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Topic  Review

พญ. นิศา วรสูต

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา : Ferro Jose´ M , Viana P, Santos Patri cia. Management of neurologic manifestations in 

patients with liver disease. Cur Treat Options Neurol 2016; 18: 37.

ความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบในผู้ป่วยโรคตับ

บทนำา
	 ผู้ป่วยโรคตับทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง

อาจมาด้วยอาการผิดปกติทางระบบประสาท 

หลากหลายรปูแบบ	ความรนุแรงมากน้อยแตกต่าง

กันในแต่ละราย	การทำางานผิดปกติของตับยังเป็น

ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคทางระบบประสาทต่างๆ	

ตามมา	 ไม่ว่าจะเป็นโรคลมชัก	 ซึ่งพบอุบัติการณ์ 

สงูขึน้ในผูป่้วยโรคตบั	และการเลอืกใช้ยากนัชกัใน

ผูป่้วยกลุม่นีก้ต้็องพจิารณาอย่างถีถ้่วน	นอกจากนี้

พบว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีเพิ่มโอกาส

เกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน	 ส่วนโรคตับจาก

การดืม่สรุาเพิม่โอกาสเกดิภาวะเลอืดออกในสมอง	

และยังพบว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอาจ 

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 ส่งผลให้เกิด

ความผิดปกติของระบบประสาทส ่วนปลาย 

ได้อีกด้วย	แพทย์อาจได้รับปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา

ของผู ้ป ่วยเหล ่า น้ีบ ่อยครั้ ง 	 บทความน้ีจึงมี

วัตถุประสงค์เพ่ือนำาเสนอแนวทางการวินิจฉัย 

และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตับที่มีความผิดปกติ

ทางระบบประสาท	

Hepatic encephalopathy
	 Hepat ic 	 encephalopathy	 (HE) 

เป็นภาวะความผิดปกติทางจิตประสาทที่มีสาเหตุ

จากการทำาหน้าที่ของตับผิดปกติร ่วมกับการ 

ที่มี 	 portosystemic	 shunt	 ส ่งผลให้เกิด 

ความผิดปกติของการรับรู ้ 	 การเคลื่อนไหว	 

และการรู ้สติ 	 อาการเป ็นได ้ตั้งแต ่น ้อยมาก 

เห็นได้ไม่ชัดเจนไปจนถึงโคม่า	 นับเป็นภาวะ

แทรกซ้อนทีพ่บได้บ่อยและมคีวามรนุแรงในผูป่้วย

โรคตับ

	 กลไกการเกิด	 HE	 ยังไม่ทราบชัดเจน	 

เชื่อว่าเกิดจากการทำาหน้าท่ีของตับในการกำาจัด 

สารพิษลดลง	 และมีการเปลี่ยนแปลงของระบบ

ไหลเวียนเลือดผ่านตับทำาให้เลือดบางส่วนลัด 

ไม่ผ่านตับ	 สารที่เป็นพิษต่อระบบประสาทที่มี

บทบาทสำาคัญคือแอมโมเนีย	 แอมโมเนียเกิดจาก

การสังเคราะห์ไนโตรเจนโดยแบคทีเรียในลำาไส	้
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และการย่อยสลายโปรตีนที่ รับประทานและ 

เมตาบอลิซึมของกลูตามีนในลำาไส้	 ในภาวะปกติ

แอมโมเนียจะถูกดูดซึมเข้าสู ่ตับและถูกกำาจัด 

โดยกระบวนการสังเคราะห์ยูเรียของตับได้เป็น 

ยูเรียและกลูตามีน	 ในภาวะตับแข็งความสามารถ

ในการกำาจัดแอมโมเนียจะลดลงร่วมกับการท่ีมี	

portosystemic	shunt	ทำาให้เลอืดทีม่แีอมโมเนยี

ไม ่ผ ่านตับ	 ส ่งผลให้แอมโมเนียคั่งในเลือด	 

เมื่อแอมโมเนียเข้าสู ่สมองจะถูกสังเคราะห์เป็น 

กลูตามีนโดย	 astrocyte	 การท่ีมีกลูตามีนมาก 

เกนิไปทำาให้เซลล์สมองบวม	และมกีารเปลีย่นแปลง 

ภายในเซลล์	 ร่วมกับมี	blood	brain	barrier	ทำา

หน ้า ท่ี เสียไป	 และการสร ้างสารสื่อประสาท 

ที่ผิดปกติ	 เช่น	Gamma-amino-butyric	 acid	

(GABA)1,2	 ซ่ึงเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ยับยั้ง	

ส่งผลให้ผู ้ป่วยมีพฤติกรรมและการนอนหลับ

เปลี่ยนแปลงไป

	 HE	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่มด้วยกัน	คือ

	 1.	 HE	type	A	หมายถึง	ภาวะ	HE	ที่เกิด

ในผู้ป่วยตับวายเฉียบพลัน

	 2.	 HE	 type	 B	 หมายถึง	 ภาวะ	 HE	 

ในผู้ป่วยที่มี	portosystemic	shunt

	 3.	 HE	 type	 C	 หมายถึง	 ภาวะ	 HE	 

ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็ง

	 ความรุนแรงของ	HE	แบ่งตาม	West	Ha-

ven	criteria	ดังนี้3

		 Grade	 1	 :	 การนอนหลับผิดปกติ	 กระสับ

กระส ่าย	 ขี้หลงข้ีลืม	 ผุดลุกผุดน่ัง	 อารมณ์

แปรปรวน	

	 Grade	2	:	เฉื่อยชา	เซื่องซึม	การตอบสนอง

ลดลง	สับสนในเรื่องเวลา	พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง	

		 Grade	3	:	สับสน	ง่วงซึม	

	 	Grade	4	:	ไม่รู้สึกตัว	หมดสติ	(coma)

