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บทคัดย่อ

ที่มาและความส�ำคัญ
กลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies เป็นโรคอุบัติ
ใหม่ที่ก�ำลังถูกวินิจฉัยมากขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึง่ มักมาด้วยการเชือ้ มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่เชือ้ วัณโรค (nontuberculous
mycobacteria, NTM) และมีลกั ษณะทางคลินกิ ทีเ่ ฉพาะ ได้แก่ การติดเชือ้
NTM ที่มีความรุนแรงและแพร่กระจาย การติดเชื้อซ�้ำ  การติดเชื้อร่วม
ซึ่ง เป็น เชื้ อก่ อโรคชนิ ดภายในเซลล์ และอาการแสดงทางผิ วหนั ง
โดยการวิจัยนี้จะศึกษาทั้งลักษณะทางคลินิก การรักษา การด�ำเนินโรค
และผลการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรค
ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies
วิธีการศึกษา
การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (retrospective cohort
study) โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากการทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วย
ติ ด เชื้ อ มั ย โคแบคที เ รี ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ชื้ อ วั ณ โรคที่ เ ป็ น กลุ ่ ม อาการ antiinterferon-γ autoantibodies ทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2545 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยติดตามการ
ด�ำเนินโรคจนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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พบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยเท่ากับ 52±11.84 ปี เป็นเพศชาย
** ภาควิชาอายุรศาสตร์
้ ว่ ยมีโรคประจ�ำตัว
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11 ราย (ร้อยละ 34) เป็นโรคทางต่อมไร้ท่อมากที่สุด 6 ราย (ร้อยละ 54) อาการน�ำที่พบมากที่สุด คือ มีไข้เรื้อรัง
ร่วมกับคล�ำได้ก้อน 14 ราย (ร้อยละ 44) ระบบอวัยวะที่พบการติดเชื้อ NTM มากที่สุด คือ ต่อมน�้ำเหลือง 29 ราย
(ร้อยละ 91) พบอาการแสดงทางผิวหนังทีไ่ ม่ได้เกิดจากการติดเชือ้ จ�ำนวน 21 ราย (ร้อยละ 66) โดยลักษณะทีพ่ บมาก
ทีส่ ดุ คือ Sweet’s syndrome 14 ราย (ร้อยละ 67) การติดเชือ้ rapid-growing NTM มีมากกว่า slow-growing NTM
ซึ่งการติดเชื้อ NTM ที่พบมากที่สุด คือ Mycobacterium abscessus พบในผู้ป่วย 16 ราย (ร้อยละ 50) การติดเชื้อ
อื่นร่วมพบในผู้ป่วย 24 ราย (ร้อยละ 75 เชื้อที่พบร่วมมากที่สุด คือ Salmonella จ�ำนวน 16 ราย (ร้อยละ 50) มี
ผู้ป่วย 27 ราย (ร้อยละ 84) ที่ได้รับการตรวจหาแอนติบอดีต่อ interferon-γ จากเลือด โดยใช้วิธี enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) โดยผลเป็นบวกทั้งหมด ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหลายตัวร่วมกัน
และใช้เป็นระยะเวลานาน มีผู้ป่วยถึงร้อยละ 50 (16 ราย) ที่ยังมีการติดเชื้อ NTM อยู่และต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
ที่ควบคุมการติดเชือ้ NTM อย่างต่อเนือ่ ง  พบการกลับเป็นซ�ำ้ ของการติดเชือ้ NTM พบในผูป้ ว่ ย 12 ราย (ร้อยละ 38)
มีผู้ป่วยเพียง 8 ราย (ร้อยละ 25) ที่หายจากการติดเชื้อ ระหว่างการติดตามจากการศึกษานี้มีผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ทั้งหมด 4 ราย
บทสรุป
กลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies มีลักษณะทางคลินิกที่เฉพาะ พบมากขึ้นโดยเฉพาะใน
ประเทศไทย การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียวถึงแม้ใช้หลายตัวร่วมกันและใช้เป็นระยะเวลานาน ก็อาจ
ไม่เพียงพอต่อการรักษาต่อผู้ป่วยกลุ่มอาการนี้ อาการแสดงทางผิวหนัง โดยเฉพาะ Sweet’s syndrome อาจใช้บ่ง
บอกว่าจะมีการติดเชื้อ NTM ซ�้ำระหว่างการติดตามการรักษาได้ การท�ำให้ผู้ป่วยติดตามการรักษาต่อเนื่องระยะ
ยาวและการใช้ยาที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันอาจช่วยท�ำให้ผลการรักษาดีขึ้น

บทน�ำ

ความส�ำคัญทีม่ าของปัญหา (background and rationale)
และทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (review of the
related literature)
เชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรค (nontuberculous mycobacteria, NTM) เป็นเชื้อที่สามารถพบ
ได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม1  เป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถเป็น
เชื้อก่อโรคได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันว่าไม่รุนแรงเท่า
เชื้อวัณโรค (less virulent) การติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่
ไม่ใช่เชื้อวัณโรคนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายระบบ เช่น การ
ติดเชือ้ ทีป่ อด ต่อมน�ำ้ เหลือง ผิวหนังและกล้ามเนือ้ 2 แต่ใน
บางภาวะนั้ น การติ ด เชื้ อ สามารถเป็ น การติ ด เชื้ อ แบบ
แพร่กระจาย (disseminated) และมีความรุนแรงได้ โดย

เฉพาะภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง (immunocompromised)3-6
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยมะเร็ง และ
ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยากดภูมคิ มุ้ กัน แต่กม็ ผี ปู้ ว่ ยจ�ำนวนหนึง่ ทีไ่ ม่ได้
มีภาวะที่น่าจะมีภูมิคุ้มกันบกพร่องดังกล่าว แต่กลับมี
การติดเชื้อลักษณะเดียวกัน
ในช่วงเวลาสิบปีทผี่ า่ นมา มีความสนใจเกีย่ วกับ
การติ ด เชื้ อ มั ย โคแบคที เ รี ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ชื้ อ วั ณ โรคมากขึ้ น
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวี โดยพบว่า
ผูท้ มี่ คี วามบกพร่องทางภูมคิ มุ้ กันของ interleukin (IL)-12/
interferon-γ (IFN-γ)  เป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การติดเชือ้
มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่เชือ้ วัณโรคมีความรุนแรง  โดยเฉพาะ
ในผู ้ ใ หญ่ มี ก ารพู ด ถึ ง ภาวะการสร้ า งภู มิ ต ้ า นทานต่ อ
interferon-γ หรือกลุ่มอาการที่เรียกว่า anti-interferon-γ
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autoantibodies หลายการศึกษาพบความสัมพันธ์ของ
ภาวะนีก้ บั การติดเชือ้ เชือ้ มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่เชือ้ วัณโรค
อย่างชัดเจน7-11 และได้อธิบายลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
อาการ anti-interferon-γ autoantibodies ว่ามักติดเชื้อ
มัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคที่มีความรุนแรง และ
พบการติดเชื้อร่วมซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคชนิดภายในเซลล์
(intracellular pathogen) เช่น Salmonella, Histoplasma
capsulatum, Cryptococcus neoformans, Varicella–zoster
virus ร่วมถึงมักมีอาการแสดงทางผิวหนังที่ไม่ได้เกิดจาก
การติดเชื้อโดยตรง (reactive skin disease)12 ซึ่งกลุ่ม
อาการนีถ้ กู อธิบายครัง้ แรกในประเทศไทย11 และเมือ่ ศึกษา
ถึงระบาดวิทยาก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยชาวเอเชีย
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต7ิ
ผู้ป่วยกลุ่มอาการนี้พบว่ามีความยุ่งยากในการ
รักษาการติดเชือ้ มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่เชือ้ วัณโรค ทัง้ จาก
ระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ยาเป็นเวลานานและสูตรยาทีป่ ระกอบ
ด้วยยาปฏิชีวนะหลายตัว  ผู้ป่วยบางคนมีการติดเชื้ออย่าง
ต่อเนื่องหรือติดเชื้อซ�้ำทั้งที่ยังให้การรักษาอยู่ ซึ่งอาจ
อธิบายได้จากความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน ในช่วงหลังจึง
มีการน�ำกลุม่ ยากดภูมคิ มุ้ กันหรือปรับภูมคิ มุ้ กันมาใช้เสริม
กับการรักษากับยาปฏิชีวนะ13,14 แต่การศึกษาถึงผลการ
รักษายังมีจ�ำนวนน้อย  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงท�ำให้ยังไม่ได้
มีการน�ำมาใช้แพร่หลายในทางปฏิบัติ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เองก็มีการศึกษาเกี่ยว
กับผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ มัยโคแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช่เชือ้ วัณโรค15 และ
ผู้ป่วยที่มีข้อมูลทางคลินิกที่เข้าได้กับกลุ่มอาการ antiinterferon-γ autoantibodies10 แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
ระยะยาวโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ
นี้ ดังนั้นการวิจัยนี้จะศึกษาทั้งลักษณะทางคลินิก การ
รักษา การด�ำเนินโรค และผลการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อ
มัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่ม
อาการ anti-interferon-γ autoantibodies
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย (research objectives)

วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิก การรักษาและผล
การรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อ
วัณโรคที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการ anti-interferon-γ
autoantibodies
วัตถุประสงค์รอง เพื่อศึกษา
ผลการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื้ อ มั ย โคแบคที เ รี ย
ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ชื้ อ วั ณ โรคที่ ถู ก วิ นิ จ ฉั ย เป็ น กลุ ่ ม อาการ antiinterferon-γ autoantibodies
รายละเอียดของการรักษา  สูตรยาที่ใช้ รวมถึง
ระยะเวลาในการให้การรักษาและติดตาม
การด�ำเนินโรคของผูป้ ว่ ยติดเชือ้ มัยโคแบคทีเรีย
ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ชื้ อ วั ณ โรคที่ ถู ก วิ นิ จ ฉั ย เป็ น กลุ ่ ม อาการ antiinterferon-γ autoantibodies

รูปแบบการวิจัย (research design)

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (retrospective cohort study)
ประชากรเป้าหมาย
ผู้ป่วยติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรค
ทีเ่ ป็นกลุม่ อาการ anti-interferon-γ autoantibodies ทุกราย
ที่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 จนถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 โดยติดตามการด�ำเนินโรคจนถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วย (inclusion criteria)
1. อายุมากกว่า 18 ปี
2. มีลักษณะทางคลินิกที่เข้าได้กับกลุ่มอาการ
anti-interferon-γ autoantibodies ดังนี้
1. พบการติดเชื้อ NTM ที่ต่อมน�้ำเหลือง
2. มีการติดเชื้อ NTM แบบแพร่กระจาย (พบ
การติดเชื้อมากกว่า 1 อวัยวะ หรือผลเพาะ
เชื้อขึ้นในเลือด)
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การศึกษาลักษณะทางคลินิก การรักษาและผลการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย
ที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies

3. พบการติดเชื้อ NTM ที่ต�ำแหน่งใดใด โดยมี
อาการทางผิวหนังร่วมด้วย (reactive skin
diseases: Sweet’s syndrome, pustular
psoriasis or erythema nodosum)
4. มีการติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นร่วมด้วย เช่น
โดยอาจเกิดการติดเชือ้ พร้อมกันหรือไม่กไ็ ด้
(เช่น salmonellosis, penicilliosis, histoplasmosis, cryptococcosis หรือ melioidosis)
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วยออก (exclusion criteria)
1. มีการติดเชือ้ NTM ทีป่ อดเพียงต�ำแหน่งเดียว
2. การติดเชื้อ NTM ในโรงพยาบาล
3. ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี
4. มีประวัติโรคมะเร็งก่อนได้รับการวินิจฉัย
กลุม่ อาการ anti-interferon-γ autoantibodies

จุฬาอายุรศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (statistical analysis)
ใช้สถิตแิ บบเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดย
น�ำเสนอด้วยค่าเฉลี่ย มัธยฐาน พิสัย

ผลการศึกษา

ข้อมูลทางระบาดวิทยา
จากการรวบรวมผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2558 มีทั้งหมด 32 ราย ได้รับการวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการ
anti-interferon-γ autoantibodies ที่มีการติดเชื้อ NTM
พบว่าอายุเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยเท่ากับ 52 ±11.84 ปี เป็นเพศชาย
19 ราย (ร้อยละ 59) เพศหญิง 13 ราย (ร้อยละ 41) โดยผูป้ ว่ ย
มีโรคประจ�ำตัว 11 ราย (ร้อยละ 34) แบ่งออกเป็นโรคทาง
ต่อมไร้ทอ่ 6 ราย ได้แก่ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคของต่อม

ตารางที่ 1. แสดงข้อมูลทางระบาดวิทยา โรคประจ�ำตัว  การติดเชือ้ ร่วมและผลการรักษาของผูป้ ว่ ยติดเชือ้ NTM ทีเ่ ข้าได้
กับกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies (N=32)
Age, yrs (SD)
Sex (M: F)
Comorbid disease
DM type II
Thyroid diseaseψ
Secondary AI
SLE overlapping RAŦ
ITP§
Hypertension
Gout
Poliomyelitis

52 (±11.84)
19: 13
11 (34%)
2 (9%)
3 (6%)
1 (3%)
1 (3%)
1 (3%)
3 (9%)
1 (3%)
1 (3%)

2 patients had Graves’ disease, one patient had primary hypothyroidism.
SLE: systemic lupus erythematosus, RA: rheumatoid arthritis. Patient was in inactive disease, on hydroxychloroquine and low dose
methotrexate.
§
ITP: Immune thrombocytopenia. Patient was in inactive disease, not currently on medication.
M: male, F: female, DM: diabetes mellitus, SD: standard deviation
ψ
Ŧ
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ไทรอยด์ และต่อมหมวกไต รองลงมาเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง 3 ราย และโรคที่เป็นกลุ่ม autoimmune ดังแสดง
ในตารางที่ 1 แต่ทุกรายโรคอยู่ในระยะสงบมากกว่า 1 ปี
และไม่ได้ใช้ยาที่มีผลเพิ่มการติดเชื้อฉวยโอกาส

ลักษณะทางคลินิก

อาการน�ำที่พบมากที่สุด คือ มีไข้เรื้อรังร่วมกับ
คล�ำได้ก้อน เป็นอาการน�ำของผู้ป่วย 14 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 44 รองลงมาคือมีไข้เรื้อรังเพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 25)
และอาการตามระบบ โดยอวัยวะที่พบการติดเชื้อ NTM
มากที่สุด คือ การติดเชื้อที่ต่อมน�้ำเหลือง พบในผู้ป่วย 29
ราย คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมาคือการติดเชื้อที่ผิวหนัง
และเนื้อเยื่ออ่อน จ�ำนวน 9 ราย (ร้อยละ 28) ซึ่งแยกจาก
การเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังที่ไม่ไช่การติดเชื้อโดยตรง
(reactive skin disease) และพบว่าเพาะเชื้อขึ้นในเลือด
จ�ำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 เท่ากัน ส่วนการติดเชื้อ
ในอวัยวะอื่นๆ ดังแจกแจงในตารางที่ 2  นอกจากนี้ยังพบ
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ว่ามีการติดเชื้อ NTM หลายระบบในผู้ป่วยถึง 23 ราย คิด
เป็นร้อยละ 72 พบการติดเชื้อตั้งแต่ 2- 5 ระบบตามแสดง
ในรูปที่ 1 ในผู้ป่วยทั้งหมดที่ศึกษานี้ มี 9 รายที่ติดเชื้อ
NTM เพียง 1 ระบบ ซึ่ง 8 รายเป็นการติดเชื้อที่ต่อมน�้ำ
เหลืองหลายต�ำแหน่งและทั้งหมดพบร่วมกับการติดเชื้อ
ฉวยโอกาสอื่นหรือมีอาการแสดงทางผิวหนังร่วมด้วย
ผู้ป่วยจ�ำนวน 21 ราย (ร้อยละ 66) พบอาการ
แสดงทางผิ ว หนั ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการติ ด เชื้ อ โดยตรง
(reactive skin disease) โดยทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยด้วย
การตัดชิน้ เนือ้ ส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยา พบว่าลักษณะทีพ่ บ
มากที่สุด คือ Sweet’s syndrome จ�ำนวน 14 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 67 รองลงมา คือ erythema nodusum, pustular
psoriasis และ acute generalized exanthematous
pustulosis (AGEP) ในจ�ำนวนใกล้เคียงกัน และพบว่ามี
ผู้ป่วย 3 รายทีม่ ี reactive skin diseases ถึง 2 ชนิด โดยมี
Sweet’s syndrome ร่วมด้วยทั้ง 3 ราย

ตารางที่ 2. แสดงอวัยวะตามระบบที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ NTM (N=32)
Site of involvement
Lymph node
Skin and soft tissue
Bone and joint
Lung
Blood
Liver/spleen/bowel
ENT
Other
Reactive skin diseases
Sweet’s syndrome
Pustular psoriasis
Acute generalized exanthematous pustulosis
Erythema nodusum

Number of patients (%)
29 (91)
9 (28)
4 (13)
12 (38)
9 (28)
5 (16)
4 (13)
1 (3)
21 (66)
14 (67)
3 (14)
3 (14)
4 (19)
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การศึกษาลักษณะทางคลินิก การรักษาและผลการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย
ที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies

4
13%

จุฬาอายุรศาสตร์

5
3%
1
28%

1
2
3
4
5

3
19%

2
37%

รูปที่ 1. แสดงจำ�นวนอวัยวะตามระบบที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ NTM
ตารางที่ 3. แสดงชนิดสายพันธุ์ของเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรค (N=32)
NTM species

Number of patients (%)

Rapid-growing
M. abscessus
M. fortuitum
M. chelonae

16 (50)
4 (12.5)
1 (3)

Slow-growing
MAC
M. kansasii
M. saskatchewanense
M. gordonae
M. szulgai
M. scrofulaceum
M. parascrofulaceum
M. haemophilum

1 (3)
4 (12.5)
2 (6)
1 (3)
1 (3)
1 (3)
1 (3)
1 (3)

Unidentified

7 (22)

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

เชื้อก่อโรคและการติดเชื้อร่วม

เชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคทั้งชนิดที่
เติบโตเร็ว (rapid-growing NTM, RGNTM) และชนิดที่
เติบโตช้า (slow-growing NTM, SGNTM) ถูกแยกเชื้อได้
จากการส่งตรวจทางจุลชีววิทยาของผูป้ ว่ ย 25 ราย (ร้อยละ
78) ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด โดยพบว่าการติดเชือ้ rapid-growing
NTM มีมากกว่า slow-growing NTM ซึง่ การติดเชือ้ NTM
ที่พบมากที่สุด คือ Mycobacterium abscessus ซึ่งเป็น
rapid-growing NTM พบในผู้ป่วย 16 ราย คิดเป็นร้อยละ
50 ของผู้ป่วยทั้งหมด รองลงมา คือ Mycobacterium
fortuitum และ Mycobacterium kansasii รวมทั้งพบว่ามี
ผู ้ ป ่ ว ยจ� ำ นวน 6 รายที่พบการติด เชื้อ NTM มากกว่ า
1 ชนิดสายพันธุ์ โดยพบการติดเชื้อ NTM 2 ชนิด จ�ำนวน
5 ราย และ 3 ชนิด จ�ำนวน 1 ราย
ผูป้ ว่ ย 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 มีการติดเชือ้ อืน่
ร่วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเชื้อฉวยโอกาส (ตารางที่ 4)
เชื้อที่พบร่วมมากที่สุด คือ Salmonella จ�ำนวน 16 ราย
(ร้อยละ 50) โดยทัง้ หมดพบการติดเชือ้ ในกระแสเลือดด้วย
(Salmonella bacteremia) การติดเชือ้ ร่วมอืน่ ได้แก่ Herpes
infection (22 ราย) วัณโรค  (7 ราย) cryptococccosis (3 ราย)
penicillosis (1 ราย) histoplasmosis (1 ราย) meiloidosis
(1 ราย) และ group A strepococcus septicemia (1 ราย)
การติดเชื้อร่วมทั้งหมดนี้ได้นับรวมทั้งก่อนการติดเชื้อ
NTM ระหว่างการติดเชื้อ และเกิดตามหลังการติดเชื้อ
NTM ด้วย

การตรวจหาแอนติบอดีต้ อ่ interferon-γ  โดยใช้วธิ ี
ELISA

ในการศึกษานี้มีผู้ป่วยจ�ำนวน 27 ราย (ร้อยละ
84) ที่ได้รับการตรวจหาแอนติบอดี้ต่อ interferon-γ จาก
เลือด โดยใช้วิธี enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA) รายงานผลด้วยค่า mean optical density (O.D.)
โดยการแปลผลขึ้นกับค่า positive control และ negative
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control ที่ท�ำในแต่ละครั้ง จึงไม่ได้ตัวเลขค่าผลบวกที่
ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยทั้ง 27 ราย ที่ได้รับการ
ตรวจนี้พบผลเป็นบวกทั้งหมด โดยมีผู้ป่วย 6 ราย จาก 27
ราย ที่ได้รับการตรวจหาแอนติบอดี้ต่อ interferon-γ จาก
เลือดซ�้ำ และผลการตรวจก็ยังเป็นบวกทั้งหมดเช่นกัน

การด�ำเนินโรค การรักษา และผลการรักษา

ถึงแม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การรักษาด้วยยาปฏิชวี นะ
หลายตัวร่วมกัน และใช้เป็นระยะเวลานาน แต่กย็ งั มีผปู้ ว่ ย
ถึง 16 ราย (ร้อยละ 50) ทีย่ งั มีการติดเชือ้ NTM อยูแ่ ละต้อง
ใช้ยาปฏิชีวนะที่ควบคุมการติดเชื้อ NTM อย่างต่อเนื่อง  
สูตรยาหลายชนิดถูกน�ำมาใช้ในการควบคุมการติดเชื้อ
NTM ทั้งยากลุ่ม macrolides, fluoroquinolones ยาสูตร
มาตรฐานที่ใช้รักษาเชื้อวัณโรค (isoniazid, rifampicin,
ethambutol, pyrazinamide) และยาอื่นที่น�ำมาใช้ร่วม ดัง
แสดงในตารางที่ 5
การกลับเป็นซ�้ำของการติดเชื้อ NTM พบใน
ผู้ป่วย 12 ราย (ร้อยละ 38) ทั้งในผู้ป่วยที่รักษาจนหยุดยา
ปฏิชีวนะแล้ว (7 ราย) และในผู้ป่วยทียังใช้ยาปฏิชีวนะอยู่
แล้วมีการติดเชื้อขึ้นมาใหม่ (5 ราย) โดยมีผู้ป่วยเพียงราย
เดียวที่ถูกบันทึกว่าขาดการรักษาและกลับมาพบแพทย์
ด้วยการกลับติดเชื้อซ�้ำ   ระยะเวลาจากการหยุดการใช้ยา
ปฏิชีวนะจนถึงการติดเชื้อ NTM ซ�้ำ  ในผู้ป่วย 7 รายที่ได้
หยุดยาปฏิชีวนะแล้วเท่ากับ 24 สัปดาห์ (median) พิสัย
2-245 สัปดาห์) อาการน�ำของการติดเชื้อ NTM ซ�้ำเกือบ
ทั้งหมดมาด้วยอาการต่อมน�้ำเหลืองโตทั้งที่มีไข้และไม่มี
ไข้ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยถึง 9 รายจาก 12 รายที่ติดเชื้อ
ซ�ำ้ นี้ (คิดเป็นร้อยละ 75) มีอาการแสดงทางผิวหนังทีไ่ ม่ได้
เกิดจากเชื้อโดยตรงเป็นอาการแสดงน�ำมาก่อนด้วย มีผู้
ป่วยเพียง 8 ราย (ร้อยละ 25) ที่หายจากการติดเชื้อ NTM
หลั ง หยุ ด ยาปฏิ ชี ว นะแล้ ว ผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม ที่ ห ายนี้ ใ ช้ ย า
ปฏิ ชี ว นะเป็ น ระยะเวลานานตั้ ง แต่ 48-208 สั ป ดาห์
(median 155 สัปดาห์) โดยมีระยะเวลาในการติดตามการ

การศึกษาลักษณะทางคลินิก การรักษาและผลการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย
ที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies
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จุฬาอายุรศาสตร์

ตารางที่ 4. แสดงการติดเชื้อร่วม (N=32)
Coinfection
TB
Salmonellosis
Varicella–zoster infection
Other

Number of patients (%)
7 (22)
16 (50)
12 (38)
7 (22)

ตารางที่ 5. แสดงรายละเอียดการติดเชื้อ สูตรยา และผลการรักษา
Patient
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Species of NTM

Used antibiotic
Macrolide Quinolone
IREZ
M. saskatchewanense CLA
LVX, MXF RMP, EMB
M. abscessus,
CLA
EMB
M. fortuitum
M. abscessus
AZ, CLA
INH, RMP,
M. gordonae
CLA
EMB, PZA
M. abscessus
CLA
CIP
M. abscessus,
INH, RMP,
CLA
CIP, MXF
M. kansasii
EMB
INH, RMP,
M.kansasii
EMB, PZA
INH, RMP,
M.abscessus
CLA
EMB, PZA
MAC,
INH, RMP,
CLA
OFL
M. abscessus
EMB, PZA
INH, RMP,
M. kansaii
LVX
EMB
M. fortuitum
CLA
LVX
M. chelonae
CLA
M. abscessus
CLA
LVX
M. fortuitum,
CLA
LVX
M. chelonae
M. abscessus
CLA
LVX
INH, RMP,
Unidentified
CLA
EMB, PZA

Outcome

DOX, SXT
DOX, SXT

Recurrent, cured
Recurrent*, persistent
infection
Recurrent*, cured
Recurrent*, cured

SXT
AN, DOX,
SXT

Persistent infection
Recurrent*, dead
Cured

DOX, SXT

Persistent infection

AN, DOX

Recurrent*, persistent
infection

SXT

Unknown

SXT
DOX, SXT
SXT

Persistent infection
Unknown
Unknown

DOX, SXT

Persistent infection

DOX, SXT

Cured
Unknown

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

Patient

Species of NTM
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Used antibiotic
Macrolide Quinolone
IREZ
RMP, EMB,
CLA
PZA

17

M. szulgai

18

M. haemophilum,
M. suskatchewanense, CLA
M. parascrofulaceum

LVX

19

M. abscessus

CLA

LVX

20

M. abscessus

CLA

21

M. abscessus

CLA

LVX

22

M. abscessus

CLA

CIP

23

M. abscessus

CLA

MXF

24

M. fortuitum

CLA

25

Unidentified

26

Unidentified

27

M. scrofulaceum

28

Unidentified

CLA

LVX

29

Unidentified
M. kansasii,
M. abscessus

CLA

LVX

CLA

LVX

30
31

M. abscessus

32

M. abscessus

CLA
LVX

CLA

Outcome
Recurrent, persistent
infection
AN, DOX

INH, RMP,
EMB
RMP, EMB

INH, RMP,
EMB, PZA
INH, RMP,
EMB, PZA
INH, RMP,
EMB, PZA
INH, RMP,
EMB
INH, RMP,
EMB
INH, RMP,
EMB, PZA
RMP, EMB

AN, DOX,
SXT
DOX, SXT

Recurrent*,
cured
Unknown

Unknown
Recurrent*, persistent
DOX, SXT
infection
AN, DOX, CEF
Cured
AN, DOX,
Recurrent*, cured
SXT, CEF
DOX, SXT,
Unknown
CEF
Dead
Unknown
SXT

Persistent infection

DOX

Persistent infection

DOX, SXT
AN, TG

Persistent infection
Recurrent*, persistent
infection
Dead

AN, DOX,
CEF, TG

Recurrent, dead

*การติดเชื้อซ�้ำที่มีอาการแสดงทางผิวหนังที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโดยตรง (reactive skin diseases) เป็นอาการแสดงน�ำมาก่อน
AN: amikacin, AZ: azithromycin, CEF: cefoxitin, CIP: ciprofloxacin, CLA: clarithromycin, DOX: doxycycline, EMB: ethambutol,
FOX: cefoxitin, INH: isoniazid, LVX: levofloxacin, M: Mycobacterium, MAC: M. avium complex, MXF: moxifloxacin, NA: not
available, NTM: nontuberculous mycobacteria, OFL: ofloxacin, PZA: pyrazinamide, RFB: rifabutin, RMP: rifampin, SXT:
trimethoprim-sulfamethoxazole, TG: tigecycline
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การศึกษาลักษณะทางคลินิก การรักษาและผลการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย
ที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies

รักษาที่ 231 สัปดาห์ (median) (พิสัย 112-624 สัปดาห์)
นอกจากนีใ้ นจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีห่ ายนีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยติดเชือ้ NTM
ซ�้ำ 5 ราย  มีผู้ป่วยที่ไม่ทราบผลการรักษาเนื่องจากไม่มา
ติดตามการรักษา 8 ราย (ร้อยละ 25)
ระหว่างการติดตามจากการศึกษานีม้ ผี ปู้ ว่ ยทีเ่ สีย
ชีวิตทั้งหมด 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 โดย 1 รายเสียชีวิต
จากผลแทรกซ้อนของการติดเชื้อ NTM โดยตรง คือ เยื่อ
หุม้ หัวใจอักเสบ (pericarditis) อีก 3 รายเสียชีวติ จากเหตุอนื่
คือ ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล 2 ราย
และเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 1 ราย ดังแสดงใน
ตารางที่ 6

จุฬาอายุรศาสตร์

บทวิจารณ์

การวิ จั ย นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย
เป็นกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies ที่มีการ
ติดเชื้อ NTM จ�ำนวนทั้งสิ้น 32 ราย โดยทั้งหมดเป็นผู้ป่วย
ที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไม่มี
ภาวะที่น่าจะมีภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นมาก่อนทั้งจากโรค
ประจ�ำตัวและการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน และมีลักษณะทาง
คลินิกที่เข้าได้กับกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies ตามการศึกษาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการศึกษาใน
ผูป้ ว่ ยเชือ้ ชาติเอเชียและไทย7,10,16 พบว่าโรคประจ�ำตัวทีพ่ บ
มากที่สุดเป็นกลุ่มโรคต่อมไร่ท่อ

ตารางที่ 6. แสดงรายละเอียดการติดเชื้อ การรักษา สาเหตุการตายของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
NTM species (and coinfection)

Organ involvement

Antibiotic

Cause of death

Male,
46 yrs

M. abscessus, M. kansasii
Bacteremia, lung, pleura,
(history of TB, salmonellosis) splenic abscess, generalized
2 episodes of recurrent NTM lymphadenopathy
infection

INH, RMP, EMB,
CIP, MXF
CLA, AN, DOX,
SXT

Cardiogenic shock
due to constrictive
pericarditis

Male,
60 yrs

Unidentified (histoplasmosis)
urine LAM: positive

Generalized lymphadenopathy, osteolytic bone,
hepatosplenomegaly

Previous as TB:
INH, RMP, EMB,
PZA (Not definite
treatment)

Hemophagocytic
syndrome

Female, M. abscessus (history of TB,
Generalized lymphadeno69 yrs salmonellosis, cryptococccosis) pathy

Previous as TB:
INH, RMP, EMB,
PZA
(Not definite treatment)

Large cerebral infarction

Male,
39 yrs

RMP, EMB, CLA Severe ARDS (Acute
AN, DOX, CEF, TG Respiratory Distress
Syndrome)

M. abscessus (MDR) (salmonel- Generalized lymphadenolosis)
pathy, lung, bone, skin,
2 episodes of recurrent NTM bacteremia
infection

