่ ดรบั parenteral nutrition ทีไ่ มมวี ติ ามิน
B1 อยางเพียงพอดวย
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จากการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ทางด า น
พันธุกรรมมีผลตอความเสี่ยงในการเกิดโรค WE
และ KS ทีแ่ ตกตางกัน เนือ่ งจากมี polymorphism
ของยีนที่ควบคุมการแสดงออกของ thiamine
transporter ใน enterocyte ยีนที่ควบคุมการ
ทํางานของ enzyme ที่เกี่ยวของกับเมตาบอลิสม
ของวิตามิน B1 และแอลกอฮอล ความสามารถ
ในการ transport วิตามิน B1 ผาน blood-brain
barrier ปจจัยทางพันธุกรรมเหลานี้ลวนมีผลที่
ทําใหผูปวยแตละคนมีโอกาสเกิดโรค และมีความ
รุนแรงของโรคแตกตางกันโดยอาจไมไดมีความ
สัมพันธกบั ระดับความรุนแรงของภาวะขาดวิตามิน
B1 หรือปริมาณแอลกอฮอลที่ผูปวยดื่มโดยตรง2

การวินิจฉัยโรค Wernicke encephalopathy
สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ค วรระลึ ก ไว เ สมอคื อ ผู ป ว ย
WE ไมจําเปนตองมีอาการแสดงครบทั้ง 3 อยาง
ตาม classic triads ขางตน พบวามีผูปวยเพียง
รอยละ 10-16 เทานั้นที่มีอาการแสดงตรงตาม
classic triads3 ในขณะที่มีผูปวยถึงรอยละ 19
ที่ไมมีอาการใดๆ ที่เปน classic triad เลย โดย
เฉพาะในชวงแรกของการดําเนินโรค การวินิจฉัย
WE นั้นอาศัยประวัติของผูปวยที่มีความเสี่ยงตอ
ภาวะขาดวิตามิน B1 รวมกับมีอาการหรืออาการ
แสดงบางอยางที่เขาไดโดยไมพบสาเหตุอื่นๆที่จะ
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อธิบายความผิดปกติได ก็เพียงพอแลวทีจ่ ะตัดสิน
ใจวินจิ ฉัยและใหการรักษาครอบคลุม WE ไปกอน
เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายตอระบบ
ประสาทอยางถาวรจากการทีใ่ หการรักษาลาชาเกิน
ไป และสิ่งที่ยืนยันการวินิจฉัย WE ไดดีที่สุดคือ
การตอบสนองตอการรักษาดวย thiamine

การสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการวินิจฉัยโรค Wernicke
encephalopathy
ดังทีก่ ลาวไปแลวขางตนวาการวินจิ ฉัย WE
นั้นอาศัยประวัติและอาการแสดงเปนหลัก ผูปวย
ควรไดรับการรักษาทันทีเมื่อสงสัยโดยไมจําเปน
ตองรอผลตรวจใดเพิ่มเติม การตรวจทางหอง
ปฏิบัติการนั้นโดยสวนใหญแลวจึงเปนไปเพื่อการ
ศึกษาวิจัยมากกวาจะใชในการดูแลผูปวยจริงใน
เวชปฏิบัติ

การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
การวินิจฉัย WE นั้นแบงออกเปน 2 จุดประสงค
คือ
1. การตรวจเพื่อยืนยันภาวะขาดวิตามิน
B1 การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารทีใ่ ชเปนมาตรฐาน
ในการวิ นิ จ ฉั ย ภาวะขาดวิ ต ามิ น B1 คื อ การ
ตรวจ erythrocyte transketolase activity
assay โดยเปนการวัดการทํางานของ enzyme
transketolase ในเซลลเม็ดเลือดแดงซึ่งอาศัย
วิตามิน B1 เปน cofactor โดยในผูปวยที่มีภาวะ
ขาดวิตามิน B1 จะพบวามีการทํางานของเอนไซม
transketolase ลดลง และหากเติมวิตามิน B1
ในรูปของ thiamine diphosphate (TDP) ลงใน
ตัวอยางเลือดของผูปวยแลวทําการวัดการทํางาน
ของเอนไซมซํ้าก็จะพบวาเอนไซมนี้มีการทํางาน
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน การแปลผลการเพิ่มขึ้นของ
erythrocyte transketolase activity แสดงดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การแปลผลการวัด erythrocyte transketolase activity assay
การเพิ่มขึ้นของการทํางานของ enzyme transketolase
การแปลผล
ในเซลลเม็ดเลือดแดงหลังจากเติม TDP
เพิ่มขึ้นนอยกวารอยละ 15
ปกติ
เพิ่มขึ้นรอยละ 15-25
มีภาวะพรองวิตามิน B1
เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 25
มีภาวะขาดวิตามิน B1
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1. การตรวจทางรังสีวิทยาของสมองเพื่อ
ยืนยันรอยโรค
การตรวจ MRI brain อาจพบ symmetrical hyperintensity T2 signal บริเวณ
periaqueductal grey matter, floor of fourth
ventricle, mammillary bodies, hypothalamus, periventricular thalamus และ midline
cerebellum จากการศึกษาพบวา MRI brain มี
sensitivity ในการวินิจฉัย WE รอยละ 53 และมี
specificity ถึงรอยละ 93 พบวามีผูปวยรอยละ
58 เทานั้นที่มี typical lesion ของ WE ใน MRI
brain8
การตรวจทางหองปฏิบัติการอื่นๆ เชน CT
brain การเจาะตรวจนํ้าไขสันหลัง การตรวจคลื่น
ไฟฟาสมอง (electroencephalogram) ไมพบวา
มีสวนชวยในการยืนยันการวินิจฉัย WE

ลักษณะทางพยาธิกายวิภาคศาสตร
ของโรค Wernicke encephalopathy
การตรวจทางพยาธิวิทยาในตําแหนงที่มี
รอยโรคมักพบ petechial hemorrhages เมื่อดู
ดวยกลองจุลทรรศนจะพบ microhemorrhages,
prominent microvascular proliferation และ
endothelial swelling ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ
โรค WE และบงบอกถึงการเกิดโรคแบบเฉียบพลัน
ในรายที่เปนมานานหรือเปนซํ้าหลายครั้งอาจพบ
hemosiderin-containing perivascular macrophages และ fibrous astrocytes รวมดวย9
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การปองกันและการรักษาโรค Wernicke encephalopathy
ควรใหการปองกันโรค WE ในผูปวยที่มี
ความเสีย่ งตอภาวะขาดวิตามิน B1 ทีย่ งั ไมมอี าการ
ทางระบบประสาท ในกรณีใหการดูแลเปนผูปวย
นอก ควรใหรับประทาน oral thiamine ขนาด
200 mg ตอวันรวมกับวิตามิน B รวม3 ในกรณี
ของผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลควรให
วิตามิน B1 ในรูปของ thiamine hydrochloride
ขนาด 250 mg ฉีดเขากลามเนื้อวันละครั้งติดตอ
กัน 3-5 วัน2, 4 หากพิจารณาใหการปองกันโรค WE
ตองให thiamine hydrochloride กอนหรือพรอม
กับการใหสารนํ้าที่มีสวนประกอบของ dextrose
หรือ glucose เนื่องจากการใหคารโบไฮเดรตในผู
ปวยที่มีภาวะพรองวิตามิน B1 อาจกระตุนใหเกิด
การใชวิตามิน B1 มากขี้นจนเกิดอาการของภาวะ
ขาดวิตามิน B1 และเกิด WE ตามมาได
การรักษาผูป ว ยทีม่ อี าการทางระบบประสาท
ที่สงสัยโรค WE ควรใหการรักษาดวย thiamine
hydrochloride ขนาด 500 mg ผสมใน normal
saline 100 ml หยดเขาทางหลอดเลือดดําใน 30
นาทีวันละครั้งติดตอกัน 2-3 วัน แลวจึงลดขนาด
ลงเหลือ 250 mg ผสมใน normal saline 100 ml
หยดเขาทางหลอดเลือดดําใน 30 นาทีวันละครั้ง
ติดตอกันตอไปอีก 3-5 วัน หรือจนกวาอาการทาง
ระบบประสาทคงที่ หลังจากนัน้ ควรใหรบั ประทาน
วิตามิน B1 เสริมวันละ 30 มิลลิกรัมตอเนือ่ งไปอีก
หลายเดือน ไมแนะนําใหใช thiamine hydrochloride ที่ขนาดตํ่ากวา 200 mg ตอวันใหทางหลอด
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เลือดดํา เนื่องจากอาจไมสามารถแกไขภาวะขาด
วิตามิน B1 ได และอาจไมเพียงพอในการรักษา
โรค WE ควรสังเกตวาการใช thiamine ในการ
รักษาโรค WE นัน้ ใชขนาดทีส่ งู กวาการรักษาภาวะ