ภาวะตับวายเฉียบพลัน
	 ภาวะตับวายเฉียบพลัน	 (acute	 liver	 

failure)	 เป็นภาวะที่พบไม่บ่อยแต่มีความรุนแรง

มาก	มักพบในผู้ป่วยอายุน้อย	ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน

จะมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการทำา 

liver	 transplant	 แต่ภาวะตับวายเฉียบพลัน 

ก็ยังมีอัตราการตายที่สูงมาก4	 คำาจำากัดความ 

ของภาวะตับวายเฉียบพลัน	 คือ	 ผู้ป่วยที่มีภาวะ 

การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ	 (INR	≥	 1.5)	 และ	

encephalopathy	ภายใน	26	สัปดาห์	โดยผู้ป่วย

ต้องไม่มีประวัติโรคตับมาก่อน5  

	 สาเหตุของภาวะตับวายเฉียบพลันที่พบ 

ได้บ่อยในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	 ได้แก่	 ภาวะตับ

อกัเสบทีเ่กดิจากยาพาราเซตามอล	การรบัประทาน

เห็ดพิษ	 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน	 

(มักเกิดจากไวรัสตับอักเสบชนิด	 A	 หรือ	 E)	 

ภาวะตับอักเสบจากภูมิคุ ้มกันทำาร ้ายตัวเอง	 

ภาวะตับขาดเลือด	หรือขาดออกซิเจน	

	 ภาวะตับอักเสบเฉียบพลันจะส่งผลให  ้

neurons	และ	astrocytes	 ได้รับสารแอมโมเนีย

ปริมาณมากอย่างเฉียบพลัน	ทำาให้เซลล์ดังกล่าว

ถูกทำ าลาย 	 นอกจากนั้ นกลูตา มีนจะทำ า ให ้

แอมโมเนียสามารถผา่นเข้าสูไ่มโตรคอนเดรยีเพิม่

ขึ้นส่งเสริมการทำาลาย	neurons	การทำาลายเซลล์
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ต่างๆ	ในสมองน้ันเกดิขึน้อย่างรวดเรว็	สมองจงึไม่

สามารถปรบัตวัได้ทนั	ส่งผลให้เกดิภาวะสมองบวม

เฉียบพลัน

อาการแสดง     
 ผูป่้วยตบัอกัเสบเฉยีบพลนัมกัมปีระวตักิาร

รับประทานยา	 สารพิษ	 หรือการติดเช้ือไวรัสตับ

อักเสบมาก่อน	 อาการมักรุนแรงตั้งแต่แรกรับ	

ตรวจร่างกายมักพบอาการปวดท้องด้านขวาบน	

ร่วมกบัตบัโต	และมนีำา้ในช่องท้อง	ภาวะดซ่ีานอาจ

พบหรือไม่พบก็ได้	 การตรวจร่างกายมักไม่พบ

ลักษณะแสดงของโรคตับเรื้อรัง5

	 ผู้ป่วยตับอักเสบเฉียบพลันควรได้รับการ

ประเมินระบบประสาทอย่างถี่ถ้วน	เนื่องจากระยะ

แรกของภาวะ	 encephalopathy	 จะพบเพียง

อาการเฉือ่ยชา	เซือ่งซมึ	การนอนหลบัผดิปกต	ิการ

ตัดสินแย่ลง	กระสับกระส่าย	 อารมณ์แปรปรวน	

อาการทางระบบประสาทมักแย่ลงอย่างรวดเร็ว	

และรุนแรง	จากภาวะสมองบวม

	 อาจพบ	 myoclonus	 หรือ 	 s tar t le	 

response	 ได้	 ส่วน	 asterixis	 พบได้น้อยกว่า	

กล้ามเนื้อกลอกตาผิดปกติพบได้น้อย	 และต้อง

ตรวจหาสาเหตุอื่นก่อนเสมอ	แต่	 dysconjugate	

gaze	สามารถพบได้	หากตรวจพบการตอบสนอง

ของม่านตา	2	ข้างไม่เท่ากันบ่งชี้ถึงภาวะ	cerebral	

herniation	 อาจตรวจพบ	 decerebrate	 หรือ	

decorticate	posturing	การเกร็งของกล้ามเนื้อ 

รีเฟล็กซ์ที่ไวขึ้น	หรือ	Babinski	 sign	 ได้	ผู้ป่วย

อาจมีอาการชักได้แม้ไม่มีพยาธิสภาพในสมอง6

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
	 ก า ร ส ่ ง ต ร ว จท า งห ้ อ งปฏิ บั ติ ก า รมี