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากร่างกายสร้าง
แอนติบอดี้ต่อ interferon-γ ซึ่งท�ำให้เกิดการติดเชื้อเชื้อ
มัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคที่รุนแรงนี้เป็นโรคอุบัติ
ใหม่ทกี่ ำ� ลังถูกให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จากการศึกษาทั่วโลกก่อนหน้านี้ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจากทวีปเอเชีย7-10,17-22 โดยเฉพาะจาก
ประเทศไทยและไต้หวัน ในการศึกษานี้พบว่าอาการน�ำที่
มากที่สุด คือ ไข้เรื้อรังร่วมกับต่อมน�้ำเหลืองโต (ร้อยละ
44) ซึ่งระบบต่อมน�้ำเหลืองก็เป็นอวัยวะที่พบการติดเชื้อ
NTM มากที่สุด (ร้อยละ 91) ตรงกับลักษณะทางคลินิก
ของผู้ป่วยกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies
จากการศึ ก ษาก่ อ นหน้ า ในประเทศไทย10,16,22 รวมถึ ง
ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยกลุ่มอาการเฉพาะนี้ที่พบว่า
มีการติดเชื้อที่รุนแรงและแพร่กระจายก็ตรงกับผลการ
ศึกษาครัง้ นีด้ ว้ ย ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้
ติดเชื้อเอชไอวีโดยทั่วไปที่พบว่าติดเชื้อ NTM ที่ปอดมาก
ที่สุด15 นอกจากนี้อาการแสดงทางผิวหนังที่ไม่ได้เกิดจาก
การติดเชื้อโดยตรง (reactive skin diseases) ก็พบร่วมมาก
ถึ ง ร้ อ ยละ 66 (21 ราย) ใกล้ เ คี ย งกั บ การศึ ก ษาของ
Chetchotisakd และคณะ16 ซึง่ ศึกษาในคนไทย แต่มากกว่า
การศึกษาของ Browne และคณะ ทีพ่ บประมาณร้อยละ 40
ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาที่ มี ป ระชากรชาติ อื่ น ร่ ว มด้ ว ย7 โดย
Sweet’s syndrome พบมากที่สุด ตรงกับการศึกษาก่อน
หน้าทั้งหมด ซึ่งในช่วงหลังมีการอธิบายถึงพยาธิก�ำเนิด
ของการเกิด reactive skin diseases โดยเฉพาะ Sweet’s
syndrome ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ NTM ว่ามีความ
เกีย่ วข้องกับ interleukin-17 (IL-17)23,24 ท�ำให้เกิดข้อสังเกต
ว่า IL-17 อาจมีความส�ำคัญในกลุม่ อาการนีด้ ว้ ยนอกเหนือ
จาก interleukin (IL)12- และ interferon-γ
เชือ้ ก่อโรคทีส่ ามารถแยกได้จากการเพาะเชือ้ ใน
การศึกษานีพ้ บว่าส่วนใหญ่เป็น rapid-growing NTM โดย
เชื้อที่พบมากที่สุด คือ Mycobacterium abscessus ตรงกับ
ผลการศึกษาในไทยก่อนหน้านี้7,16,22 แต่ต่างจากผลการ
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ศึกษาล่าสุดของไต้หวันทีพ่ บการติดเชือ้ slow-growing NTM
มากกว่า ซึ่งศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มอาการ anti-interferon-γ
autoantibodies เช่นเดียวกัน25 ความแตกต่างของสายพันธุ์
นี้ ส ามารถอธิ บ ายได้ จ ากการกระจายตั ว ของเชื้ อ ตาม
ต�ำแหน่งทางภูมศิ าสตร์เพราะ NTM เป็นเชือ้ ทีส่ ามารถพบ
ได้ทั่วไปในสิง่ แวดล้อม  ตามการศึกษาการกระจายตัวของ
เชือ้ NTM ตามต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์26,27 การติดเชื้อร่วม
ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ non-typhoidal Salmonella โดยทัง้ หมด
มีการเพาะเชื้อขึ้นจากเลือดร่วมด้วยกับอาการตามระบบ
และการติดเชื้อร่วมอื่นก็เป็นเชื้อก่อโรคชนิดภายในเซลล์
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
แบบเซลล์
ผลการรักษาการติดเชื้อ NTM ในผู้ป่วยกลุ่ม
อาการนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาก่อนหน้าทั้ง
ในไทยและต่างประเทศ10,25 คือ ผู้ป่วยจะได้รับการรักษา
ด้วยยาปฏิชีวนะหลายตัวร่วมกัน และใช้เป็นระยะเวลา
นาน ส่วนใหญ่มีการตอบสนองที่ดี แต่ก็ไม่สามารถก�ำจัด
เชื้อให้หายขาดได้   มีผู้ป่วยถึงร้อยละ 50 (16 ราย) ที่ยังมี
การติดเชือ้ NTM อยูแ่ ละต้องใช้ยาปฏิชวี นะทีค่ วบคุมการ
ติดเชือ้ NTM อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีผ้ ลจากการศึกษานีม้ จี ดุ ที่
น่าสังเกตในกลุ่มที่ติดเชื้อซ�้ำที่พบว่ามีอาการแสดงน�ำที่
เป็น reactive skin disease โดยเฉพาะ Sweet’s syndrome
มากถึงร้อยละ 75 ตรงกับการศึกษาของ Chetchotisakd
และคณะ ที่ Sweet’s syndrome ส่วนใหญ่เกิดในช่วงที่ติด
เชื้อซ�้ำ16 ในขณะที่การตรวจแอนติบอดี้ต่อ interferon-γ
โดยใช้วิธี ELISA จากการศึกษานี้มีผลไม่แตกต่างกันใน
ช่วงที่โรคสงบและช่วงที่ก�ำเริบ  
ในการศึกษานีน้ บั ผูป้ ว่ ยทีห่ ยุดยามากกว่า 6 เดือน
แล้วไม่มีการติดเชื้อกลับซ�้ำเป็นผู้ป่วยที่หาย  แต่เมื่อดูราย
ละเอียดในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อซ�้ำหลังการได้รักษาครบก็
พบว่ามีผปู้ ว่ ยทีเ่ กิดการติดเชือ้ ซ�ำ้ หลังหยุดยาไปมากกว่า 6
เดือน 3 ราย จาก 12 ราย ดังนัน้ หากมีการติดตามการรักษา
ต่อระยะยาวอาจพบว่ามีการติดเชื้อซ�้ำมากขึ้นได้ โดยผล
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การศึกษาลักษณะทางคลินิก การรักษาและผลการรักษาของผู้ป่วยติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย
ที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรคที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies

การรักษาที่ไม่ดีนักนี้ อธิบายได้จากหลายสาเหตุ ได้ กลุ่ม
อาการ anti-interferon-γ autoantibodies เองที่ท�ำให้ผู้ป่วย
มีภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง การรักษาซึง่ ใช้ยาหลายตัวและ
ระยะเวลานานท�ำให้ผู้ป่วยอาจไม่ปฏิบัติตามไปจนถึงขาด
การรักษา  หรือเกิดจากเชื้อดื้อยาและการเพาะเชื้อที่ใช้
ระยะเวลานาน ท�ำให้ผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่ถกู รักษาแบบติดเชือ้
วัณโรคไปก่อน  และไม่ใช่ทุกรายที่ได้ส่งตรวจความไวต่อ
ยาปฏิชีวนะ (antimicrobial susceptibility test, ATS)
ตั้งแต่แรก และถึงแม้จะใช้ยาปฏิชีวนะครอบคลุมแล้วแต่
เชือ้ ก็มโี อกาสดือ้ ยาได้อกี หากมีการติดเชือ้ เกิดขึน้ อีก ดังนัน้
จะเห็นได้วา่ การยาปฏิชวี นะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
ต่อการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies จึงมีการน�ำการรักษาอื่นมาใช้ร่วมเพื่อช่วยเกี่ยว
กับภาวะภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีการน�ำ 
rituximab มาใช้รว่ ม13,14,28 ซึง่ ยังมีการใช้อย่างจ�ำกัดและยัง
ไม่ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ร ะยะยาวและผลข้ า งเคี ย ง  
นอกจากนี้ยังเป็นยาราคาแพงที่ถูกจ�ำกัดการใช้อีกด้วย

บทสรุป

จุฬาอายุรศาสตร์

กลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies
เป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ป่วยไม่ติดเชื้อเอชไอวีท่ี
พบมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย  ซึ่งมีลักษณะทาง
คลินกิ ทีเ่ ฉพาะ คือ เกือบทัง้ หมดมีการติดเชือ้ NTM ทีแ่ พร่
กระจาย รุนแรง และเป็นซ�้ำ  ดังนั้นควรเป็นการวินิจฉัยที่
ต้องนึกถึงไว้เสมอ โดยเฉพาะผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ NTM ที่
มีต่อมน�้ำเหลืองอักเสบ มีการติดเชื้อก่อโรคชนิดภายใน
เซลล์ร่วม โดยเฉพาะ salmonellosis มีอาการแสดงทาง
ผิวหนังร่วมด้วย หรือตอบสนองไม่ดีต่อการรักษาด้วยยา
วัณโรคปกติ  การตรวจหาแอนติบอดีต้ อ่ interferon-γ โดย
ใช้วิธี ELISA ไม่มีประโยชน์ในการติดตามการรักษา  ใน
ขณะที่ อ าการแสดงทางผิ ว หนั ง โดยเฉพาะ Sweet’s
syndrome อาจใช้บ่งบอกว่าจะมีการติดเชื้อ NTM ซ�้ำ
ระหว่างการติดตามการรักษาได้
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Topic review
อาการเจ็บหน้าอกทีแ่ ตกต่างกันของผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ระหว่างผู้ป่วยอายุต่างๆ และระหว่างเพศ
(presentation of chest pain in acute myocardial infarction
patient: differences by age and gender)
ประกาศิต วิรุฬหกุล*
ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน**

* แพทย์ประจ�ำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

ที่มาและความส�ำคัญ
การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่
ผิดพลาดหรือล่าช้าเนื่องจากอาการของผู้ป่วยที่ไม่ชัดเจน เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่เพิ่มอัตราการเสียชีวิต ผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันมีอาการที่แตกต่างจากผู้ป่วยวัยกลางคน และเพศชาย
กับเพศหญิงน่าจะมีอาการทีแ่ ตกต่างกัน งานวิจยั นีท้ ำ� เพือ่ ศึกษาความ
แตกต่างของลักษณะอาการเจ็บหน้าอก ในผูป้ ว่ ยอายุและเพศทีต่ า่ งกัน
และศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิต
วิธีการศึกษา
ศึกษาเป็นเชิงวิเคราะห์โดยเก็บข้อมูลผูป้ ว่ ยทุกรายทีว่ นิ จิ ฉัย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ระหว่างมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2557  
โดยแบ่งกลุม่ ตามอายุ <65 ปี และ ≥65 ปี แบ่งตามเพศชายและเพศหญิง
แบ่งเป็นกลุ่มเสียชีวิตในการนอนโรงพยาบาลและไม่เสียชีวิต แล้ว
เปรียบเทียบลักษณะของอาการเจ็บหน้าอกและอัตราการเสียชีวิต
ผลการศึกษา
เมื่อแบ่งกลุ่มตามอายุ พบว่ากลุ่มที่อายุ ≥65 ปี มีโรคประจ�ำ
ตัวมากกว่า (ร้อยละ 84 และร้อยละ 71 P <0.001) แต่มีอาการเจ็บ
หน้าอกน้อยกว่า (ร้อยละ 75 และร้อยละ 86 P <0.001) มีอาการเจ็บ
หน้าอกแบบจ�ำเพาะน้อยกว่า (ร้อยละ 47 และร้อยละ 63 P <0.001) แต่
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มีอาการอืน่ ร่วมด้วยมากกว่า ทัง้ หายใจไม่อมิ่ (ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 P=0.028) เหนื่อย (ร้อยละ 37 และร้อยละ
19 P <0.001) รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า (ร้อยละ 11 และร้อยละ 5 P=0.006) หากตามเพศ พบว่าเพศชาย
มีโรคประจ�ำตัวน้อยกว่า (ร้อยละ 74 และร้อยละ 86 P <0.001) พบอาการเจ็บหน้าอกบ่อยกว่า (ร้อยละ 83 และ
ร้อยละ 74 P=0.001) แต่มีอาการแสดงอื่นน้อยกว่า ทัง้ หายใจไม่อม่ิ (ร้อยละ 25  และร้อยละ 29 P=0.001) เหนือ่ ย
(ร้อยละ 4 และร้อยละ 8 P=0.001) แต่ไม่พบความแตกต่างของอัตราการเสียชีวิตระหว่างเพศอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (ร้อยละ 8 และร้อยละ 11 P=0.95) ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์กบั การการเสียชีวติ เมือ่ วิเคราะห์แบบพหุปจั จัยพบว่า
ปัจจัยทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย ไม่มอี าการเจ็บหน้าอก (OR=2.87 P=0.019) อัตราการเต้นของชีพจรเร็ว
(OR =1.03 P <0.001) และภาวะหัวใจล้มเหลว (OR=7.66 P <0.001)  
สรุปผลการศึกษา
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุ ≥65 ปี จะมีอาการเจ็บหน้าอกทีไ่ ม่ชดั เจน ส่วนเพศชายมีอาการเจ็บหน้าอกแบบจ�ำเพาะ
มากกว่าซึ่งสอดคล้องกับการพบว่าผู้ป่วยเพศชายมักมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่า  ดังนั้นอายุและเพศของผู้ป่วยมีความ
สัมพันธ์อย่างมากกับอาการเจ็บหน้าอกทีไ่ ม่ชดั เจนซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อการเสียชีวติ แพทย์ควรสงสัยโรคกล้ามเนือ้
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในผูส้ งู อายุทมี่ อี าการและอาการแสดงไม่ชดั เจนและตระหนักถึงความส�ำคัญของการซัก
ประวัติและการตรวจร่างกายในผู้สูงอายุ                                                              

ที่มาและความส�ำคัญ   

เนือ่ งจากโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(acute myocardial infarction) เป็นโรคที่แพทย์ต้องค�ำนึง
ถึงเป็นอันดับแรกเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการเจ็บหน้าอก เพราะถือ
เป็นภาวะฉุกเฉินต้องรักษาอย่างเร่งด่วน จากการศึกษาใน
ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินด้วยอาการเจ็บหน้าอกในประเทศ
สหรัฐอเมริกามากกว่า 8 ล้านราย/ปี พบว่า 1 ใน 5 ของ
ประชากรกลุ่มนี้ ได้การวินิจฉัยผิดพลาด ไม่ได้วินิจฉัย
หลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (acute coronary syndrome)
ทัง้ ทีต่ อ้ งวินจิ ฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน 1 จากการ
เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่วินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันใน
ประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 20,000 ราย พบว่ามีอาการเจ็บ
หน้าอกแบบไม่จำ� เพาะ (atypical chest pain) กว่า 1,700 ราย
ซึ่งร้อยละ 20 ของผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเจ็บหน้าอกแบบ
ไม่จำ� เพาะนี้ ได้รบั การวินจิ ฉัยผิดพลาดและ มีอตั ราเสียชีวติ
ร้อยละ 13 ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 2.5 ของผู้ป่วยที่มี
อาการเจ็บหน้าอกแบบจ�ำเพาะ (typical chest pain) ได้รับ

การวินิจฉัยผิดพลาด และพบอัตราเสียชีวิตในกลุ่มนี้เพียง
ร้อยละ 4 2  ซงึ่ สาเหตุมาจากอาการแสดงรวมทัง้ อาการเจ็บ
หน้าอกทีไ่ ม่ชดั เจน   มกี ารศึกษาพบผูส้ งู อายุโรคกล้ามเนือ้
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมีอาการที่แตกต่างจากผู้ป่วยวัย
กลางคน3  หากได้รับการวินิจฉัยและให้การดูแลล่าช้าจะ
ท�ำให้มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น 4,5  โดยเฉพาะผู้ที่มาด้วย
อาการไม่เจ็บหน้าอก ซึง่ พบได้บอ่ ยในผูส้ งู อายุ จะมีโอกาส
เสียชีวิตมากกว่าผู้ที่มาด้วยอาการเจ็บหน้าอกมากถึง 2.3
เท่า6 นอกจากนัน้ มีการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
อายุและอาการของผู้ป่วยชาวยุโรปที่ได้วินิจฉัยโรคหลอด
เลือดหัวใจเฉียบพลันกว่า 10,000 ราย พบว่าผูป้ ว่ ยชายอายุ
น้อยมีโอกาสเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจาก
การขาดเลือดมากกว่าผู้ป่วยหญิงคิดเป็นร้อยละ 51 กับ 39
ตามล�ำดับ ซึง่ อุบตั กิ ารณ์ไม่แตกต่างกันในผูป้ ว่ ยหญิงและ
ชายที่ อ ายุ ม าก 7   แต่ ก ลั บ พบอาการเจ็ บ หน้ า อกที่ เ ป็ น
ลักษณะไม่จำ� เพาะในผูป้ ว่ ยหญิงอายุนอ้ ยบ่อยกว่าในผูป้ ว่ ย
ชายที่อายุน้อย  แล้วการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
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อาการเจ็บหน้าอกที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ระหว่างผู้ป่วยอายุต่างๆ และระหว่างเพศ
(presentation of chest pain in myocardial infarction patient: different by age and gender)

เลือดจะมีผลการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยหญิงอายุน้อยจะได้รับ
การวินิจฉัยเป็น unstable angina มากกว่าผู้ป่วยชายที่อายุ
น้อยเช่นกัน  มีการศึกษาถึงการรับรู้อาการเจ็บหน้าอกใน
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่แตกต่าง
กันระหว่างเพศชายและเพศหญิงในผู้ป่วยชาวจีน8 ซึ่ง
แสดงถึงพยาธิสรีระวิทยาของผู้ป่วยหญิงอายุน้อยที่แตก
ต่างจากกลุ่มอื่น การวินิจฉัยโดยพิจารณาจากอาการและ
อาการแสดงอย่างรอบคอบแล้วรีบให้การรักษาจะช่วยลด
โอกาสเสียชีวิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้
โรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเป็นโรคไม่ตดิ ต่อที่
เป็นปัญหาที่ส�ำคัญของระบบสาธารณสุขไทย9 และเป็น
สาเหตุของการเสียชีวติ เป็นอันดับสามของประชากรไทย10
แต่ในประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษามาเรื่องอาการและ
อาการแสดงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ในประชากรกลุ่มต่างๆ มาก่อน
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาถึ ง อาการเจ็ บ
หน้าอกของผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ว่ามีความแตกต่างอย่างไรในแต่ละกลุม่ อายุและ
ระหว่างเพศ และอาการที่ไม่จำ� เพาะนั้นเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อ
การเสียชีวิตหรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยต่อไป

วิธีการวิจัย

จุฬาอายุรศาสตร์

อักเสบ น�้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ ลิ่มเลือดอุดตันเฉียบพลันที่
หลอดเลือดที่ปอด หลอดเลือดแดงเอออตาฉีก กระเพาะ
อาหารอักเสบที่ยืนยันโดยการส่องกล้องทางเดินอาหาร  
ลมรั่วในเยื่อหุ้มปอด  ผู้ที่หมดสติในระยะเวลาก่อนมาถึง
โรงพยาบาลหรือเมื่อมาถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้ประวัติ
ส่วนใหญ่จากญาติหรือแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวผู้ป่วย ผู้ป่วย
ที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร และผู้ป่วยที่มีปัญหาสภาพจิต
และสติ ป ั ญ ญาบกพร่ อ ง ซึ่ ง การท� ำ วิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ ่ า น
การเห็ น ชอบของคณะกรรมการจริ ย ธรรมวิ จั ย คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว
สามารถรวบรวมประชากรทั้งหมด 870 ราย ใน
ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555-ธันวาคม พ.ศ. 2557 การเก็บ
รวบรวมข้อมูลต้องคัดออก 60 ราย เนื่องจาก ข้อมูลใน
เวชระเบียนไม่เพียงพอ 34 ราย ผูป้ ว่ ยไม่สามารถสือ่ สารให้
ข้อมูลได้ 18 ราย วินิจฉัยสุดท้ายไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด 6 ราย อายุน้อยไม่เข้าการศึกษา 2 ราย เหลือผู้เข้า
การศึกษา 810 ราย จากนั้นแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกลุ่ม อายุ
<65 ปี และ ≥65 ปี แบ่งเป็นเพศชายหญิง แบ่งเป็นเสียชีวติ
และไม่เสียชีวิตในการนอนโรงพยาบาล (รูปที่ 1)