ขาดวิตามิน B1 ในโรคอื่นๆ สรุปการใช thiamine
ในการรักษาภาวะขาดวิตามิน B1 ในโรคตางๆไวดงั
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สรุปและเปรียบเทียบขนาดของ thiamine ที่ใชในการปองกันและรักษาภาวะหรือโรคที่เกิด
จากภาวะขาดวิตามิน B1
โรค/ภาวะ
ขนาดของ thiamine ที่ใชและ
รวมขนาดของ
ระยะเวลาในการให
thiamine
ที่ใชตอวัน
Wernicke
การปองกัน
encephalopathy - กรณีผูปวยนอก : 200 mg per oral วันละครั้ง รวมกับ vi- 200 mg
tamin B complex
- กรณีผปู ว ยใน : 250 mg intramuscular วันละครัง้ x 3-5 วัน 250 mg
การรักษา
500 mg + NSS 100 ml intravenous drip in 30 minutes 500 mg
วันละครั้ง x 2-3 วัน ตอดวย
250 mg + NSS 100 ml intravenous drip in 30 minutes 250 mg
วันละครั้ง x 3-5 วัน
Cardiac beiberi การรักษา
100-200 mg + NSS 100 ml intravenous drip in 30 min- 300-800 mg
utes every 6-8 hours x 3-5 วัน ตอดวย
100 mg + NSS 100 ml intravenous drip in 30 minutes 100 mg
วันละครั้ง x 7-10 วัน
Dry beriberi
การรักษา
- 100 mg + NSS 100 ml IV drip in 30 minutes วันละครั้ง 100 mg
ตามดวย 100 mg intramuscular วันละครั้ง x 5 วัน
Alcoholic keto- การรักษา
acidosis
- 100 mg + NSS 100 ml IV drip in 30 minutes วันละครั้ง 100 mg
ตามดวย 100 mg intramuscular วันละครั้ง x 5 วัน
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เนื่องจากผูปวยที่มาดวยภาวะขาดวิตามิน
B1 มักมีแนวโนมที่จะขาดวิตามินอื่นๆรวมดวย
โดยเฉพาะในรายที่มีภาวะ severe malnutrition
จึงแนะนําใหใหวิตามินตัวอื่นเสริมควบคูไปดวย
โดยเฉพาะวิตามินบี 3 โฟลิค และวิตามินบี 12
ซึ่งมีบางรายงานพบวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับการ
ตอบสนองตอการรักษาโรค WE4 หากผูปวยมี
ภาวะ hypomagnesemia ก็ควรไดรับการรักษา
ใหระดับ magnesium อยูในเกณฑปกติดวย
เนื่องจาก magnesium ทําหนาที่เปน cofactor
ของ enzyme ในเมตาบอลิสมที่สําคัญรวมกับ
วิตามิน B1