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาสาเหตุและความรุนแรง

ของภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน	 ประกอบไปด้วย	

complete	blood	count,	coagulogram,	blood	

chemistry,	arterial	blood	gas,	viral	hepatitis	

profiles	และ	plasma	ammonia	level	ซึง่จะแปล

ผันตามความรุนแรงของ	encephalopathy	

	 CT	 brain	 อาจพิจารณาทำาในผู้ป่วยที่ซึม	

หรือตรวจร่างกายพบความผิดปกติทางระบบ

ประสาทสงสัยภาวะเลือดออกในสมอง	ผู้ป่วยท่ีมี

ภาวะสมองบวม	 CT	 brain	 จะพบลักษณะ	 

effacement	 of	 cortical	 sulci,	 loss	 of	 gray-

white	matter	differentiation	และ	cisternal	

effacement

	 MRI	brain	จะพบ	signal	change	ที่	pe-

riventricular	white	matter,	thalami,	internal	

capsule,	 cerebellar	white	matter,	 insular	

และ	cingulate	cortex7 

	 EEG	พิจารณาทำาในกรณีสงสัยภาวะ	sub-

clinical	seizure

การรักษา
	 	 American	 Association	 for	 the	 

Study	of	Liver	Disease	(AASLD)5	แนะนำาให้	

admit	ผู้ป่วยที่มีภาวะ	encephalopathy	ทุกราย	

และควรเตรียมพร ้อมสำาหรับการทำา 	 l iver	 

transplant	ตามข้อบ่งชี	้การดแูลรกัษาทัว่ไปได้แก่	

การรักษาภาวะติดเชื้อ	 การแก้ไขภาวะเลือดออก 
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ผดิปกต	ิการดแูลความดนัโลหติในคงที	่ตรวจเชค็

การทำางานของไต	 และเกลือแร่ อ่ืนๆ	 สำาหรับ 

encephalopathy	 grade	 3-4	 ควรได ้รับ	 

sedation	และอาจพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจหาก

มีข้อบ่งชี้

	 การรกัษาหลกัท่ีสำาคญั	คอื	การรกัษาสาเหตุ

ของภาวะตบัอกัเสบเฉยีบพลนัให้เรว็ท่ีสดุ	เช่น	การ

ให้	 N-acetylcysteine	 รักษาภาวะตับอักเสบ

เฉยีบพลนัจากยาพาราเซตามอล	การให้ยา	penicillin 

G	และ	N-acetylcysteine	รักษาภาวะตับอักเสบ

จากการรบัประทานเห็ดพษิ	หรอื	การให้เสตยีรอยด์ 

รักษาภาวะตับอักเสบจากภูมิคุ้มกันทำาร้ายตัวเอง	

มรีายงานว่าการให้	N-acetylcysteine	มปีระโยชน์

ในการรักษาภาวะตับอักเสบเฉียบพลันจากสาเหตุ

อื่นที่ไม่ใช่จากการรับประทานยาพาราเซตามอล 

อีกด้วย

	 การติดตามความดันในสมอง	(intracranial 

pressure)	 ยังเป ็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบัน	

เนื่องจากการตรวจร่างกายอาจไม่ไวพอในการ

วินิจฉัยภาวะความดันในสมองสูง	 ในต่างประเทศ

มีการใช้เครื่องมือต่างๆ	ตรวจติดตามความดันใน

สมอง	 เช่น	 transcranial	doppler	ultrasound,	

near-infrared	 spectrophotometry,	 serum	

S-100	beta	และ	neuron	specific	enolase	ซึ่ง

ผลการตรวจยงัไม่แม่นยำาเท่าทีค่วร	และยงัไม่เป็น

ที่ใช้กันแพร่หลาย	การผ่าตัดใส่เครื่องมือวัดความ

ดันในสมองพบว่าได้ผลดี	แต่มีความเสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อ	และเลือดออกในสมอง	ความดันในสมอง

ควรรักษาให้อยู่ในช่วง	น้อยกว่า	20-25	มม.ปรอท	

และให้	mean	arterial	pressure	(MAP)	มากกว่า	

50-60	มม.ปรอท5,8

	 การลดความดนัในสมองทำาได้โดยการให้ยา	

short-acting	benzodiazepines	 เมื่อลดอาการ

กระวนกระวายของผูป่้วย		ลดการเบ่ง	ยกศรีษะสงู	

30	 องศา	 ยาที่ใช้ในการลดความดันในสมองที่มี

ประสิทธิภาพ	คือ	mannitol	 	 0.5-1.0	กรัม/กก. 