การบันทึกข้อมูล  

บันทึกข้อมูลพืน้ ฐานประชากร เพศ อายุ สัญชาติ
อาชีพ โรคประจ�ำตัว ปัจจัยเสี่ยง ระยะเวลาที่มีอาการจน
มาถึงโรงพยาบาล อาการเจ็บหน้าอก ลักษณะของอาการ
เจ็บหน้าอก อาการอืน่ ทีร่ ว่ มด้วย อาการปวดร้าว (radiated)
ความดันโลหิตแรกรับ ชีพจรแรกรับ การวินจิ ฉัยหลัก การ
วินิจฉัยรอง  ภาวะแทรกซ้อนและการกู้ชีวิต ลักษะคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจ ผลการอัลตราซาวน์หวั ใจ  รวมทัง้ ผลการฉีดสี
หลอดเลือดหัวใจ  จากนั้นน�ำข้อมูลผู้ป่วยมาวิเคราะห์

เป็นการศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วย
ทุกรายที่นอนรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เกณฑ์ใน
การคัดเลือกเข้าศึกษา (inclusion criteria ) คือ ผู้ป่วยที่ได้
รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลันและมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ส่วนเกณฑ์ในการ
คัดเลือกออกจากการศึกษา (exclusion criteria) คือ ผู้ป่วย
ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคอื่นร่วมที่ท�ำให้เกิดอาการที่
ทรวงอกหรือมีภาวะทีท่ ำ� ให้ประวัตไิ ม่นา่ เชือ่ ถือ ประกอบ การวิเคราะห์ทางสถิติ  
ด้วย กระดูกซี่โครงหรือกระดูกหน้าอกหักรวมทั้งอักเสบ  
ส่วนแรกเป็นการบรรยายลักษณะพืน้ ฐานข้อมูล
โรคงูสวัดบริเวณหน้าอก เยือ่ หุม้ ปอดอักเสบ  เยือ่ หุม้ หัวใจ ผู้ป่วยที่ศึกษา ส�ำหรับข้อมูลเชิงกลุ่มจะใช้ร้อยละในการ

ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แล้ ว
สามารถรวบรวมประชากรทังหมด870คนในช่
้
วงเดือน มกราคม 2555-ธันวาคม 2557 การเก็บรวบรวมข้ อมูลต้ องคัด
ออก60คนเนื่ องจาก ข้ อมูลในเวชระเบียนไม่เพียงพอ34คน ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารให้ ข้อมูลได้ 18 คน วินิจ ฉัยสุดท้ ายไม่ใช่
กล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด 6 คน อายุน้อยไม่เข้ าการศึกษา 2 คน เหลือผู้เข้ าการศึกษา 810 คน จากนันแบ่
้ งผู้ป่วยออกเป็ นกลุ่ม
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561
อายุ <65
ปี และ ≥ 65 ปี แบ่งเป็ นเพศชายหญิง แบ่งเป็ นเสียชีวติ และไม่เสียชีวติ ในการนอนโรงพยาบาล (แผนภูมทิ ี่1)

ประชากรทั้งหมด 870 ราย
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คัดออก 60 ราย เนื่องจาก
34 ราย ข้อมูลเวชระเบียนไม่เพียงพอ
18 ราย ผูป้ ่ วยไม่สามารถสื่ อสารให้ขอ้ มูลได้

ผูเ้ ข้าการศึกษา 810 คน

6 ราย

วินิจฉัยไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

2 ราย

อายุนอ้ ยไม่เข้าการศึกษา

แบ่งตามกลุ่มอายุ

แบ่งตามเพศ

แบ่งตามการเสี ยชีวิตในโรงพยาบาล

<65 ปี จานวน 364 ราย

เพศชาย จานวน 536 ราย

เสี ยชีวิต จานวน 70 ราย

≥65 ปี

เพศหญิง จานวน 274 ราย

ไม่เสี ยชีวิต จานวน 740 ราย

จานวน 446 ราย

แผนภูมิท่1ี . จานวนผู้เข้ าการศึกษา

รูปที่ 1. จำ�นวนผู้เข้าการศึกษา

การบันทึกข้ อมูล
บรรยาย ส�ำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิตคิ า่ เฉลีย่ และส่วน ประจ�ำตัวอยู่เดิม 633 ราย (ร้อยละ 78) โรคที่พบบ่อยที่สุด
นทึกข้ อมูลพืน้ ฐานประชากร เพศ อายุ สัญ ชาติ อาชี พ โรคประจ
าตัว ปั จนจัโลหิ
ยเสี่ยตงสูระยะเวลาที
นมาถึ
เบี่ยบังเบนมาตรฐานในการบรรยาย
คือโรคความดั
ง 491 ราย ่ ม(ร้ีออาการจ
ยละ 61)
ลักงษณะ
ส่วนที่สองในการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาการ อาการเจ็บ เป็นการเจ็บหน้าอกแบบจ�ำเพาะ 437 ราย
เจ็บหน้าอกแต่ละชนิดแยกตามกลุ่มอายุและเพศใช้สถิติ (ร้อยละ 54) แบบไม่จ�ำเพาะ 213 ราย (ร้อยละ 26.3) และ
chi-square test ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตในการ ไม่มอี าการเจ็บหน้าอก (undetermined chest pain) 160 ราย
นอนโรงพยาบาลจะวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบปัจจัยเดียว (ร้อยละ 19.8) ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด คือ ภาวะ
(univariable analysis) และปัจจัยทีม่ นี ยั ส�ำคัญจะวิเคราะห์ หัวใจล้มเหลว 306 ราย (ร้อยละ 38) พบอัตราการเสียชีวิต
แบบพหุปัจจัย (multivariable analysis) การศึกษานี้ใช้ ขณะที่ได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 70 ราย (ร้อยละ
ช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (P <0.05) การวิเคราะห์
9.14) ลักษณะคลืน่ หัวใจทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ ST elevation  
การวิเคราะห์ทางสถิติทั้งหมดท�ำในโปรแกรม 337 ราย  (ร้อยละ 41) พบการวินจิ ฉัย acute myocardial
SPSS statistic 17.0
infarction of anterior wall (ร้อยละ 21.5) มากที่สุด
หลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ผลการวิจัย
(culprit vessel) ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ (ร้อยละ 46) คือ left anterior
ลักษณะประชากร (ตารางที่ 1 และ 2)
descending artery (LAD)
ประชากรที่ศึกษา 870 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์ศึกษา
810 ราย อายุเฉลี่ย 66±13.4 ปี เป็นเพศชาย 536 ราย มีโรค

จำ�นวนคน
อายุ (ปี ± SD)
เพศชาย
สัญชาติ
ไทย
คอเคเชียน
เอเชียอื่นๆ
โรคประจำ�ตัว
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ไขมันสูง
หลอดเลือดสมอง
ประวัติกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคไตเรื้อรัง
สูบบุหรี่
ดื่มสุรา
ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ จนมาถึง
โรงพยาบาล (ชั่วโมง ± SD)
ลักษณะปวดร้าว (radiated)
ปวดไปไหล่ซ้าย แขนซ้าย
ปวดไปไหล่ขวา แขนขวา
ปวดไปขากรรไกร
ปวดไปท้อง ลิ้นปี่
ลักษณะอาการเจ็บหน้าอก
Typical chest pain
Atypical chest pain
Undetermined chest pain

คุณลักษณะ
364
53±7.9
295 (81%)
342 (94%)
10 (3%)
12 (3%)
257 (71%)
116 (32%)
177 (49%)
146 (40%)
21 (6%)
44 (12%)
7 (2%)
30 (8%)
92 (25%)
62 (17%)
12.9±21
141 (39%)
100 (27%)
54 (15%)
51 (14%)
15 (4%)
229 (63%)
86 (24%)
49 (13%)

775 (96%)
18 (2%)
17 (2%)
633 (78%)
335 (41%)
491 (61%)
370 (46%)
64 (8%)
133 (16%)
33 (4%)
101 (12%)
166 (20%)
115 (14%)
15±24
242 (30%)
174 (21.5%)
86 (10.6%)
77 (9.5%)
28 (3.5%)
437 (54%)
213 (26.3%)
160 (19.8%)

<65 ปี

810
66±13.4
536 (66%)

รวม

ตารางที่ 1. แสดงข้อมูลการแบ่งผู้ป่วยออกตามกลุ่มอายุและเพศ

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.458
<0.001

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.001
0.01

<0.001
<0.001
0.109

P-value

305 (57%)                                               
142 (26%)
89 (17%)

179 (33%)
61 (11%)
62 (12%)
61 (11%)
18 (3.4%)

508 (95%)
16 (3%)
12 (2%)
398 (74%)
192 (36%)
303 (57%)
237 (44%)
45 (8%)
80 (15%)
19 (4%)
63 (12%)
155 (29%)
108 (20%)
14.01± 20.6

536
63.07 (±13.28)

เพศชาย

132 (48%)
71 (26%)
71 (26%)

63 (23%)
47 (17%)
24 (9%)
16 (6%)
10 (4%)

267 (97%)
2 (1%)
5 (2%)
235 (86%)
143 (52%)
188 (69%)
133 (49%)
19 (7%)
53 (19%)
14 (5%)
38 (14%)
11 (4%)
7 (3%)
17.2± 22.11

274
71.8 (±11.81)

แบ่งตามเพศ
เพศหญิง

0.002
0.032
0.22
0.11
0.83
0.006

<0.001
<0.001
0.002
0.047
0.061
0.048
0.064
0.082
<0.001
<0.001
0.774

0.062

<0.001

P-value

อาการเจ็บหน้าอกที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ระหว่างผู้ป่วยอายุต่างๆ และระหว่างเพศ
(presentation of chest pain in myocardial infarction patient: different by age and gender)

208 (47%)
127 (28%)
111 (25%)

101 (23%)
74 (17%)
32 (7%)
26 (6%)
13 (3%)

433 (97%)
8 (2%)
5 (1%)
376 (84%)
219 (49%)
314 (70%)
224 (50%)
43 (10%)
89 (20%)
26 (6%)
71 (16%)
74 (17%)
53 (12%)
16.8±21.2

446
76±7.2
241 (54%)

แบ่งตามอายุ
≥65 ปี
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98 (27%)
33 (9%)
32 (9%)
20 (5%)
208 (57%)
77 (21%)
39 (11%)
50 (14%)
49 (13%)

337 (41%)
261 (32%)
102 (13%)
113 (14%)
141 (17.3%)

129.9±27.7
77.74±17.1
82.41±15.54

55 (15%)
27 (7%)
16 (4%)
23 (6%)
35 (10%)
69 (19%)
12 (3%)
39 (11%)
25 (7%)
148 (41%)
118 (32%)

<65 ปี

306 (38%)
86 (11%)
77 (9.5%)
70 (9.14%)

130.7±28
75.3±16
83±15

ความดันโลหิตแรกรับตัวบน SBP
ความดันโลหิตแรกรับตัวล่าง DBP
ชีพจรแรกรับ PR

ภาวะแทรกซ้อน-และการกู้ชีวิต
Congestive Heart Failure
Cardiac arrest
Cardiopulmonary resuscitation
Death
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ST elevation
ST depression
no significant change
Q  wave
Inverted T

105 (13%)
49 (6%)
31 (3.8%)
42 (5%)
102 (12.6%)
236 (29%)
42 (5%)
124 (15%)
88 (11%)
255 (31.5%)
206 (25.4%)

รวม

อาการอื่น
เวียนศีรษะ หน้ามืด (dizziness)
ตาพร่ามัว (dazzling)
คลื่นไส้ (nausea)
อาเจียน (vomiting)
หายใจไม่อิ่ม (shortness of breath)
เหนื่อย (dyspnea)
บวม (swelling)
นอนราบไม่ได้ (orthopnea)
นอนแล้วลุกขึ้นมาหอบ (PND)
เหงื่อออก (sweating)
ใจสั่น (palpitation)

คุณลักษณะ

ตารางที่ 1. (ต่อ) แสดงข้อมูลการแบ่งผู้ป่วยออกตามกลุ่มอายุและเพศ

129 (29%)
184 (41%)
63 (14%)
63 (14%)
92 (21%)

208 (47%)
53 (12%)
45 (10%)
50 (11%)

132.1±29.03
73.32±15.48
84.35±15.48

50 (11%)
22 (5%)
15 (3%)
19 (4%)
67 (15%)
167 (37%)
30 (7%)
85 (19%)
63 (14%)
107 (24%)
88 (20%)

≥65 ปี

แบ่งตามอายุ

<0.001
<0.001
0.177
0.954
0.01

<0.001
0.238
0.531
0.006

0.147
<0.001
0.077

0.124
0.184
0.563
0.248
0.028
<0.001
0.042
0.001
0.001
<0.001
<0.001

P-value

257 (48%)
147 (27%)
62 (12%)
81 (15%)
80 (15%)

185 (35%)
52 (10%)
49 (9%)
40 (8%)

128.88±26.8
75.7±15.9
82.99±15

37 (7%)
18 (3%)
28 (5%)
53 (9.9%)
136 (25%)
21 (4%)
70 (13%)
49 (9%)
187 (35%)
154 (29%)
318 (59%)

เพศชาย

80 (29%)
114 (42%)
40 (15%)
32 (12%)
61 (22%)

121 (44%)
34 (12%)
28 (10%)
30 (11%)

134.54±31
74.53±17
84.44±16.4

12 (4.4%)
13 (5%)
14 (5%)
49 (18%)
100 (29%)
21 (8%)
54 (20%)
39 (14%)
68 (25%)
52 (19%)
166 (61%)

เพศหญิง

แบ่งตามเพศ

<0.001
<0.001
0.219
0.182
0.009

0.009
0.237
0.621
0.95

0.007
0.334
0.207

0.15
0.154
0.331
0.945
0.001
0.001
0.023
0.013
0.028
0.004
0.003

P-value

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561
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ตารางที่ 2.  ข้อมูลการวินิจฉัยและผลการสืบค้นโรคในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ICD-10 diagnosis
Acute myocardial infarction of anterior wall
Acute myocardial infarction of inferior wall
Acute myocardial infarction of other site
Acute myocardial infarction of unspecified site
Acute subendocardial myocardial infarction
Subsequent myocardial infarction of anterior wall
Rupture of cardiac wall following acute MI
Coronary thrombosis not result in MI
Atherosclerotic cardiovascular disease
Atherosclerotic heart disease
Ischemic cardiomyopathy
Congestive heart failure
Hypertensive renal disease with heart failure
Hypertensive renal disease without heart failure

No. (%)
I210
I211
I212
I213
I214
I221
I233
I240
I250
I251
I255
I500
I121
I124

174 (21.5)
118 (15)
25 (3)
1 (0.1)
471 (58)
2 (0.2)
1 (0.1)
1 (0.1)
1 (0.1)
12 (1.4)
1 (0.1)
1 (0.1)
1 (0.1)
1 (0.1)

Culprit vessel
Left anterior descending artery
Right anterior descending artery
Left circumflex artery
Left main artery

375 (46)
209 (25)
82 (10)
40 (4.95)

Number of stenosis vessel
Left main disease
Triple vessel disease
Double vessel disease

67 (8.2)
279 (34)
198 (24.4)

Single vessel disease

242 (29.8)

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

21

Echocardiogram result                                                      
RWMA
RWMA at anterior wall                                                                                                               
RWMA at posterior wall
RWMA at lateral wall
RWMA at apical wall
Systolic dysfunction
Diastolic dysfunction
Valvular heart
Pericardial effusion
Pericarditis
Intracardiac thrombus

และ 3)

แบ่งตามกลุ่มอายุและเพศ  (ตารางที่ 1, รูปที่ 2

หากแบ่งอายุเป็นกลุม่ อายุ <65 ปี (กลุม่ อายุนอ้ ย)
และ ≥65 ปี (กลุม่ อายุมาก)  พบว่ากลุม่ อายุนอ้ ย มีอายุเฉลีย่
53±7.9 ปี กลุม่ อายุมากมีอายุเฉลีย่ 76±7.2 ปี  กลุม่ อายุนอ้ ย
มีโรคประจ�ำตัวน้อยกว่า (ร้อยละ 71 และร้อยละ 84 P <
0.001)  เป็นเบาหวาน (ร้อยละ 32 และร้อยละ 49 P <0.001)
และเป็นโรคความดันโลหิตสูงน้อยกว่า (ร้อยละ 49 และ
ร้อยละ 70 P <0.001) แต่พบผูส้ บู บุหรีแ่ ละดืม่ สุรามากกว่า
(ร้อยละ 25 และร้อยละ 17 และร้อยละ 17 และร้อยละ 12
ตามล�ำดับ P <0.001) ลักษณะอาการเจ็บหน้าอกของกลุ่ม
อายุนอ้ ยทีแ่ ตกต่างกับกลุม่ อายุมากได้แก่ เจ็บแบบปวดร้าว
(radiated) (ร้อยละ 39 และร้อยละ 23 P 0.001) เจ็บเหมือน
มีของแหลมมาทิม่ (sharpness) (ร้อยละ 5 และร้อยละ 2
P=0.012) โดยเป็นอาการเจ็บหน้าอกแบบจ�ำเพาะมากกว่า
และพบอาการเจ็บหน้าอกแบบไม่จำ� เพาะ และไม่มอี าการ
เจ็บหน้าอกน้อยกว่า (ร้อยละ 63 และร้อยละ 47, ร้อยละ 24
และร้อยละ 29, ร้อยละ 13 และร้อยละ 25 ตามล�ำดับ