Korsakoff’s syndrome
Korsakoff’s syndrome (KS) หรือ Korsakoff psychosis เปนกลุมอาการความจําเสื่อม
ที่มีสาเหตุจากภาวะขาดวิตามิน B1 โดยมักเกิด
พรอมกันหรือตามหลังโรค WE จึงอาจเรียกรวม
กันเปน Wernicke-Korsakoff syndrome โดย
สวนใหญแลวผูปวยมักเริ่มมีอาการของ KS หลัง
จากที่ภาวะสับสนของ WE หายไปแลว มีผูปวย
สวนนอยเทานัน้ ทีม่ อี าการของ KS เพียงอยางเดียว
โดยไมมีอาการของ WE นํามากอน พบวาผูปวยที่
เปน WE จากการดื่มสุราเรื้อรังมีอัตราการเกิด KS
รวมดวยมากกวาผูปวยที่ไมไดดื่มสุราเรื้อรัง
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อาการของ Korsakoff’s syndrome
และการเชือ่ มโยงกับรอยโรคในสมอง
ในชวงที่ผูปวยยังมีอาการสับสนของโรค
WE อยูจะยังไมสามารถประเมินเรื่องความจํา
ได ชั ด เจนนั ก จนเมื่ อ ผู ป ว ยเริ่ ม ฟ น จากอาการ
สั บ สนของ WE จึ ง จะสามารถประเมิ น อาการ
ความจําเสื่อมไดชัดเจนขึ้น อาการเดนของ KS
คือ anterograde amnesia บงบอกถึงรอยโรค
ใน mammillothalamic tract โดยผูปวยมักเสีย
current และ recent memory มากกวา remote
memory โดยที่ความทรงจําดานความรูภาษายัง
เปนปกติ ผูป ว ยมักจําเหตุการณตา งๆทีเ่ พิง่ เกิดขึน้
ไมได จึงอาจพบ confabulation รวมดวยในระยะ
แรกของการดําเนินโรค retrograde amnesia และ
emotional change สามารถพบไดใน KS ซึ่งบง
บอกถึง frontal lobe atrophy ผูปวยอาจสูญเสีย
ความทรงจํายอนหลังไดถงึ 20-30 ป มักจําเรือ่ งราว
ทีเ่ กิดขึน้ นานมากแลวไดดกี วาเรือ่ งราวทีผ่ า นไปไม
นาน ผูป ว ยมักยังมี cognitive function คอนขาง
ปกติเมื่อเทียบกับอาการ amnesia
ลั ก ษณะทางพยาธิ ก ายวิ ภ าคศาสตร แ ละ
ลักษณะรอยโรคที่พบใน MRI brain ของ Korsakoff’s syndrome นัน้ มีลกั ษณะเดียวกันกับโรค
WE ซึ่งแยกจากกันไดยากวารอยโรคดังกลาวเปน
รอยโรคของ WE หรือ KS เนื่องจากผูปวยอาจมี
ทั้ง 2 ภาวะรวมกัน จากอาการ amnesia ที่เดนชัด
ใน KS จึงเชือ่ วารอยโรคทีน่ า จะอธิบายอาการไดคอื
รอยโรคบริเวณ mammilary bodies, mammilothalamic tract และ anterior thalamus10

Vol.10 No.2

การปองกันและการรักษาโรค Korsa- 2-3 สัปดาห สวนอาการของ polyneuropathy อาจ
ใชเวลาหลายเดือนในการตอบสนองตอการรักษา
koff’s syndrome
การปองกัน KS ก็คือการใหการวินิจฉัยโรค
WE ไดและใหการรักษาดวย thiamine อยางทัน
ทวงที การตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะ
ขาดวิตามิน B1 จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูปวยได
รับการรักษาดวย thiamine เร็วขึน้ และลดโอกาส
ที่จะเกิด KS ตามมา
สําหรับผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน KS
แลวยังไมมีแนวทางในการรักษาที่ชัดเจน ควร
แนะนําใหผูปวยเลิกเหลา การใหผูปวยพบปะกับ
สมาชิกในครอบครัวและคนรูจักจะชวยในการ
กระตุนความทรงจําของผูปวยไดดีขึ้น การจัดสิ่ง
แวดลอมที่เอื้อตอการใชชีวิต การทําตารางชีวิต
ประจําวันใหผูปวยพกติดตัว หรือใชอุปกรณชวย
เตือนเวลาและสิง่ ทีต่ อ งทําจะชวยใหผปู ว ยกลับไป
ใชชีวิตตามปกติและกลับเขาสูสังคมไดดีขึ้น