นำา้หนกัตวั	การให้	hypertonic	saline	โดยให้ระดบั 

โซเดยีมในเลอืดอยูใ่นช่วง	145-155	มลิลโิมล/ลติร	

การทำา	hyperventilation	เพือ่รกัษาระดบั	PaCO
2	

ในเลือดอยู่ในช่วง	25-30	มม.ปรอท	อาจพิจารณา

ทำา	 hypothermia	 ระหว่างรอการทำา	 liver	 

transplant	แต่พบว่ามภีาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง	

เช่น	 การติดเชื้อ	 การแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกต	ิ

และการเต้นของหัวใจผิดปกติ9	

	 แนวทางการรกัษาปัจจบัุนแนะนำาให้เฝ้าระวงั

ภาวะชัก	และพิจารณาให้ยากันชักเมื่อมีอาการ	แต่

ไม่แนะนำาการให้ยาเพื่อป้องกันอาการชัก

ภาวะตับแข็ง
	 HE	เป็นภาวะทีบ่่งชีถ้งึระยะ	decompensate	

ของโรคตบัแขง็	ซึง่สมัพนัธ์กบัอตัราตายทีเ่พิม่มาก

ขึ้น	 พบประมาณ	 ร้อยละ	 30-40	 ของผู้ป่วยโรค 

ตับแข็ง	และมีโอกาสกลับเป็นซำ้าสูง3	

	 กลไกการเกดิ	HE	ผูป่้วยโรคตบัแขง็เกดิจาก

แอมโมเนยีเป็นปัจจยัหลกัเช่นเดยีวกบัในภาวะตบั

อักเสบเฉียบพลัน	แต่ในผู้ป่วยตับแข็งจะมีสมอง

บวมน้อยกว่าเนื่องจากเซลล์สมองมีการปรับตัว1	

การเกิด	 astrocytic	 swelling	 กลายเป ็น	 

Alzheimer’s	 type	 2	 astrocytes	 เป็นลักษณะ

ทางพยาธิวิทยาที่พบได้ในภาวะ	HE	 รวมถึงการ
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สะสมของแมงกานีสใน	 basal	 ganglia	 และ	 

substantia	nigra

	 HE	 อาจเกิดขึ้นได้เองหรือเกิดจากปัจจัย

กระตุน้	ปัจจยัเสีย่งทีท่ำาให้เกดิ	HE	คอื	การมเีลอืด

ออกในทางเดนิอาหาร	การตดิเชือ้	เบาหวาน	การทำา	

transjugular	 intrahepatic	 portosystemic	

shunt	 (TIPS)	 การให้ยาขับปัสสาวะมากเกินไป	

ภาวะเกลือแร่ผิดปกติ	 การด่ืมสุรา	 การได้รับยา	

sedatives3

 

อาการแสดง 
	 ภาวะ	HE	อาจมีอาการแสดงหลายรูปแบบ

ตามความรนุแรง	แบ่งตาม	West	Haven	criteria3	

ดังได้กล่าวไปข้างต้น	 สำาหรับ	HE	grade	 1	 อาจ 

ส่งผลต่อการทำางาน	การตดัสนิใจในชวีติประจำาวนั	

การขับรถอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้	 grade	 2	

เริ่มเฉื่อยชา	เซื่องซึม	การตอบสนองลดลง	สับสน

ในเรื่องเวลา	พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง	 grade	 3	

สับสน	ง่วงซึม	และ	grade	4	ไม่รู้สึกตัว	หมดสติ	

(coma)	 การตรวจร่างกายทางระบบประสาทอาจ

พบการเกร็งของกล้ามเน้ือ	 รีเฟล็กซ์ที่ไวข้ึน	 การ

เคลื่อนไหวร่างกายท่ีผิดปกติ	 ผู้ป่วยอาจมีแขน

ขาอ่อนแรงได้แม้ไม่มีพยาธิสภาพในสมอง10,11	

hepatic	myelopathy	 เป็นภาวะท่ีพบได้น้อย	

สมัพนัธ์กบั	portosystemic	shunting	ทีเ่กดิเป็น

เวลานาน	ผูป่้วยจะมแีขนขาอ่อนแรงมากขึน้เร่ือยๆ	

อาจมีกล้ามเนื้อเกร็ง	 โดยกล้ามเนื้อหูรูด	 และการ

รับความรู้สึกเป็นปกติ12-16

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 ก า รส ่ ง ต ร ว จท า งห ้ อ งปฏิ บั ติ ก า รมี

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด

ภาวะ	HE	 เช่น	การติดเชื้อ	ภาวะเกลือแร่ผิดปกติ	

และตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุอื่นท่ีอาจทำาให้ผู้ป่วยมี

ระดับการรับรู ้ที่ ลดลง	 เช ่น 	 Wernicke’s	 

encephalopathy,	uremia	การดื่มสุรา	หรือ	การ

ได้รับยาบางอย่าง	 ระดับแอมโมเนียในเลือดใน

กรณีนี้มักจะมีค ่ าน ้อยกว ่ าภาวะตับอักเสบ

เฉียบพลัน		

	 CT	 brain	 มีความจำาเป็นในการวินิจฉัย 

แยกภาวะความผิดปกติในสมอง	 และภาวะ 

เลือดออกในสมอง	การทำา	MRI	brain	 ในผู้ป่วย	

HE	 จะพบ	 signal	 change	 ที่	 insular	 และ	 

cingulate	cortex	ใน	DWI	และ	T2-weighted	

อาจพบ	 cortical	 thinning	 และ	 laminar	 

necrosis	ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง	นอกจากนั้น

ลักษณะอื่นๆ	ที่อาจพบใน	MRI	ได้แก่	hyperin-

tensities	ที่	globus	pallidus	และ	substantia	

nigra	 จากการสะสมของแมงกานีส	 (รูปที่	 1b)20 

diffuse	white	matter	 hyperintensities	 ที่	

corticospinal	 tract,	basal	ganglia,	 thalami	

และ	brainstem	ใน	T1-weighted	อาจพบ	brain	

atrophy	ได้ใน	persistent	HE7 

	 EEG	มีประโยชน์ในการวินิจฉัยแยกจาก

ภาวะ	non-convulsive	status	epilepticus	โดย

ในภาวะ	HE	จะตรวจพบ	progressive	slowing	

ของ	baseline	activity	ใน	grade	3	HE	อาจพบ	

bifrontal,	 synchronous	 หรือ	 periodic	 
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t r iphasic 	 waves	 ซึ่ ง ไม ่จำ า เพาะกับ 	 HE	 