471 (58)
304 (37)
234 (29)
151 (19)
204 (25)
147 (18)
248 (31)
67 (8.3)
7 (0.9)
2 (0.2)
9 (1.1)

P <0.001) กลุ่มอายุน้อยมีภาวะหัวใจล้มเหลวน้อยกว่า
(ร้อยละ 27 และร้อยละ 47 P <0.001) และยังมีอัตราการ
เสียชีวิตน้อยกว่า (ร้อยละ 5 และร้อยละ 11 P=0.001)
หากแบ่งผูป้ ว่ ยแบ่งตามเพศ พบว่าผูป้ ว่ ยเพศชาย
536 ราย เพศหญิง 274 ราย ผู้ป่วยเพศชายมีโรคประจ�ำตัว
น้อยกว่า (ร้อยละ 74 และร้อยละ 86 P <0.001) แต่พบการ
สูบบุหรี่และดื่มสุรามากกว่า (ร้อยละ 29 และร้อยละ 4
ร้อยละ 20 และร้อยละ 3 ตามล�ำดับ P <0.001) เพศชายมี
อาการเจ็บหน้าอกบ่อยกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 83 และ
ร้อยละ 74 P=0.001) แต่พบว่าเพศชายมีอาการแสดงอื่น
ร่วมน้อยกว่าทั้ง หายใจไม่อิ่ม (ร้อยละ 25 และร้อยละ 29
P=0.001) เหนื่อย (ร้อยละ 4 และร้อยละ 8  P=0.001) บวม
(ร้อยละ 13 และร้อยละ 20 P=0.023) นอนราบไม่ได้
(ร้อยละ 9 และร้อยละ 14 P=0.013) ส่วนภาวะแทรกซ้อน
พบภาวะหัวใจล้มเหลวน้อยกว่า (ร้อยละ 35 และร้อยละ
44 P=0.009) แต่พบอัตราการเสียชีวิต ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(ร้อยละ 8 และร้อยละ 11 P=0.95)
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รูปที่ 2. กราฟแท่งแสดงอาการเจ็บหน้าอกแบบต่างๆ
แบ่งตามกลุ่มอายุและเพศ

รูปที่ 3. กราฟแท่งแสดงอัตราการเสียชีวิตแบ่งตามกลุ่ม
อายุและเพศ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิต (ตารางที่ 3)
จากการวิเคราะห์แบบปัจจัยเดียว (univariate
analysis) พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติประกอบด้วย  อายุที่ ≥65 ปี (OR 2.02  
P=0.004) โรคประจ�ำตัวเบาหวาน (OR 1.84 P = 0.027)
ลั ก ษณะอาการเจ็ บ หน้ า อกแบบไม่ จ� ำ เพาะ (OR 4.93
P <0.001) ลั ก ษณะอาการไม่ เ จ็ บ หน้ า อก (OR 7.22
P <0.001) อาการเวี ย นศี ร ษะ (OR 2.38 P =0.004)
อาการอาเจียน (OR 3.16, P=0.003) อาการหายใจไม่อิ่ม
(OR 3.49 P  <0.001) อาการเหนื่อย (OR 3.25 P <0.001)
ชีพจรที่เร็ว (OR 1.03 P <0.001) ภาวะหัวใจล้มเหลว
(OR 10.7 P<0.001) ลักษณะคลื่นหัวใจ ST elevation
(OR 2.26 P =0.001) ซึ่งเมื่อน�ำมาวิเคราะห์แบบพหุปัจจัย
(multivariate analysis) ด้วยวิธี multiple logistic regression
พบว่าปัจจัยที่ยังสัมพันธ์กับการเสียชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติอยู่ คือ  อาการไม่เจ็บหน้าอก (OR 2.87 P=0.019)
ชีพจรที่เร็ว (OR 1.03 P <0.001) ภาวะหัวใจล้มเหลว (OR
7.66 P < 0.001) และลักษณะคลื่นหัวใจ ST elevation (OR
2.5 P=0.015)

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน มีอตั ราการเสียชีวติ สัมพันธ์กบั การมี
อาการเจ็บหน้าอกที่ไม่จ�ำเพาะและไม่มีอาการเจ็บหน้าอก  
ซึ่งอาการเจ็บหน้าอกแบบนี้พบได้มากในกลุ่มผู้สูงอายุจึง
อาจเป็ น สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ วินิ จฉั ยและให้ ก ารรั ก ษาล่ า ช้ า
อัตราเสียชีวิตจึงสูงกว่า อีกทั้งพบว่าผู้สูงอายุเกิดภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงกว่าโดยเฉพาะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจล้ม
เหลวซึ่งสัมพันธ์กับต่อการเสียชีวิตมากที่สุด  ส่วนอาการ
แสดงจากชีพจรที่เปลี่ยนไปบ่งบอกถึงความรุนแรงของ
โรคที่ผู้ป่วยเป็น
ในแง่ความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่าเพศชาย
มีอาการเจ็บหน้าอกบ่อยกว่าและมีอาการเจ็บหน้าอกแบบ
จ�ำเพาะมากกว่าเพศหญิง แต่มีข้อสังเกตว่าอายุเฉลี่ยเพศ
ชายมีอายุน้อยกว่ากลุ่มเพศหญิงอย่างชัดเจน (63±13.2 ปี
และ 71±11.8 ปี) ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยให้อาการเจ็บหน้าอก
ของเพศชายมีอาการชัดเจนกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการพบ
ภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะหัวใจล้มเหลวน้อยกว่า อย่างไร
ก็ตามอัตราการเสียชีวติ ของทัง้ สองเพศไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 3. แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
Univariate analysis
Multivariate analysis
Variable
OR
95% CI P-value
OR
95% CI P-value
Age ≥65
Sex: female
Diabetes mellitus
Hypertension
Dyslipidemia
Stroke
Previous MI
Atrial fibrillation
Chronic kidney disease
Duration of chest pain*
Atypical chest pain
Undetermined chest pain
Character: dull
Character: sharpness
Character: burn
Character: fullness
Radiated pain
Dizziness
Dazzling
Nausea
Vomiting
Shortness of breath
Dyspnea
Swelling
Orthopnea

2.17
1.5
1.84
1.35
0.76
1.69
1.01
2.09
1.11
1
4.93
7.22
0.84
1.33
0.65
0.61
0.38
2.38
2.19
2.11
3.16
3.49
3.25
1.46
1.16

1.26-3.72
0.92-2.50
1.07-3.15
0.74-2.44
0.45-1.3
0.77-3.75
0.51-2.01
0.77-5.64
0.53-2.34
0.99-1.01
2.50-9.74
3.64-14.29
0.19-3.62
0.39-4.55
0.08-5.02
0.22-1.75
0.05-2.85
1.32-4.29
0.99-4.89
0.78-5.69
1.45-6.91
1.99-6.11
1.98-5.35
0.55-3.84
0.60-2.22

0.004
0.09
0.027
0.325
0.324
0.191
0.963
0.143
0.773
0.125
<0.001
<0.001
0.816
0.643
0.684
0.366
0.349
0.004
0.053
0.138
0.003
<0.001
<0.001
0.442
0.655

2.02
1.47
1.6

0.90-4.52
0.76-2.85
0.82-3.13

0.086
0.25
0.168

1.64

0.58-4.65

0.348

2.99

0.79-11.35

0.106

2.28
2.87

0.95-5.47
1.18-6.92

0.064
0.019

2.72
0.62
0.52
2.74
1.7
1.01

0.97-7.63
0.14-2.65
0.09-3.00
0.75-9.95
0.78-3.73
0.47-2.18

0.055
0.521
0.47
0.124
0.182
0.96
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อาการเจ็บหน้าอกที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ระหว่างผู้ป่วยอายุต่างๆ และระหว่างเพศ
(presentation of chest pain in myocardial infarction patient: different by age and gender)

PND
Relieve of pain within 20 min
Systolic blood pressure*
Diastolic blood pressure*
Pulse rate*
Congestive heart failure
EKG: ST elevation
EKG: ST depressed
EKG: non specific
EKG: Q wave
EKG: inverted T

1.23
0.89
0.97
0.96
1.03
10.7
2.26
1.11
0.63
1.17
0.19

0.59-2.58
0.54-1.46
0.96-0.98
0.95-0.97
1.02-1.05
5.52-20.74
1.37-3.73
0.66-1.86
0.27-1.49
0.59-2.29
0.06-0.63

0.575
0.641
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.001
0.699
0.292
0.656
0.006

จุฬาอายุรศาสตร์

0.97
1
1.03
7.66
2.5

0.95-0.99
0.97-1.04
1.01-1.05
3.36-17.43
1.18-5.27

0.018
0.61
<0.001
<0.001
0.015

0.19

0.05-0.73

0.01

*วิเคราะห์เป็น OR  ที่เปลี่ยนแปลงต่อ 1 หน่วยที่เพิ่มขึ้น
จากการวิเคราะห์แบบพหุตัวแปรพบว่าอายุท่ี
มากขึ้นในผู้ปว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดไม่ใช่สาเหตุ
โดยตรงต่ออัตราการเสียชีวิต   แต่อายุของผู้ป่วยมีความ
สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมากต่ อ อาการเจ็ บ หน้ า อกแบบต่ า งๆ
และโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งส่งผลต่อการเสียชีวิต
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษา ของ Solomon
และคณะ11 ที่พบความแตกต่างของอาการเจ็บหน้าอก
ในโรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดตามกลุ ่ ม อายุ ตั้ ง แต่
วัยผู้ใหญ่ตอนต้นถึงวัยสูงอายุตอนปลายในประชากร
สหรัฐอเมริกา ที่มีอาการแตกต่างกันโดยพบอาการเจ็บ
หน้าอกแบบไม่จ�ำเพาะมากขึ้นในผู้ป่วยวัยสูงอายุ และ
การศึกษาของ Annika และคณะ7  ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างเพศอายุและอาการแสดงของผู้ป่วยชาวยุโรปที่
วินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน พบอาการเจ็บ
หน้าอกที่เป็นลักษณะไม่จ�ำเพาะในผู้ป่วยหญิงอายุน้อย
มากกว่ า ในผู ้ ป ่ ว ยชายที่ อ ายุ น ้ อ ย   และสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Campbell และคณะ12  ทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยสูงอายุที่

อายุมากกว่า 85 ปีเพียง 1 ใน 3 มีอาการเจ็บหน้าอกแบบ
เป็นลักษณะเฉพาะแต่จะปรากฏอาการอื่นๆ อาทิ เหนื่อย
ฉับพลัน มีอาการของภาวะหัวใจวาย หมดสติ เวียนศีรษะ
ใจสัน่   กระสับกระส่าย ความรูส้ กึ ตัวเปลีย่ นแปลงไป  และ
พบว่ากลุ่มที่มีอาการเจ็บหน้าอกแบบไม่จ�ำเพาะมีอัตรา
การเสียชีวิตมากกว่า    
ผลงานวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการซักประวัติและการตรวจร่างกายผู้สูงอายุซึ่งอาจ
มีอาการและอาการแสดงที่ไม่ชัดเจน ยากต่อการวินิจฉัย
แพทย์ ต ้ อ งระลึ ก ถึ ง โรคที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต เช่ น
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มี
อาการเจ็บหน้าอกหรือมีอาการเจ็บหน้าอกแบบไม่จำ� เพาะ
ต้องเอาใจใส่ในข้อมูลทีไ่ ด้มาอย่างมาก และพิจารณาสืบค้น
โรคเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นย�ำ   ได้ท�ำการวิเคราะห์เพิ่มเติม
พบว่าในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มอี าการเจ็บหน้าอกชัดเจนนัน้ ร้อยละ 68
มีภาวะหัวใจล้มเหลว และผู้ที่ไม่มีทั้งอาการเจ็บหน้าอก
และไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจะมีอาการที่พบบ่อยที่สุด
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คือ เหนือ่ ย เหงือ่ แตก มึนงง ดังนัน้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจ
ล้มเหลวหรือมีอาการเหล่านีโ้ ดยไม่มีสาเหตุชดั เจน แพทย์
ควรตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยแยกโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันด้วย
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นการศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังจากเวชระเบียนซึ่งไม่สามารถสอบถามประวัติ
และอาการจากผู้ป่วยโดยตรงได้ และไม่สามารถติดตาม
ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการจนได้รับการรักษาจน
สิ้นสุดได้ หากสามารถท�ำการวิจัยต่อยอดได้ควรท�ำการ
ศึกษาแบบไปข้างหน้าและพิจารณาเก็บข้อมูลจากผู้ป่วย
โดยตรงทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยในขณะทีน่ อนโรงพยาบาล จน
สิ้นสุดการรักษา
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Clinicopathological conference
พัทธมน ปัญญาแก้ว*
ศศิธร ศิริสาลิโภชน์**
ชนพ โชติช่วง***
ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล****

ผูป้ ว่ ยชายไทยโสดอายุ 26 ปี โสด ประกอบอาชีพ นักศึกษา ภูมลิ ำ� เนา
จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันอาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ รับไว้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นครัง้ ที่ 1 ประวัตไิ ด้จาก
ญาติและผู้ป่วยเชื่อถือได้มาก

* สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*** ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**** สาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CC: สับสน 2 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล
PI:
2 เดือน PTA มีนำ�้ มูกเล็กน้อย มีไข้ ไม่ไอไม่เจ็บคอ ไปตรวจคลินคิ ใกล้
บ้านได้ยาฆ่าเชื้อ ยาลดน�้ำมูกมารับประทานอาการ ดีขึ้นเล็กน้อย
6 สัปดาห์ PTA ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ช่วงไปเที่ยวสองวันแรก
ปกติดี จ�ำสถานที่ จ�ำเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ต่อมาแฟนสังเกตว่าเริ่มหลงลืมของ
ลืม key card โรงแรม ลืมเรื่องที่พูดกันไปแล้วเช่นจะไปเที่ยวไหนต่อแต่ยัง
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ จ�ำผู้คนได้ ถามค�ำถามซ�้ำๆ เช็คตลอดว่า passport
อยู่ที่ไหน มีอาการปวดเมื่อยตามตัวต้องกิน ibuprofen ทุกวัน
5 สัปดาห์ PTA หลังจากกลับจากญี่ปุ่น มาอยู่ที่บ้าน กินข้าวเองได้
ขับรถได้ พาสุนัขไปตัดขนแต่ลืมสุนัขไว้ที่ร้าน ขับรถกลับบ้านและลืมว่าพา
สุนัขไปด้วย ไปห้างสรรพสินค้า สั่งขนมและกาแฟแต่ลืมว่าสั่งไปแล้ว ญาติ
สังเกตว่าเวลาหยิบของมือข้างขวาสัน่ แต่ไม่หลุดมือ ผูป้ ว่ ยจะไปเข้าห้องน�ำ้ แต่
ไม่สามารถไปได้ถูก ผู้ป่วยจ�ำไม่ได้ว่าเพื่อนที่เสียชีวิตเมื่อสองปีก่อน เสียชีวิต
แล้ว ต้องเห็นรูปงานศพถึงจะจ�ำได้
ไม่ลืมคน ไม่ลืมเหตุการณ์อื่นๆ ในอดีต ญาติพาไปตรวจที่ โรง
พยาบาลเอกชน
VS: stable
NE: E4M6V5 pupil 2 mm RTLBE, no facial palsy, no dysarthria
Motor: grade V all, DTR 2+, normal FTN, no abnormal movement
Montreal cognitive assessment (MOCA): 16/30
CBC: Hb14.4 g/dL, Hct 43% WBC 4,020/μL (N 62%, L 27%) platelet
285,000/μL
Na 135 mEg/L, K 4.5 mEg/L, Cl 98 mEg/L, HCO3 25 mEg/L, BUN 12 mg/dL,
Cr 0.95 mg/dL,
Anti HIV: negative,   VDRL: non reactive,   ANA: negative
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Folic: normal,    B12: normal
MRI brain: (5 สัปดาห์ PTA)
Numerous T2 hyperintensity lesion at punctuate
and nodular enhancement scattering at cortex and
subcortical white matter
Minimal leptomeningeal enhancement at
frontotemporal regions
LP: CSF clear, OP 18 cmH2O, WBC 3/μL, RBC 14/μL,
glucose 49/103 mg/dL, protein 244 mg/dL; negative
Mycobacterium tuberculosis PCR
EEG: no epileptiform discharge
Treatment: prednisolone, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol
หลังได้ prednisolone ได้ 2 วัน มีไข้สงู สับสนพูด
ไม่เป็นประโยค ไม่ท�ำตามค�ำสั่ง มีกระตุกบริเวณมุมปาก
ซ้าย สามารถเดินไปเข้าห้องน�้ำเองได้
กลับมารักษาใหม่ได้ dexamethasone 4 มก. ทุก
6 ชั่วโมง
4 สัปดาห์ PTA อาการสับสนดีขึ้น ถามตอบรู้
เรื่องยังจ�ำเหตุการณ์ไม่ได้ ไม่รู้ว่าไปญี่ปุ่นมา บางครั้งรู้สึก
ว่าตัวเองอยู่ญี่ปุ่น
MRI (4 สัปดาห์ PTA):
Significant decreased numerous lesion with
punctuate and nodular enhancement, scattering at cortex
and subcortical white matter of bilateral cerebral hemispheres, bilateral thalami, pons, and bilateral cerebral
hemispheres
4 สั ป ดาห์ PTA หลั ง จากกลั บ บ้ า นไปยั ง จ� ำ
เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ไ ด้ จ� ำ ไม่ ไ ด้ ว ่ า รั บ ประทานอาหารอะไร
พูดน้อยลง ถามค�ำถามซ�้ำๆ จ�ำสถานที่ไม่ได้ จ�ำไม่ได้ว่า
เคยนอนโรงพยาบาล จ�ำเหตุการณ์ในอดีตไกลๆ ได้
3 สัปดาห์ PTA ปรับลด prednisolone จาก 50
มก./วั น เป็ น 40 มก./วั น อาการดี ขึ้ น เริ่ ม พู ด มากขึ้ น
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สามารถเล่น facebook ได้ นึกค�ำพูดนาน ผู้ป่วยเริ่มได้ยิน
เสียงเพลงในหูทั้งที่ไม่มีอยู่จริง
2 สัปดาห์ PTA มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง คุย
โทรศัพท์กับพี่ชาย แล้วคิดว่าพี่ชายเอาเรื่องที่คุยกันไป
ประกาศเสียงตามสาย เดินออกจากบ้านได้ยินเสียงคน
ประกาศเรื่องของตัวเองเป็นเสียงตามสาย กลับมาบ้านไป
ซ้อนใต้โซฟา ไปร้านอาหารเห็นคนแปลกหน้าเป็นคนที่
ตนรู้จัก
ระหว่างไม่สบายน�้ำหนักลดไป 7 กก. ในระยะ
เวลาสองเดือน
Past history
ปฎิเสธประวัติโรคประจ�ำตัว
SH & FH
ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา ปฎิเสธประวัติใช้สารเสพติด