การตอบสนองของ Wernicke
encephalopathy และ Korsakoff’s
syndrome ตอการรักษาดวย thiamine
หลังจากผูปวยโรค WE ไดรับ thiamine
อาการความผิดปกติในการกลอกตาจะดีขนึ้ ภายใน
ไมกี่ชั่วโมงจนถึง 2-3 วัน หากอาการดังกลาวไมดี
ขึ้นภายในชวง 2-3 วันแรกของการให thiamine
อาจพิจารณาหยุดให thiamine ไดและสืบคนหา
สาเหตุอื่นๆ เพิ่มเติมนอกจากโรค WE
อาการทางระบบการทรงตัวจะดีขึ้นภายใน
2-3 วันและภาวะสับสนจะคอยๆ ดีขึ้นชาๆ ภายใน

มีหลายรายงานที่พบวาผูปวยยังคงมีอาการทาง
ระบบประสาทบางอยางหลงเหลืออยูภายหลังการ
รักษา เชน cognitive impairment และอาการ
หลงลืมจาก KS ในผูปวยที่มีประวัติดื่มสุราเรื้อรัง
พบวามีอาการทางจิตประสาทหลงเหลืออยูไ ดบอ ย
กวาผูปวยที่ไมดื่มสุราซึ่งอาจเปนผลจากพิษตอ
ระบบประสาทของเอทานอลเองรวมดวย มีผูปวย
KS เพียงรอยละ 20-25 เทานั้นที่หายเปนปกติโดย
ไมมอี าการความจําเสือ่ มหลงเหลืออยู รอยละ 50 มี
อาการดีขึ้น และรอยละ 25 อาการคงตัว10, 11

การให thiamine hydrochloride ในผู
ปวยที่ไมมีภาวะขาดวิตามิน B1 จะมี
ผลเสียหรือไม
เนื่องจากการวินิจฉัยโรค WE นั้นอาศัย
ประวั ติ ข องผู ป ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ ภาวะขาด
วิตามิน B1 รวมกับอาการทางระบบประสาทที่
สงสัยโรค WE และแพทยควรใหการรักษาดวย
thiamine hydrochloride ทันทีที่สงสัยโดยไม
จําเปนตองรอผลการตรวจเพื่อยืนยันภาวะขาด
วิตามิน B1 กอนใหการรักษา จึงตองยอมรับวาอาจ
ทําใหมผี ปู ว ยบางรายไดรบั thiamine ในขนาดสูง
โดยไมไดมีภาวะขาดวิตามิน B1
จากการศึกษาดานความปลอดภัยในการ
ใช thiamine hydrochloride ขนาด 100 mg
ฉีดเขาทางหลอดเลือดดําพบวามีอาการ generalized pruritus รอยละ 0.093 มีอาการระคายเคือง
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บริเวณที่ฉีดรอยละ1.022 ซึ่งอาการเหลานี้มักหาย
เองโดยไมตองใหการรักษา มีรายงานการแพแบบ
anaphylaxis และ anaphylactoid reaction ได
บางแตพบนอยมาก สวนใหญมีอาการหลังจากได
รับยาหลายครัง้ และสัมพันธกบั การฉีด thiamine
hydrochloride เขาทางหลอดเลือดดํามากกวาการ
ใหแบบหยดเขาทางหลอดเลือดดํา
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