โดยอาจพบในภาวะ	metabolic	 หรือ	 toxic	 

encephalopathies	อื่นๆ	ได้	(รูปที่	1a)17,18,20

	 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือในการ

ตรวจหาภาวะ	 HE	 ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น	 ได้แก	่

number	connection	test	(NCT),	psychometric	

hepatic	 encephalopathy	 test	 (PHES), 

inhibitory	 control	 test	 (ICT),	 Stroop	 test,	

critical	 flicker	 frequency	 test	 (CFF)	 และ	

continuous	reaction	time	test	อย่างไรก็ตาม

ภาวะ	HE	ไม่มีลักษณะที่จำาเพาะ	จึงอาจต้องอาศัย

แบบทดสอบอย่างน้อย	2	 ชนิดข้ึนไปในการตรวจ

วินิจฉัย17,19

 

รูปที่ 1a	 Electroencephalogram	 ของผู้ป่วยโรคตับแข็งมาด้วยซึม	 พบลักษณะ	 slow	 baseline	 

activity	และ	triphasic	wave	(arrow)	

รปูที ่1b T1-weighted	axial	MRI	ของผูป่้วยโรคตบัแขง็วนิจิฉยัภาวะ	HE	พบ	bilateral	symmetrical	

hyperintensities	ที่	globus	pallidus	

การรักษา
	 แนวทางการรักษาภาวะ	 HE	 ในปัจจุบัน	

European	and	American	Associations	 for	

the	Study	of	Liver	Disease3	หลกัการสำาคัญ	คอื	

การกำาจัดปัจจัยกระตุ้นที่ทำาให้เกิด	HE	 ผู้ป่วยที่

เสีย่งต่อการสำาลกัควรให้อาหารทางสายยาง	ผูป่้วย	

HE	grade	3-4	ควร	admit	ในหอผู้ป่วยวิกฤต	

	 การรักษาภาวะ	 HE	 ประกอบไปด้วย 

primary	prophylaxis	คือ	การให้ยาป้องกันการ

เกิดภาวะ	HE	 ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง	 การให้ยา

รักษาเมื่อผู ้ป ่วยมีอาการ	 และ	 secondary	 

prophylaxis	คอื	การให้ยาป้องกนัการกลบัเป็นซำา้

เมื่อผู้ป่วยหายจากภาวะดังกล่าวแล้ว	

	 ยาที่ใช้รักษาภาวะ	HE	มีหลายตัวด้วยกัน	

แต่ยังไม่มีงานวิจัย	 randomized	 controlled	 

trials		รองรับที่ชัดเจน	ดังแสดงในตารางที่	120
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ตารางที่ 1	ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะ	Hepatic	encephalopathy	ในผู้ป่วยโรคตับแข็ง

AASLD	American	Association	for	the	Study	of	Liver	Disease,	BCAA	branched	chain	amino-acids,	EASL	European	As-

sociation	for	the	Study	of	Liver	Disease,	GRADE	Grading	of	Recommendation	Assessment,	Development	and	Evaluation	

Workgroup,	HE	hepatic	encephalopathy,	LOLA	L-ornithine	L-aspartate
1Secondary	prophylaxis	(add-on	therapy	to	lactulose)	2Treatment	of	HE	episode	3Secondary	prophylaxis

	 Lactulose	 เป ็น	 non-absorbable	 

disaccharides	 นอกจากมีคุณสมบัติ เป ็น 

ยาระบายแล้ว	ยังช่วยลดการดูดซึมแอมโมเนียได้

อีกด้วย	จึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย	ทั้ง	 primary	

และ	 secondary	prophylaxis	 เมื่อ	 lactulose	 

เข้าสู่ลำาไส้ใหญ่จะถูกแบคทีเรียเปลี่ยนให้เป็นกรด	

สภาพกรดในลำาไส้ทำาให้การดูดซึมแอมโมเนีย 

ลดลง	 การให้	 lactulose	 ควรค่อยๆ	 ปรับจน 

ผู ้ป ่วยถ ่ายอุจจาระท่ีมีลักษณะเป ็นเ น้ือนิ่ม 

วันละ	 2-4	 ครั้ง	 lactitol	 ออกฤทธิ์ใกล้เคียง 

กับ	lactulose	แต่มีความปลอดภัยกว่า21	จากงาน

วจิยัพบว่า	polyetilene	glycol	รกัษาภาวะ	HE	ได้

เร็วกว่า	lactulose22 

	 การใช ้ยาปฏิชีวนะเพ่ือลดปริมาณของ

แบคทีเรียในลำาไส้ใหญ่	 ซึ่งจะช่วยลดการสร้าง

แอมโมเนีย	ยาที่ใช้ได้แก่	 neomycin,	metroni-

dazole	 และ	 rifaximin	ควรพิจารณาให้ร่วมกับ	

lactulose	เป็น	secondary	prophylaxis23-25

	 การให้	 branched-chain	 amino	 acids	

(BCAA)3,26	 หรือ	 L-ornithine	 L-aspartate	

(LOLA)	เพื่อลดการผ่านเข้าสมองของแอมโมเนีย

นั้น	 ปัจจุบันยังไม่พบประโยชน์ที่ชัดเจนจากการ

ศกึษาทางคลนิกิ	จงึแนะนำาให้ในผูป่้วยโรคตบัแข็ง

และมีภาวะ	 HE	 grade	 3-4	 ที่มีป ัญหาทุพ
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โภชนาการ