PE:

VS: BT 37.2 BP 122/75 mm.Hg. PR 80/min RR 20/min
HEENT: not pale conjunctive, anicteric sclerae, thyroid
gland 15 g
Respiratory system: normal
Cardiovascular system: normal  
Abdomen: no hepatosplenomegaly
Skin: no rash
Lymph node: no lymphadenopathy
NE: alert, orientation to time, place, person
CN: normal
Motor: grossly intact, no long-tract signs
Sensory:  normal
Frontal releasing sign: negative glabellar, palmomental,
sucking, rooting and snouting reflexes
Parietal lobe sign: no left–right disorientation, no
astereognosis
Montreal cognitive assessment (MOCA): 24/30
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Investigation
CBC: Hb 14.3 g/dL (MCV 88 fL,  MCH 29.3 pg, MCHC
32.9, RDW 14.2% platelet 188,000/μL  WBC 4, 200/μL
(N 61.1%, L 27.4%, M 10.2% E 1%, B 0.3%),
PT 12.1/11.7 sec, INR 0.98, PTT 21.6/27 sec
BUN 6 mg/dL,  Cr 0.81 mg/dL
TB 0.99 mg/dL, DB 0.39 mg/dL,  SGOT 74 mg/dL,  
SGPT 124 mg/dL, ALP 46 mg/dL
Na 141 mmol/L,  K 3.2 mmol/L, Cl 101 mmol/L, HCO3
29 mmol/L
Imaging
MRI
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TFT:  FT3 2.58 (1.6-4.00) pg/mL, FT4 0.82 (0.8-1.80)
ng/dL, TSH 0.332 (0.300-4.100) uIU/mL
LP: CSF clear, OP 15 cmH2O, WBC 13/μL (M 92.3
PMN 7.7), sugar 55 mg/dL, protein 123.7 mg/dL
CSF autoantibody:
NMO Ig G antiboby: negative
Autoimmune encephalitis antibody
NMDA receptor antibody: negative
AMPA1 receptor antibody: negative
AMPA2 receptor antibody: negative
CASP2 antibody: negative

No significant change in number of multiple small discrete foci scattered entire the brain including cortex, subcortical white matter and deep white matter at bilateral frontal, parietal, occipital, bilateral pons and bilateral cerebellar
hemisphere.
CXR: normal
1. What is the most likely diagnosis ?
2. What are diagnostic investigations leading to the diagnosis?
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Leucine-rich gloma–inactivated protein antibody: negative
GABA receptor: negative
Dipeptidyl aminotransferase–like protein antibody: negative
Paraneoplastic antibody
Anti Hu: negative
Anti-Ri: negative
Anti Yo: negative
Anti PCA2: negative
Anti Tr: negative
Anti MAG: negative
Anti Myelin: negative
Anti-Ma: negative
Anti GAD: negative
Anti CV2: negative
Anti Amphiphysin: negative
Serum oligoclonal band: normal CSF oligoclonal
band: normal
MOCA at KCMH = 24/30

การอภิปราย

พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว (อายุรแพทย์สาขาประสาท
วิทยา)
จากประวัตผิ ปู้ ว่ ยมีอาการลืมของ ไม่สามารถจ�ำ
ได้วา่ key card โรงแรมอยูท่ ไี่ หน ส่วนนีผ้ ปู้ ว่ ยมีการเสียของ
attention คือ ส่วนของ working memory deficit และใน
ช่วงเวลาเดียวกันเริม่ มีอาการหลงลืมว่าไปเทีย่ วสถานทีใ่ ด
มาบ้างต้องถามค�ำถามซ�้ำๆ ในส่วนนี้ผู้ป่วยมีอาการของ
episodic memory deficit  หลังจากกลับมาจากท่องเที่ยว
ผู้ป่วยลืมสุนัขที่น�ำไปตัดขนไว้ที่ร้าน โดยรวมแล้วผู้ป่วยมี
อาการของ recent–episodic memory loss
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นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีอาการไม่สามารถไปเข้า
ห้องน�้ำได้ถูกซึ่งเกี่ยวข้องกับ visiospatial impairment แต่
ตรงนี้อาจยังสรุปไม่ได้ชัดเจนเนื่องจากมีข้อค้านคือผู้ป่วย
สามารถขับรถได้ถูกต้อง ญาติจึงพาผู้ป่วยไป โรงพยาบาล
เอกชน
อาการมือข้างขวาสัน่ แต่ไม่มรี ายละเอียดมากนัก
ตรงนีย้ งั ติดใจว่ามี resting tremor หรือ abnormal movement
อื่นๆ และอาการทาง systemic symptom ที่น�ำมาก่อนคือ
URI อาการปวดเมื่อยที่ดูเป็นมากจนต้องรับประทาน
ibuprofen ทุกวัน ตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลเอกชน พบ
no focal neurological deficit, no abnormal movement  
MOCA 16/30 ในส่วนนี้ไม่มีรายละเอียดจากโรงพยาบาล
เอกชนแต่จะสังเกตได้ว่า MOCA ที่เกี่ยวข้องกับ memory
จะมีเพียง 5 คะแนนดังนัน้ หากคะแนนต�ำ่ ขนาดนีอ้ าจจะมี
ส่วนอื่นที่เสียไปด้วย
จากตรงนี้ anatomical localization ของผู้ป่วย
ได้บริเวณ Papez circuit คือ บริเวณของ medial temporal,
fornix, mamillary body, thalamus, medial frontal
2 ข้างหรือ dominant hemisphere ซึ่งเข้าได้กับ limbic
encephalopathy
MRI ครัง้ ที่ 1 ที่ โรงพยาบาลเอกชน พบ multiple
lesions ตัง้ แต่ pons ขึน้ ไป punctuate, nodular enhancement
โดยที่ leptomeningeal enhancement ไม่มาก
ผลการวิเคราะห์นำ�้ ไขสันหลังพบเซลล์นอ้ ยมาก
และโปรตีนสูงคิดถึง
1. Infection ที่คิดถึงได้มากที่สุด คือ วัณโรคที่มี
ลักษณะเป็น diffuse tuberculoma แต่มขี อ้ ค้าน คือ ควรจะ
มี meningitis ร่วมด้วยแต่ผู้ป่วยรายนี้ผลการวิเคราะห์น�้ำ
ไขสันหลังไม่เข้าได้ อาการเป็นมาไม่นาน คือ 1 สัปดาห์
และไม่มีอาการทางปอด
2. Autoimmune encephalitis ลักษณะ ของ MRI
ควรเป็น infiltration บริเวณ temporal lobe ลักษณะปื้น ๆ
ไม่ควรเป็น nodular lesion ทั่วๆ จึงตัดทิ้งได้จาก MRI
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3. Demyelination กลุ่ม acute demyelinating
encephalomylitis (ADEM) ยังคิดถึงได้เนื่องจาก MRI
ลักษณะเป็นเช่นนีไ้ ด้ และเป็น inflammation ในเนื้อ  การ
วิเคราะห์นำ�้ ไขสันหลังจึงมี normocellular ได้ protein สูงได้
แต่ไม่ควรเกิน 100 มก./ดล. ซึ่งไม่ typical ในผู้ป่วยรายนี้
4. Infiltrative tumor แต่มี clinical course สั้น
เกินไป ถึงแม้ MRI กับ ผลการวิเคราะห์น�้ำไขสันหลัง จะ
พอเข้าได้ ในกลุม่ ของ hematologic malignancy โดยเฉพาะ
primary CNS lymphoma
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาต้านวัณโรคและ
prednisolone หลังให้มีกระตุกมุมปากด้านซ้าย มี motor
activity คิดถึง right cortex แสดงว่า process เริ่มออกนอก
limbic system มาบริเวณ motor strip
มีอาการพูดสับสนไม่เป็นประโยค แต่ยงั สามารถ
เดินไปเข้าห้องน�้ำเองได้ ในอาการส่วนนี้ differential
diagnosis ว่าเป็นอาการสับสนจากชัก หรือ sensory
aphasia ยังแยกจากกันได้ไม่ชัดเจน แต่ข้อค้านของอาการ
สับสนคือผู้ป่วยยังเข้าห้องน�้ำเองได้ท�ำให้คิดถึงน้อยกว่า
anatomical localization ที่เพิ่มขึ้นมา คือ bitemporal เริ่มมี
left parietotemporal ถ้ามี aphasia confirm กับ MRI ว่าเป็น
multifocal lesion จริง
เนื่องจากอาการที่ไม่ดีขึ้นจึงได้รับการ switch
จาก prednisolone เป็น dexamethasone  อาการสับสนดี
ขึน้ ผล MRI ซ�ำ ้ พบรอยโรค ต่างๆ ลดลง ภายใน 1 สัปดาห์
จากเหตุการณ์นี้ท�ำให้สามารถคิดถึงกลุ่ม steroid-responsive lesion (มากกว่า response ต่อยาต้านวัณโรค)
หลังจากนัน้ ผูป้ ว่ ยได้รบั การให้กลับบ้าน ด้วยยา
ต้านวัณโรค และ prednisolone หลังจากกลับบ้านไปยังจ�ำ
เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ไ ด้ มี อ าการช้ า มากขึ้ น มี psychomotor
retardation หลังจากมีการปรับลด prednisolone มี อาการ
ได้ยินเสียงเพลงในหูทั้งๆ ไม่มีอยู่จริง คิดว่าพี่ชายเอาเรื่อง
ที่คุยกันไปประกาศ แปลผลได้ว่ามี auditory hallucination
+ visual hallucination โดยลั ก ษณะรอยโรคตาม
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anatomical localization ของ psychomotor retardation
นึกถึง fronto-subcortical circuit และส�ำหรับปัญหา
auditory และ visual hallucination นึกถึง temporooccipital area
โดยภาพรวมอาการทั้งหมด confirm ว่าเป็น
subacute progressive multifocal lesion ที่ตอบสนองต่อ
steroid ในระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์ ท�ำให้โรคที่คิดถึง
ได้ขณะนี้
1. Infiltrative tumor ได้แก่ lymphoma ทีม่ หี ลายๆ
จุดในสมอง prelymphoma ในกลุ่ม lymphomatoid granulomatosis (EBV-associated lymphoma), primary CNS
lymphoma และ กลุ่ม CLIPPER  (ส่วนใหญ่จะเริ่มที่ pons
แล้วกระจายไปทั่วศีรษะ) ในกลุ่มนี้ response กับ steroid
2. Autoimmune ได้แก่ post-infectious ADEM
ยังเป็นได้ ข้อค้านมีแค่ protein สูงเกินไป
3. Diffuse granuloma ไม่ค่อยเหมือน และ PCR
TB negative
พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์ (รังสีแพทย์)
MRI   ใน Post contrast พบ small nodular
enhancing lesion บริเวณ peripheral area ของ bilateral
cerebellar hemisphere   
T2, FLAIR พบ small ill defined hyper intense
foci รูปร่างกลมบ้าง รีบ้าง ใน cut ที่เป็น brainstem กับ
occipito-temporal lobe
โดยสรุป มี lesion ใน pons ทั้งสองข้าง ลักษณะ
เป็น curvy-linear และมี lesion บริเวณ subcotical ของ
temporal และ occipital lobe ลักษณะเดียวกับที่เห็นใน
cerebellum ทั้งลักษณะ round linear and oval shape ใน
T2, FLAIR มีลักษณะ intense foci เช่นกัน จาก MRI ไม่มี
ความบวมที่ชัดเจน
บริเวณ amygdala มี lesion ลักษณะเป็น subependymal enhancement และมี leptomeningeal enhance-
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ment บริเวณ inferior frontal และเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ
ในส่วนของ cut ที่ใกล้ cortical ด้านบน (high vertex)
ในส่วนของ DWI นั้นลักษณะ lesion พบเป็น
hyperintensity signal เช่นเดียวกับใน ADC ซึ่งแปลผลได้
ว่าไม่มี restricted diffusion ของบริเวณ lesion ลักษณะ
lesion ไม่ typical finding กับโรคอะไรเลย
1. Hematologic malignancy มากที่สุดโดยใน
กลุ่มนี้คิดถึง
ก. Lymphomatoid granulomatosis
ข. Primary/secondary CNS lymphoma ข้อค้าน
คือ 90% มัก restrict diffusion
ค. Leukemic infiltration
ง. Histiocytosis
2. ADEM มีลักษณะเป็น multifocal ได้แต่
ข้อค้าน คือ lesion เล็กทั้งหมด และ ไม่มี lesion บริเวณ
deep white matter เลย และ ไม่มี variable enhancement (ใน
ผูป้ ว่ ยรายนี้ enhance ทุก lesion)
3. Tuberculoma คิดถึงน้อยเพราะ nodular lesion
ใน tuberculoma ควร form เป็น well demarcated round
shape ในผู้ป่วยรายนี้มีลักษณะ lesion หลายแบบทัง้ curvy
linear จึงเป็นข้อค้าน
4. Metastasis ไม่ควรมีลักษณะ lesion ที่เป็น
curvy linear เช่นกัน
นพ.ถิรวัฒน์  จิ้วผกานนท์ (แพทย์ประจ�ำบ้าน)
Anatomical localization ของผู้ป่วยรายนี้คิดถึง
บริเวณ papez circuit บริเวณ limbic system, anterior
temporal lobe ผู้ป่วยมี confusion อาจจะมี lesion บริเวณ
frontal lobe ร่วมด้วย
ในส่วนของ etiology เป็น subacute และมี
progressive มากขึ้นเรื่อยๆ มี URI น�ำมาก่อนโดยหลังจาก
หาย URI ผูป้ ว่ ยไม่มไี ข้เลย คิดถึงในกลุม่ ของ postinfectious
มากที่สุด คือ 1) ADEM 2) Autoimmune encephalitis
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3) primary CNS vasculitis แต่ข้อค้าน คือ ไม่มีอาการปวด
ศีรษะเลย และ 4) Primary attack of MS and NMO
กลุ่มของ infection ที่ involve temporal lobe คือ
viral encephalitis  และกลุม่ low virulence organism ได้แก่
เชื้อวัณโรค สุดท้ายในกลุ่มของ neoplasm คิดถึง primary
CNS lymphoma
หลังจากวิเคราะห์น�้ำไขสันหลัง และ MRI และ
ประวัตเิ พิม่ เติมทีม่ อี าการดีขนึ้ เมือ่ ได้ steroid  และ มีอาการ
แย่ลงหลังลด steroid ท�ำให้เหลือโรคที่คิดถึง คือ
1. ADEM ข้อค้าน คือ lesion ขนาดเล็กเกินไป
2. Intracranial caseous tuberculoma with
leptomeningitis
3. Primary CNS lymphoma
นพ.ชนพ โชติช่วง (พยาธิแพทย์)
ผลพยาธิวิทยาเป็น Non-specific perivascular
lymphocytic cuffing (mixed reactive T and B cell) และ
มี increased microglial (microglial activation), no granuloma โดย immunohistochemistry พบ positive C068 และ
reactive CD3 and CD20 lymphocyte และย้อมสี AFB และ
GMS ไม่พบ organism และ M. tuberculosis PCR ได้ผล
ลบ โดยสรุปเป็น nonspecfic findings
นพ.ไอยวุฒิ   ไทยพิสุทธิกุล (อายุรแพทย์สาขาประสาท
วิทยา)
ในผู้ป่วยรายนี้ยังไม่สามารถบอกการวินิจฉัย ที่
แน่นอนได้ clinical เริ่มจาก infection อาการเป็นค่อนข้าง
เร็ว มี multifocal lesion ภายใน brain ที่มีการตอบสนอง
ต่อ steroid หลังจากผู้ป่วยได้รับ steroid อยู่ประมาณ
5 เดือนสามารถลด steroid ได้หมดโดยยังไม่มีอาการ
กลับมาก�ำเริบ คิดถึงกลุ่มของ inflammatory process หรือ
post-infectious มากกว่ากลุ่ม malignancy เนื่องจากหยุด
ยาทุกอย่างแล้วอาการไม่กลับมา malignancy ที่ยังพอเป็น
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ไปได้คอื lymphoma ถ้ามี recurrence ขึน้ มาแต่ในขณะนีย้ งั
ไม่มี ถึงแม้วา่ ข้อมูลด้าน imaging จะสนับสนุน lymphoma
แต่มีรายงานผู้ป่วยบ้างที่ inflammatory process เช่น
ADEM มีลักษณะ lesion แบบผู้ป่วยรายนี้ได้ ในส่วนของ
tuberculoma และ metastasis ไม่ควรมี lesion ที่เป็น linear
enhancement เหมือนในผู้ป่วยรายนี้
สรุ ป คิ ด ถึ ง 1. Inflammatory process กลุ ่ ม
ADEM มากทีส่ ดุ 2. Lymphoma ผูป้ ว่ ยรายนีต้ อ้ งอาศัยการ
ติดตามต่อไปถึงจะได้ค�ำตอบที่ชัดเจน ถ้าหากไม่มี recurrence ภายใน 1-2 ปี โอกาสเป็น lymphoma น้อย
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the National Institutes of Health; LEADER ClinicalTrials.gov number, NCT01179048.)