	 ผู้ป่วยโรคตับแข็งมักมีภาวะทุพโภชนาการ

ร่วมด้วย	การจำากัดโปรตีนควรทำาเฉพาะช่วงเวลา

สั้นๆท่ีผู้ป่วยมีอาการ	HE	 เฉียบพลันและรุนแรง	

ควรเริ่มต้นด้วยโปรตีนขนาด	 0.5-0.8	กรัม/กก./

วัน	และค่อยๆ	เพิ่มทีละน้อย	ประมาณ	0.25-0.50	

กรัม/กก./วัน	 ทุกๆ	 3-5	 วันจนได้ปริมาณโปรตีน 

ที่ต้องการ	 คือ	 1.2-1.5	 กรัม/กก./วัน	 พลังงาน	 

35-40	 กิโลแคลอรี่/กก./วัน	 โดยพบว่าโปรตีน 

จากพืชดีกว่าสัตว์	 ควรมีการแบ่งอาหารเป็น 

มื้อย ่อยๆ	 หลายๆ	 มื้อ	 อาจมีอาหารว่างช ่วง 

กลางคืน30,31

	 ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะ	HE	 เป็นซำ้าบ่อยๆ	 อาจ

พิจารณาทำา	 embolization	 portosystemic	

shunt32	การทำา	 liver	 transplantation	 ซึ่งเป็น	

definite	treatment	ของโรคตบัแขง็	ควรพจิารณา

ทำาให้ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา	แต่ภาวะ	

cognitive	dysfunction	อาจยังคงอยู่33,34 

 

Acquired hepatocerebral degeneration 
	 ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังอาจพบความผิดปกติ

ทางระบบประสาทคล้ายกับผู้ป่วยโรค	Wilson’s	

disease	ได้	เรียกว่า	acquired	hepatocerebral	

degeneration,	hepatolenticular	degeneration	

หรือ	 cirrhosis-related	 Parkinsonism	ภาวะ 

ดงักล่าวพบมากถงึร้อยละ	21	ในผูป่้วยโรคตบัแขง็

ที่มีอาการรุนแรง35,36

	 กลไกหลกัเกดิจากการสะสมของแมงกานสี

ที่	 basal	 ganglia	 ทำาให้เกิดความผิดปกติของ	

pre-synaptic	 dopaminergic	 transport	 

และมีการทำาลาย	 post-synaptic	 dopamine	

receptors	ใน	pre-frontal	cortex37

	 ภาวะ	 acquired	 hepatocerebral	 

degeneration	มักมีการดำาเนินโรคแบบค่อยเป็น

ค่อยไป	อาการแสดงได้แก่	 hypomimia,	 facial	

dystonia,	 risus	 sardonicus,	 limb/axial	 

rigidity,	bradykinesia	และ	focal	dystonia	อาจ

พบ	postural	tremor	ได้	ส่วน	rest	tremor,	tics	

หรือ	chorea	พบได้น้อยกว่า	บางรายอาจพบการ

เดิน	 หรือการทรงตัวที่ผิดปกติได้38	สามารถพบ

ภาวะ	cognitive	impairment	หรอื	myelopathy	

ร่วมกันได้	

	 MRI	จะพบ	symmetrical	hyperintensities	

ที่	globus	pallidus	และ	substantia	nigra	ใน	

T1-weighted	 (รูปที่	 1b)	หรืออาจพบ	bilateral	

hyperintensities	ที	่cerebellar	dentate	nuclei	

ใน	T2-weighted39	Dopamine	transporter-SPECT	

และ	F-DOPA	PET	scans	จะพบ	activity	ลดลง

ที่	 caudate	และ	putamen	บ่งชี้ถึงการขาดสาร	

dopamine	ในบริเวณดังกล่าว40

	 Acquired	hepatocerebral	degeneration	

มักไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการลดสาร

แอมโมเนีย	อาการ	rigidity,	bradykinesia	และ	

gait	 disturbances	 มักตอบสนองต่อการให้	 

bromocriptine	หรือ	levodopa	อาจพิจารณาทำา	

embolization	portosystemic	 shunt41	การให้	

branched	chain	amino-acids	 (BCAA)	และ	

trientine	เพือ่กำาจดัแมงกานสีพบว่าช่วยให้ผูป่้วย
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อาการดีขึ้น42,43	 liver	 transplantation	พิจารณา

ทำาในผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการ	 extrapyramidal	

symptoms	เหลืออยู่44

การเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ 
	 ผู้ป่วยโรคตบับางชนดิอาจพบการเคลือ่นไหว 

ของร ่ างกายที่ผิดปกติ ได ้ 	 เช ่น 	 acquired	 

hepatocerebral	degeneration	หรือ	Wilson’s	

disease	 นอกจากนั้นโรคตับอาจพบร่วมกับ 

โรคทางระบบประสาทอื่นๆ	 เช ่น	 essential 

tremor	 หรือ	 Parkinson’s	 disease	 ซึ่งต้อง

ระมัดระวังในการเลือกใช้ยาในผู้ป่วยเหล่านี้

	 Levodopa	สามารถให้ในผู้ป่วย	Parkinson’s	

disease	ที่มีโรคตับแข็งร่วมด้วยได้	แต่ห้ามใช้ใน

ระยะ	 decompensate	 การให้	 domperidone	

รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยา	 levodopa 

เป ็นข ้อห ้ามในผู ้ป ่วยโรคตับที่อาการรุนแรง 

Catechol-O-methyltransferase	 (COMT)	 

inhibitors	เช่น	entacapone	และ	monoamine	

oxidase	 (MAO)	 inhibitors	 เช่น	 selegiline,	

rasagiline	แมทาบอลิซึมที่ตับจึงห้ามให้ในผู้ป่วย

โรคตับแข็ง	Child-Pugh	C	ส่วนยา	dopamine	

agonist,	bromocriptine	สามารถใช้ได้ในผู้ป่วย

โรคตับ	แต่ต้องเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆ

	 ผูป่้วย	essential	tremor	อาการสัน่มกัดขีึน้

หลังดื่มสุรา	ส่งผลให้ผู้ป่วยติดสุรา	ซึ่งอาจทำาให้มี

ภาวะตับแข็งได้45	 ยา	 propranolol	 ต้องให้อย่าง

ระมดัระวงัในผูป่้วยตบัแขง็	เนือ่งจากอาจสะสมใน

ร่างกายได้	สำาหรับ	topiramate	นั้นแมทาบอลิซึม

ที่ตับ	 ควรใช ้อย ่างระมัดระวังเช ่นกัน	 ส ่วน	 

gabapentin	 ไม่ขับผ่านตับสามารถใช้ได้อย่าง

ปลอดภัย

ลมชักในผู้ป่วยโรคตับ
	 ผู ้ป ่วยโรคตับมีความเสี่ยงต ่อการชัก

มากกว่าคนทัว่ไป	โดยเฉพาะผูป่้วยโรคตบัจากพษิ

สุรา	 เน่ืองจากแมทาบอลิคที่ผิดปกติ	 และพยาธิ

สภาพในสมอง	เช่น	ภาวะเลอืดออกในสมอง	การก

ระทบกระแทกของสมองซึ่งพบได้บ่อยกว่าคน

ทัว่ไป	นอกจากนัน้ภาวะ	HE	ยงัทำาให้เกดิอาการชกั	

หรือ	 non-convulsive	 status	 epilepticus	 ได้	 

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะสมองบวมมากขึ้นอีกด้วย	

ดังนั้นผู ้ป ่วยโรคตับท่ีมีการรับรู ้ผิดปกติควร

ประเมิน	brain	imaging	เพื่อตรวจดูพยาธิสภาพ

ความผิดปกติในสมอง	 และอาจพิจารณาตรวจ	

EEG	หากสงสัย	subclinical	epilepsy	

	 การเลือกใช้ยากันชักในผู้ป่วยโรคตับนั้น

ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ	หลีกเลี่ยงยาที่แมทา

บอลิซึมผ่านตับ	เช่น	phenytoin,	valproate	และ	

carbamazepine	 ส่วน	 phenobarbital	 และ	 

lacosamide	 อาจมีการสะสมของยาได้ในผู้ป่วย

ตบัวายรุนแรง46	แนวทางการรกัษาผู้ป่วยโรคลมชกั

ปัจจุบันแนะนำาให้ใช้	 levetiracetam	 ในผู้ป่วย 

โรคตับ

โรคหลอดเลือดสมองและโรคตับ
	 ปัจจบุนัพบว่าผูป่้วยโรคตบัมโีอกาสเกดิโรค

หลอดเลอืดสมองมากกว่าคนทัว่ไปจากหลายกลไก
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ด้วยกันดังแผนภูมิที่	 220	 มีรายงานพบผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดจาก	cerebral	vasculitis	สาเหตุ

จาก	 Hepatitis	 B	 vasculitis,	 hepatitis	 B	 

related-polyarteritis	nodosa	และ	Takayasu’s	

arteritis	 และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด	C	 

กเ็พิม่โอกาสเกดิ	atherosclerosis	จากหลายกลไก

ไม่ว่าจะเป็น	chronic	inflammation,	oxidative	

stress,	endotoxemia,	hyperhomocysteinemia,	

hypo-adiponectinaemia,	insulin	resistance	

และเบาหวานเป็นต้น47	 นอกจากนั้นการติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบชนิด	C	 ร่วมกับภาวะ	 cryoglob-

ulinemia,	 anti-phospholipid	 (AP)	 และ	 

antineutrophil	 cytoplasmic	 (ANCA)	 

antibodies	 จะเพิ่มโอกาสเกิดโรคหลอดเลือด

สมองมากข้ึน	 odds	 ratio	 1.58	 การรักษาด้วย	 

alfa-interferon	 เชื่อว่าจะช่วยลดโอกาสเกิดโรค

หลอดเลือดสมองได้48 

แผนภูมิที่ 2	ความสัมพันธ์ระหว่างโรคหลอดเลือดสมองและโรคตับ

	 ยา ท่ีรับประทานเพื่ อป ้องกันการเกิด 

โรคหลอดเลือดสมอง	 เช่น	 anticoagulants,	 

antiplatelets	 และ	 statin	 เป็นข้อห้ามในผู้ป่วย

ตับวาย	 และควรใช้อย่างระมัดระวังในผู ้ป่วย 

โรคตับ	มีการติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติเป็น

ระยะ	 สำาหรับการให้	 IV	 recombinant	 tissue	
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plasminogen	activator	(rt-PA)	นัน้จะให้เมือ่ค่า	