Type 2 diabetes is a complex metabolic disorder that is characterized by hyperglycemia and
associated with a high risk of cardiovascular, microvascular, and other complications.1,2
Although glycemic control is associated with reductions in the risk of microvascular
complications, the macrovascular benefits of glycemic control are less certain. Furthermore,
concern has been raised about the cardiovascular safety of antihyperglycemic therapies.3
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วิจารณ์วารสาร liraglutide and cardiovascular outcomes in
type 2 diabetes โดย นพ.จิตร สิทธีอมร*
เบาหวานประเภท 2 หรือ DM2 เป็นโรคที่มี
ความเสี่ยง เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจหลอดเลือด
(cardiovascular) ภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดเล็ก
(microvascular) และอืน่ ๆ ได้มาก การควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ช่วยลด ภาวะแทรกซ้อนชนิด microvascular แต่ผลดีต่อ
ภาวะแทรกซ้อน macrovascular ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงได้
มีการตั้งมาตรฐานการวิจัยเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อน
macrovascular ขึ้น1,2
Liraglutide เป็นอนุมลู ของ human glucagonlike
peptide 1 (GLP-1) ทีใ่ ช้รกั ษา DM2 สามารถลดน�ำ้ ตาลและ
ลดความดันโลหิตได้ ในการศึกษาแบบ randomized control
เรื่อง liraglutide effect and action in diabetes: evaluation
of cardiovascular outcome results (LEADER) ที่รายงาน
ในวารสาร NEJM โดย Marso และคณะ ประเมินผลของ
liraglutide ต่อภาวะแทรกซ้อนต่อ cardiovascular outcome
คณะวิจัยได้แบ่งผู้ป่วย DM2 จ�ำนวน 9,340 ราย เป็นสอง
กลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้รับ liraglutide แต่อีกกลุ่มหนึ่ง ได้รับ
placebo โดยตัววัดหลัก (primary composite outcome) คือ
ระยะเวลาตั้งแต่แบ่งกลุ่มจนเสียชีวิตจากสาเหตุทางหัวใจ
หลอดเลือด (cardiovascular) จาก nonfatal myocardial
infarction หรือจาก nonfatal stroke โดยมีสมมุติฐานว่า
liraglutide ถือว่าไม่ด้อยกว่า (noninferior to) placebo ถ้า
upper boundary 95% confidence interval (CI) ของ hazard
ratio ไม่เกิน 1.30 เท่าของอัตราการเกิด primary outcome
ใน placebo (หมายความว่า 95% confidence interval
ของ hazard ratio มีค่าระหว่าง 1-1.3) มีการติดตามผู้ป่วย
นาน 3.8 ปีโดยเฉลี่ย 3
ผลการศึกษาพบว่า primary outcome เกิดใน
กลุ่ม liraglutide 608 ราย จากผู้ป่วยทั้งหมด 4,668 ราย
(ร้อยละ 13.0) เมื่อเทียบกับ primary outcome ในกลุ่ม
placebo ซึ่งเกิด 694 รายจากผู้ป่วยทั้งหมด 4,672 ราย
* ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ร้อยละ 14.9) ค�ำนวณเป็น hazard ratio เฉลี่ย 0.87 (95%
CI = 0.78 to 0.97) ดังนั้น 95% CI ของ hazard ratio อยู่
ระหว่าง 1-1.3 หรือ P <0.001 ส�ำหรับการทดสอบ noninferiority แต่เนือ่ งจาก upper boundary ของ 95% CI = 0.97
ซึง่ มีคา่ น้อยกว่า 1.0 แสดงว่า ผูป้ ว่ ยกลุม่ liraglutide มีอตั รา
เกิดเหตุการณ์น้อยกว่ากลุ่ม placebo ด้วย โดยที่มี P=0.01
ส�ำหรับ superiority
ถ้าจ�ำแนกตัววัดหลัก เป็นอัตราตายจากโรคหัวใจ
หลอดเลือด อัตราตายทัง้ หมด ก็พบว่าอัตราตายในกลุม่ ได้
รับ liraglutide มีอตั ราตายจากสาเหตุยอ่ ยน้อยกว่า placebo
ทั้งสิ้น   ส่วนการอัตราการเกิด nonfatal myocardial
infarction, nonfatal stroke และการอยูโ่ รงพยาบาลในกลุม่
ที่ได้ liraglutide ไม่ต่างจากกลุ่ม placebo จึงสรุปว่า
liraglutide ท�ำให้อัตราตาย และ cardiovascular outcome
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา อย่างไรก็ตาม มีผู้แย้งว่า ผู้ป่วย
ที่ได้ liraglutide และ placebo ไม่เหมือนกันทีเดียวกันใน
เรื่อง การใช้ beta-blocker (ร้อยละ 56.8 และร้อยละ 54.1)
การได้รับ angiotensin-converting-enzyme inhibitor
(ACEI) (ร้อยละ 51.8 และร้อยละ 50.3) การได้รบั statin
(ร้อยละ 72.9 และร้อยละ 71.4) และ plateletaggregation
inhibitor (ร้อยละ 68.7% และร้อยละ 66.8%).  แม้ข้อมูล
พื้นฐานไม่เหมือนกันนัก แต่ผปู้ ว่ ยเหล่านีถ้ กู แยกกลุม่ โดย
ปราศจากอคติ (randomization) ก็น่าจะน�ำข้อมูลดิบมา
ท�ำการปรับฐานทางสถิติได้ นอกจากนี้ การศึกษาอื่นที่ใช้
ยากลุ่มเดียวกับ liraglutide คือ lixisenatide ที่ศึกษาใน
ผูป้ ว่ ย DM2 และดูอตั ราการเกิด acute coronary syndrome
ไม่พบว่ายาดังกล่าวลด cardiovascular complication4
นอกจากนี้ ยังมีภาวะบางอย่าง คือ pancreatic
cancer และ pancreatitis ที่พบในกลุ่มที่ได้ liraglutide
มากกว่ากลุ่ม placebo แม้จะมีจ�ำนวนผู้ป่วยน้อย และอาจ
จะเกิดโดยบังเอิญ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังเช่นกัน
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ท้ายที่สุด มีปัญหาว่าการวางระดับ hazard ratio
ระหว่าง 1-1.3 ว่าเป็นเกณฑ์ของ noninferiority ว่าจะ
เหมาะสมหรือไม่ และ upper boundary ของ 95% CI ของ
primary outcome = 0.97 ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 ซึ่งเป็นจุดตัด
ของประสิทธิภาพของยาก็เป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงเช่นกัน
โดยสรุป liraglutide น่าจะลด cardiovascular
complication ในผู้ป่วย DM2 มากกว่า placebo โดยมี
hazard ratio = 0.87 หมายความว่า ถ้า cardiovascular
complication ในกลุ่มที่ได้รับ liraglutide จะน้อยกว่ากลุ่ม
placebo โดยเฉลี่ยร้อยละ 13  แต่ upper limit ของ hazard
ratio = 0.97 ซึง่ อาจจะถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกัน
cardiovascular complications เพียงร้อยละ 3 ในทางตรง
กันข้าม lower limit ของข้อมูล = 0.78 คือประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน cardiovascular complication อาจจะสูงถึง
ร้อยละ 22 ได้
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EKG quiz
อนุรุธ ฮั่นตระกูล*
วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์**

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 77 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังจากกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
ที่ไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (non-ischemic dilated cardiomyopathy) รับไว้ในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการ
น�้ำท่วมปอดเลวลง ในขณะที่ผู้ป่วยนอนดูโทรทัศน์อยู่บนเตียง ญาติสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยหมดสติไปประมาณ 10 – 20
วินาที โดยมีอาการทัง้ หมด 3 ครัง้ ในเวลา 2 นาที หลังจากนัน้ ผูป้ ว่ ยตืน่ รูต้ วั เป็นปกติ ญาติจงึ ตามแพทย์มาประเมินอาการ
12-lead ECG เดิมเป็น atrial tachycardia with 2: 1 AV block, ventricular rate 110 bpm
12-lead ECG  หลังมีอาการหมดสติเป็นดังรูปที่ 1

รูปที่ 1. แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยภายหลังมีอาการหมดสติ
1. อ่าน 12-lead ECG ของผู้ป่วยรายนี้และวิเคราะห์หาสาเหตุ
2. อธิบายสาเหตุของอาการหมดสติของผู้ป่วยรายนี้
3. ท่านมีแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
  * แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดหน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เฉลย
1. อ่าน 12-lead ECG ของผู้ป่วยรายนี้

จาก 12-lead ECG รูปที่ 1 เครื่องวิ่งด้วยความเร็วปกติ คือ 25 มม.ต่อวินาที ความสูงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจใน
limb leads เป็นไปตามมาตรฐาน คือ 10 มม.ต่อ 1 มิลลิโวลต์ แต่ความสูงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจใน chest leads เป็นครึ่ง
หนึ่งของมาตรฐานทั่วไปหรือ half standard คือ 5 มม.ต่อ 1 มิลลิโวลต์ สังเกตได้จากรูปสี่เหลี่ยม 2 รูปบริเวณหน้าสุด
ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือดูจากตัวเลข บน lead I และ V1
Baseline rhythm ไม่สามารถ identify P wave หรือ wave อื่นที่บ่งถึงการมี atrial electrical activity เช่น flutter
หรือ fibrillatory wave ได้ ซึ่งจะมี differential diagnosis คือ       
1. Sinus arrest
2. Fine atrial fibrillation
3. Sinoventricular rhythm (ซึ่งพบในภาวะ hyperkalemia)   
จาก ECG ของผูป้ ว่ ยรายนี้ ไม่พบลักษณะทางคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจอืน่ ๆทีพ่ บในภาวะ hyperkalemia เช่น tall peaked
T wave หรือ wide QRS complex ซึ่งจะพบร่วมด้วยกรณีที่ไม่เห็น P wave แล้ว จึงสามารถตัดภาวะ hyperkalemia ออก
ไปได้ ส่วนภาวะ  sinus arrest กับ fine AF นั้นแยกกันได้โดย
1. ในภาวะ fine AF มักจะเห็น small fibrillatory wave อยู่บ้าง ใน lead ใด lead หนึ่ง ส่วนภาวะ sinus arrest
จะไม่เห็น atrial electrical activity ใดๆ
2. ในกรณีที่เห็น QRS complex ที่มี RR interval ไม่คงที่ จะช่วยสนับสนุนว่า rhythm นั้นน่าจะเป็น atrial
fibrillation ส่วนในกรณีของ sinus arrest แล้วมี escape rhythm (อาจเป็นได้ทงั้ atrial, junctional หรือ idioventricular escape
rhythm) escape rhythm นั้นควรจะ มี RR interval ที่คงที่ (หากออกมาจากจุดก�ำเนิดอันเดียวกัน) แต่มีข้อยกเว้นในกรณี
AF with complete AV block with escape rhythm ก็จะพบ QRS complex ทีม่ ี RR interval คงทีไ่ ด้เหมือนกรณี sinus arrest
3. ประวัติเดิมของผู้ป่วยหากเป็น chronic permanent AF อยู่เดิม ก็น่าจะเป็น AF มากกว่า sinus arrest
ใน ECG ของผู้ป่วยรายนี้ ไม่เห็น fibrillatory wave จึงน่าจะสนับสนุนว่า baseline rhythm เป็น sinus arrest
ส่วน QRS complex ที่เป็น escape rhythm นั้น จะเห็นได้ว่ามีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นตัวแคบ (ตัวที่ 1, 3, 5,
8, 11 ตามตัวเลขใต้ ECG ในรูปที่ 1) และกลุ่มที่เป็นตัวกว้าง (ตัวที่ 2, 4, 6, 7, 9, 10) QRS complex ที่เป็นตัวแคบ
เกิดจากการน�ำไฟฟ้าผ่าน His-pukinje system ปกติใน ventricle จึงอ่านว่าเป็น junctional escape rhythm ส่วน QRS
complex ตัวกว้าง ที่ขึ้นมาแทรก และมี morphology ที่ต่างกันในทุกๆ ตัว สามารถอ่านได้ว่าเป็น multiformed PVCs
ดังนั้น rhythm ใน ECG แผ่นนี้จะอ่านได้ว่าเป็น sinus arrest with junctional escape rhythm and multiformed PVCs
โดยที่ ventricular rate โดยรวมอยู่ที่ 66 ครั้งต่อนาที
รายละเอียดอื่นๆ ของตัว junctional escape ได้แก่
1. Normal QRS axis (60 องศา เนื่องจากเห็น isoelectric QRS complex ใน lead aVL และ lead II เป็นบวก)
2. มี poor R wave progression (R wave amplitude ใน V3 น้อยกว่า 3 mm. และ R wave amplitude ใน V3 >
V2 > V1)
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จุฬาอายุรศาสตร์

3. ST segment ปกติ
4. T wave มีลักษณะเป็น T wave inversion ใน lead V2-V6 แสดงถึงว่ามี ventricular repolarization ผิดปกติ
อีกทั้ง ความกว้างและความลึกของ T wave มีความแตกต่างกันใน แต่ละตัว เช่น T wave ที่ตามหลัง QRS complex ตัว
ที่ 8 มีความกว้างและลึกมากกว่า T wave ที่ตามหลัง QRS complex ตัวที่ 5 อย่างชัดเจน แสดงถึงว่ามีความแตกต่างของ
ventricular repolarization อย่างมากในแต่ละ beat ซึง่ หากมี ECG ของ chest lead ยาวต่อไป อาจเห็นปรากฏการณ์ทเี่ รียก
ว่า T wave alternans คือความกว้างและความลึกของ T wave มากน้อยสลับไปมา ซึ่งบ่งถึงภาวะ significant prolonged
ventricular repolarization
5. QT interval จาก ECG ใบนี้ไม่สามารถวัดได้เพราะมี PVC เกิดขึ้นก่อนจะถึง end of T wave ทุกครั้ง
หากมาวิเคราะห์ตัว multiformed PVCs ในแง่ของกลไกการเกิด PVCs จะเห็นว่า coupling interval (ระยะตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของ junctional escape beat ถึง จุดเริ่มต้นของ PVCs) มีความแตกต่างกันในแต่ละคู่ (0.72-0.8 วินาที)
ดังนั้นกลไกการเกิด PVCs นี้น่าจะเป็น abnormal automaticity หรือ triggered activity มากกว่าที่จะเป็น reentry และ
เมื่อเอาข้อมูลที่พบว่าอาจมี T wave alternans ซึ่งบ่งบอกถึงการมี significant prolonged ventricular repolarization
ร่วมกับลักษณะของ PVCs ที่เกิดขึ้นมาบน T wave หรือ R-on-T (ดูที่ lead I, V6) มาคิดรวมด้วย ท�ำให้คิดว่ากลไก
การเกิด PVCs ในผู้ป่วยรายนี้น่าจะเป็น triggered activity ชนิด early after depolarization (EADs) มากที่สุด (อ่านค�ำ
อธิบายเพิ่มเติมท้ายบท)
โดยสรุป 12-lead ECG ในรายนี้อ่านได้ว่าเป็น sinus arrest with junctional escape rhythm with poor R wave
progression and T wave alternans with multiformed PVCs (EADs)
ต่อมาต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของ sinus arrest ต่อว่าเป็น degenerative process หรือมี external causes ที่เป็น
สาเหตุ เช่น ได้รับยาที่มีฤทธิ์กดการท�ำงานของ SA node รวมทั้งต้องหาสาเหตุของการที่มี prolonged ventricular
repolarization เช่น ได้รับ antiarrhythmic drug class IA หรือ class III, antibiotic บางกลุ่มและ bradycardia-dependent
heart failure หรือ myocardial infarction เป็นต้น ในผู้ป่วยรายนี้ได้รับ amiodarone เพื่อรักษาภาวะ atrial tachycardia
และเพิ่งได้รับ carvedilol เพื่อรักษาภาวะ heart failure ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของภาวะดังกล่าวข้างต้นได้