INR	น้อยกว่า	1.7	ส่วน	mechanical	thrombectomy 

จะพิจารณาทำ าในผู ้ป ่ วยที่มีการอุดตันของ 

หลอดเลือดบริเวณ	proximal	 internal	carotid	

หรือ	 middle	 cerebral	 artery	 และมาถึง 

โรงพยาบาลภายใน	 6	 ชั่วโมง	 จากการทดลองใน

สัตว์พบว่าภาวะตับอักเสบจากพิษสุราจะเพิ่ม

โอกาสเกิดเลือดออกในสมองหลังได้รับ	 rt-PA	

เนือ่งจากตบัขบั	rt-PA	ได้ช้าลง	rt-PA	จงึออกฤทธิ์

นานขึ้นเกิด	reperfusion	injury49

	 ภาวะเลอืดออกในสมองพบได้บ่อยในผูป่้วย

โรคตับแข็ง	โดยเฉพาะที่เกิดจากพิษสุรา	โดยมาก

ไม่จำาเป็นต้องผ่าตัด	การรักษาประกอบด้วยการ

แก้ไขภาวะเลือดออกผิดปกติ	 โดยการให้	 fresh	

frozen	 plasma,	 activated	 factor	 VII	 หรือ	

platelet	 concentrate	 ในกรณี	 subarachnoid	

hemorrhage	จาก	ruptured	aneurysm	การทำา	

endovascular	occlusion	พบผลการรกัษาดกีว่า	

surgical	clipping

อาการแทรกซ้อนทางระบบประสาท
จากภาวะตับอักเสบ 
	 การตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบโดยมากไม่ทำาให้

เกิดอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาท	 อาการที่

อาจพบได้แสดงในตารางที่	220	ซึ่งจะพบในการติด

เชือ้ไวรสัตบัอักเสบชนดิซแีละอไีด้บ่อยกว่าชนิดอืน่	

อาการแทรกซ้อนทางระบบประสาททีพ่บบ่อยทีส่ดุ	

คือ	 peripheral	 neuropathie	 ซึ่งพบว่าเกิดจาก

หลายกลไก	 autoimmune	 inflammation,	 

vasculitis	และ	mixed	cryoglobulinemia50-59

	 ภาวะตับอักเสบจากภูมิคุ้มกันทำาร้ายตัวเอง

พบอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทได้น้อย	

ส่วนมากจะพบเป็น	 neuropathy	 ชนิดต่างๆ60-61	

พบมีรายงานผู้ป่วย	 chronic	 inflammatory	 

demyelinating	polyneuropathy	รักษาโดยให้	

intravenous	gamma-globulin	ได้ผลดีมาก

	 การรักษาอาการแทรกซ ้อนทางระบบ

ประสาทที่เกิดจากภูมิคุ้มกันตามหลังการติดเชื้อ

ไวรสัตบัอักเสบแสดงในตารางที	่320		ซึง่ควรให้ร่วม

กับยาต้านไวรัส

	 การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

ชนิดซี 	 ร ่วมกับภาวะ	 cryoglubulinemia	 

vasculitis	ประกอบไปด้วย	rituximab	และอาจ

พิจารณาทำา	plasmapheresis	ก่อนการให้ยาต้าน

ไวรัส62,63	จากผลการวิจัย	 randomized	clinical	

trials	(RCT)	พบว่า	rituximab	ให้ผลการรักษาที่ดี

กว่าการรักษาแบบเดิม	(conventional	treatment	

ประกอบด ้วย	 steroids, 	 azathioprine,	 

cyclophosphamide	และ	plasmapheresis)64,65 
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ตารางที่ 2 อาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่เกิดจากตับอักเสบ
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ตารางที่ 3		การรักษาอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ		

ผลข้างเคียงของยารักษาโรคตับต่อ
ระบบประสาท
	 การใช้ยาบางชนิดในผู้ป่วยโรคตับอาจมีผล

ข้างเคียงต่อระบบประสาทได้66	 มีรายงานพบ	

Guillain-Barré	 syndrome	 ตามหลังการให้	

hepatitis	B	vaccine	ยาต้านไวรสัตบับแีละซมีผีล

ข้างเคยีงทำาให้มอีาการปวดศรีษะ	ปวดเมือ่ยกล้าม

เนือ้ได้	มรีายงานพบ	clevudine	และ	telbivudine	

ทำ า ให ้ เกิด 	 myopathy	 และ	 per iphera l	 

neuropathy	 ส ่วน	 Interferon	 alfa	 และ	 

ribavirin	ทำาให้เกิด	 anterior	 ischemic	 optic	

neuropathy	ได้	นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าทำาให้

เกิด	Guillain-Barré	 syndrome	และ	 central	

nervous	 system	demyelination	 disorders	

(optic	 neuritis,	 acute	myelitis,	 cerebral	 

demyelination)	ร่วมด้วย	หากเกิดภาวะดังกล่าว

แนะนำาให้หยดุใช้	ยาต้านไวรสัตบัอกัเสบชนดิซตีวั

อืน่	เช่น	sofosbuvir	และ	levipasvir	พบทำาให้เกดิ

อาการปวดศีรษะได้มากกว่าร้อยละ	1067-70
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