2. ท่านอธิบายสาเหตุของอาการหมดสติของผู้ป่วยรายนี้ได้อย่างไร

การวินจิ ฉัยสาเหตุของภาวะหมดสติชวั่ คราวหรือ transient loss of consciousness ต้องอาศัยการซักประวัตถิ งึ
อาการที่เกิดขึ้นก่อนหมดสติ ในขณะที่ก�ำลังจะหมดสติ และอาการภายหลังหมดสติอย่างละเอียด โดยประวัติที่ช่วยใน
การวินิจฉัยของผู้ป่วยรายนี้คือ การที่อาการหมดสติเป็นสั้นมากเพียง 10-20 วินาที ช่วยสนับสนุนว่าน่าจะเป็น syncope
(มีการลดลงของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง) อีกทั้งการที่มีอาการเกิดขึ้นติดๆกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และเป็นในขณะนอน
อยู่เฉยๆ ช่วยสนับสนุนว่าน่าจะเป็น cardiac syncope ที่เกิดจาก cardiac arrhythmia (intermittent bradycardia หรือ self
terminating tachyarrhythmia) หากพิจารณาจาก 12-lead ECG ของผู้ป่วยที่สงสัยว่ามี T wave alternans และมี
multiformed PVCs ที่เกิดจาก EADs แล้วนั้น arrhythmia ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็น Torsade de pointes มากที่สุด ซึ่งเป็น ar�rhythmia ที่สามารถหยุดได้เอง (self-terminating) หรืออาจ degenerate ไปเป็น ventricular fibrillation ก็ได้
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สาเหตุอื่นๆ ของ arrhythmia-induced syncope ในรายนี้ อาจเกิดได้จาก
1. Ventricular rate ที่ช้าลงชั่วคราว เช่น junctional escape rhythm มี rate ที่ช้าลงกว่าเดิม หรือ
2. PVCs ที่เกิดขึ้นตามหลัง junctional escape beat มี coupling interval ที่สั้นมาก ส่งผลให้เวลาที่เลือดจะไหล
ลงมาใน ventricle สั้น (diastolic filling time สั้น) จน stroke volume ที่เกิดจาก PVCs beat นั้นๆ น้อยมาก จนเสมือน
ไม่มี stroke volume ท�ำให้ pulse rate ช้าลงกว่าปกติ

3. ท่านมีแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

ในผู้ป่วยที่มี prolonged ventricular repolarization, EADs beat  และสงสัยว่าจะเกิด Torsade de pointes นั้น
การดูแลที่นอกเหนือจากการย้ายผู้ป่วยไปสังเกตอาการใน  intensive care unit คือ การรักษาจ�ำเพาะดังต่อไปนี้
1. หยุดยาที่มีผลให้เกิด prolonged repolarization ในกรณีนี้ คือ amiodarone
2. ตรวจเลือดหาภาวะ hypokalemia (ท�ำให้เกิด inactivation of IKr channel) และ hypomagnesemia (ท�ำให้
L-type Ca2+ channel หรือ ICaL ท�ำงานเพิ่มขึ้น) และแก้ไขให้ potassium level >4.5-5.0 มิลลิโมล/ล. และ magnesium
level >0.7 มิลลิโมล/ล.
3. พิจารณาให้ magnesium ทางหลอดเลือดด�ำแม้ระดับ serum magnesium จะปกติ (เพื่อ block L-type Ca2+
channel, ICaL)
4. พิจารณาใส่ temporary pacemaker และปรับ ventricular pacing ให้ rate อยู่ที่ประมาณ  90-110 ครั้งต่อนาที
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด PVCs และเพื่อ shortened repolarization
ในผู้ป่วยรายนี้อีก 2 นาทีต่อมาก็เกิดภาวะ cardiac arrest โดยมี ECG rhythm strip ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งเป็น
polymorphic VT with rate 250 ครั้ง/นาที จึงได้รับการท�ำ CPR, defibrillation และให้ Mg ทางหลอดเลือดด�ำ

รูปที่ 2. แสดง ECG rhythm strip ในขณะที่ผู้ป่วยมี cardiac arrest
ภายหลังจากที่มี return of spontaneous Circulation (ROSC) จึงได้รับการท�ำ 12-lead ECG ดังแสดงในรูปที่ 3
ซึ่งแสดงให้เห็น QTc prolongation ชัดเจน (698 มิลลิวินาที)

40

EKG quiz

จุฬาอายุรศาสตร์

รูปที่ 3. แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยภายหลังจาก return of spontaneous circulation

อธิบายเพิ่มเติม

กลไกการเกิด early after depolarizations (EADs) เกิดจากการยืดออกของ action potential duration (APD)
โดยเฉพาะในช่วง repolarization จนเกิดการ depolarization ของ membrane ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วง phase 2-3
ของ action potential (รูปที่ 4 และ 5) โดยการเปลี่ยนแปลงของ cardiac ion channels ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของ action
potential duration ได้แก่
1. การเพิ่มขึ้นของ inward membrane current จากการท�ำงานที่มากขึ้นของ sodium channel, INa หรือ L-type
2+
Ca channel, ICaL ท�ำให้มี Na+ หรือ Ca2+ เข้า cell มากขึ้นตามล�ำดับ  
2. การลดลงของ outward membrane current เช่น การท�ำงานที่ลดลงของ delayed rectifier K+ channel ท�ำให้
K+ ออกนอก cell ได้ลดลง
จากนั้นเมื่อ cell เกิด prolonged repolarization จะท�ำให้ cardiac ion channels คือ L-type calcium channel
2+
(ICaL), Na - Ca2+ exchanger (INCX) และ sodium channel (INa) เกิดการ reactivation ขึน้ มาอีกครัง้ ส่งผลให้ประจุ Ca2+และ
Na+ เข้ามาใน cell ช่วง phase 2-3 ของ action potential มากขึ้น จนสามารถ depolarize membrane ได้อีกครั้ง และ
เกิดเป็น EAD-triggered action potentials หลังจากนัน้ เมือ่ เกิด action potential ขึน้ กระแสไฟฟ้าจะกระจาย ไปยังบริเวณ
ข้างเคียง ซึ่งหากเป็นบริเวณที่มี APDs และ refractory period ที่ยาว จะไม่สามารถน�ำไฟฟ้าต่อได้ แต่ในกรณีที่กระแส
ไฟฟ้ากระจายไปยังบริเวณที่มี APDs และ refractory period ที่สั้นกว่า กระแสไฟฟ้าจะสามารถน�ำไฟฟ้าต่อไป โดยเรียก
ภาวะที่มีความต่างของ APDs และ refractory period ของแต่ละบริเวณว่ามี heterogeneity of action potential
repolarization หรือมี QT dispersion ซึง่ บริเวณทีม่ คี วามแตกต่างของความสามารถในการน�ำไฟฟ้าเหล่านี้ จะท�ำให้ ไฟฟ้า
หมุนวนเป็นวงจร หรือเกิด reentry circuit และเป็นตัว maintain ให้เกิด sustained ventricular arrhythmia ตามมา
โดย reentry circuit จะมีการเปลีย่ นต�ำแหน่งไปมา และมี exit sites ทีเ่ ปลีย่ นไปได้หลายต�ำแหน่งเช่นกัน ท�ำให้ ventricular
arrhythmia ที่เห็นมีลักษณะออกมาเป็น polymorphic VT ที่เรียกว่า Torsade de pointes โดยมักจะมี rate ที่มากกว่า 170
ครั้ง/นาที

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561
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สาเหตุของ prolonged repolarization ที่พบบ่อยในทางคลินิก คือ การท�ำงานที่ลดลงของ delayed rectifier K+
channel ท�ำให้ K+ ออกนอก cell ได้ลดลง โดย delayed rectifier K+ channel นัน้ มีหลายชนิด ชนิดทีส่ ำ� คัญคือ slow delayed
rectifier (IKs) และ rapid delayed rectifier (IKr) โดย IKs จะเปิดท�ำงานได้ช้ากว่า และ K+ ออกได้น้อยกว่า IKr แต่ IKs
จะท�ำงานมากขึ้นเมื่อหัวใจเต้นเร็วขึ้น หรือถูกกระตุ้นด้วยระบบประสาท sympathetic
ในกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ท�ำให้เกิด QT prolongation ส่วนใหญ่แล้วจะออกฤทธิ์กดการท�ำงานของ IKr   เป็นหลัก
ท�ำให้ IKs ต้องท�ำหน้าที่ทดแทน ในกรณีที่หัวใจเต้นเร็วจะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจาก IKs ท�ำงานได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่มี
ภาวะ bradycardia (ดังเช่นในผู้ป่วยรายนี)้ หรือมี long-short cycle length (เช่น post premature beats) IKs จะท�ำงานได้
น้อยลง ส่งผลให้เกิด prolong repolarization, QT prolongation และอาจเกิด triggered-EADs PVCs และ Torsade de
pointes ตามมาได้ ดังนั้นในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มที่มีผลข้างเคียงท�ำให้เกิด QT prolongation แพทย์ผู้รักษาจะต้องตรวจ
ติดตามค่า QT interval และ อัตราการเต้นของหัวใจอย่างใกล้ชิดเสมอ
ECG ที่บ่งว่าผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเกิด arrhythmia ที่มีกลไกจาก EADs-triggered activity คือการเห็น QT
prolongation (โดยเฉพาะที่ยาวกว่า 500 มิลลิวินาที), U wave, T wave alternans การเห็น PVCs ที่เกิดอยู่บน T wave
หรือ R-on-T การเห็น long-short cycle length น�ำมาก่อนที่จะมี ventricular arrhythmia และการเห็น polymorphic
VT เป็นต้น

รูปที่ 4. แสดง cardiac action potential (รูปจาก http://tmedweb.tulane.edu)
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รูปที่ 5. แสดง membrane potential ขณะเกิด early after depolarizations
เอกสารอ้างอิงและเอกสารเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

1. Andrew L. Wit. Chapter 7,8. Electrophysiological foundation of cardiac arrhythmias, 1st edition, Cardiotext Publishing.;2017: 326-385.
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Spot diagnosis
รองพงศ์ โพล้งละ*

ผู้ป่วยรายที่ 1
ผูป้ ว่ ยหญิงไทยคู่ อายุ 45 ปี มีไข้ ปวดศีรษะ และซึมลงมาหนึง่ วัน 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล  ประวัตอิ ดีต Lupus
nephritis class III รักษาด้วย prednisolone 20 มก. ต่อวัน และ mycophenolate mofetil 2,000 มก. ต่อวัน ตรวจร่างกาย
ปกติ ยกเว้นมี meningeal irritation signs; CSF analysis: opening pressure 15 ซม.น�้ำ   sugar 15 มก./ดล. (plasma
glucose 90 มก./ดล.) protein 60 มก./ดล. white blood cell 500 เซลล์/ลบ.มม. (90% neutrophils); CSF Gram stain
ดังรูปที่ 1 จงให้การวินิจฉัย

รูปที่ 1.
*หน่วยโรคติดเชื้อ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผู้ป่วยรายที่ 2
ผู้ป่วยหญิงลาวคู่ อายุ 35 ปี มีไข้ หนาวสั่น 3 วันก่อนโรงพยาบาล ไม่ปวดศีรษะ ไม่ปวดท้อง ปัสสาวะปกติ
ประวัติอดีต เคยเป็นโรคไข้ยุงวินิจฉัยที่ประเทศลาว รับประทานยา 3 วัน ตรวจร่างกาย mildly pale conjunctivae, no
icteric sclerae, no hepatosplenomegaly, no costovertebral angle tenderness, no stiffness of neck Complete blood
count: hemoglobin 9 ก./ดล. (MCV 78 fL, RDW 15%), white blood cell 9,800 เซลล์/ลบ.มม. (80% neutrophils),
platelet 150,000/ลบ.มม. Peripheral blood smear ดังรูปที่ 2 จงให้การวินิจฉัย

รูปที่ 2.
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เฉลยผู้ป่วยรายที่ 1
Acute bacterial meningitis จากเชื้อ Streptococus pneumoniae เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียถือ
เป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ เนือ่ งจากถ้าผูป้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัย และการรักษาล่าช้าจะมีผลให้เกิดการเสียชีวติ และ
ภาวะทุพพลภาพอย่างมาก เชื้อก่อโรคของภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั้นแตกต่างกันตามอายุ และปัจจัยเสี่ยง จากการ
ศึกษาโดยก�ำพล สุวรรณพิมลกุล และคณะ ถึงการติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยผู้ใหญ่
ที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2557 ก็ยังพบว่าเชื้อก่อโรคที่ส�ำคัญ ได้แก่
Streptococcus pneumoniae (ร้อยละ 29.8) Streptocooccus agalactiae (ร้อยละ 27.7) และ Streptococcus suis (ร้อยละ 14.9)
ซึง่ การวินจิ ฉัยเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจากเชือ้ แบคทีเรียนัน้ การย้อมสีแกรม และการเพาะเชือ้ จากน�ำ้ ไขสันหลังถือเป็นการ
ทดสอบมาตรฐาน อย่างไรก็ดีไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะล่าช้าเกินกว่า 1 ชั่วโมง โดยพบว่าในการตรวจน�้ำไขสันหลังภายใน
2-3 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะไม่ได้ส่งผลต่อปริมาณเม็ดเลือดขาว และระดับน�้ำตาลในน�้ำไขสันหลัง
อาจท�ำให้การพบเชื้อแบคทีเรียในน�้ำไขสันหลังด้วยการย้อมสีแกรมลดลงเล็กน้อย และลดอัตราการเพาะเชื้อขึ้น
ร้อยละ 10-20
การส่งตรวจน�้ำไขสันหลังเพื่อการส่งตรวจทางจุลชีววิทยานั้นควรน�ำส่งทันที และถึงห้องปฏิบัติการภายใน
15 นาที และไม่ควรเก็บสิ่งส่งตรวจในตู้เย็น เนื่องจากจะท�ำให้การพบเชื้อก่อโรคที่ส�ำคัญ เช่น S. pneumoniae หรือ
Neisseria meningitidis ลดลง ควรใช้น�้ำไขสันหลังที่เก็บในขวดที่ 3 หรือ 4 เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อที่ผิวหนัง ห้อง
ปฏิบตั กิ ารจะท�ำการย้อมสีแกรม และรายงานแพทย์ถา้ พบผลผิดปกติทนั ที เนือ่ งจากถือว่าเป็นสิง่ ส่งตรวจทีส่ ำ� คัญ อย่างไร
ก็ดีแพทย์ควรจะมีความรู้ในการแปลผลการย้อมสีแกรมของน�้ำไขสันหลังด้วย เนื่องจากมีผลต่อการให้การรักษา เช่น
การย้อมพบ S. pneumoniae นัน้ มีผลต่อการพิจารณาการรักษาด้วย corticosteroid เพือ่ ลดอัตราตาย และภาวะทุพพลภาพ
เมื่อพิจารณาให้พร้อมการให้ยาปฏิชีวนะ หรือหลังจากการให้ยาปฏิชีวนะครั้งแรกไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยลักษณะของ
S. pneumoniae จากสีแกรมนั้นพบเป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลมอยู่เรียงกันเป็นคู่ (Gram-positive diplococci)
ไม่ต่อกันเป็นสาย (chain) (รูปที่ 1) และลักษณะของ pneumococci นั้นจะไม่กลมแต่จะมีลักษณะปลายแหลมข้างหนึ่ง
คล้ายใบหอก (lancet-shaped) และบางครั้งอาจจะเห็นช่องว่างรอบเชื้อ ซึ่งเป็นลักษณะของ capsule ได้ ลักษณะทั้งหมด
ช่วยแยก pneumococci จาก streptococci ชนิดอื่น ๆ และ enterococci  
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เฉลยผู้ป่วยรายที่ 2
Plasmodium vivax malaria การตรวจสเมียร์เลือดเป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยมาลาเรีย สเมียร์เลือดที่ดีควร
เตรียมภายใน 30 นาที เนือ่ งจากการทีเ่ ลือดสัมผัสกับ EDTA นานเกินไปจะท�ำให้ลกั ษณะของมาลาเรียผิดปกติไปได้ เช่น
มี vacuolated rings, compact rings ใน P. vivax เห็น band form ใน P. falciparum เกิด applique form และมี exflagellation
ได้ นอกนี้ malarial pigments และ stippling จะเห็นได้ดีถ้าท�ำการย้อมด้วยวิธี Giemsa ที่ความเป็นกรดด่าง (pH) 7.2-7.0
การดูลักษณะของเม็ดเลือดแดงที่มีการติดเชื้อ และลักษณะของมาลาเรีย เป็นตัวช่วยจ�ำแนกสปีชีส์ของ
Plasmodium ที่ก่อโรค (รูปที่ 3) นอกจากนี้ปริมาณของเม็ดเลือดที่แดงที่ติดเชื้อก็มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยเช่นกัน โดย
P. falciparum มีสามารถก่อให้เกิดการติดเชือ้ ในทุกระยะของเม็ดเลือดแดงจึงสามารถพบปริมาณเม็ดเลือดแดงทีต่ ดิ เชือ้
ได้ปริมาณมาก ในขณะที่ P. vivax และ P. ovale มีผลต่อ young RBCs และ P. malariae มีผลต่อ old RBCs เท่านั้น จึง
พบการติดเชือ้ ของเม็ดเลือดแดงไม่เกินร้อยละ 2 ส�ำหรับผูป้ ว่ ยรายนีพ้ บลักษณะเม็ดเลือดแดงทีม่ กี ารติดเชือ้ มีขนาดใหญ่
ลักษณะ growing trophozoites เป็น amoeboid form (รูปที่ 2) ซึ่งเข้าได้กับ P. vivax infection ความส�ำคัญในการวินิจฉัย
P. vivax และ P. ovale infection คือเชื้อ Plasmodium ทั้งสองชนิดนี้มีระยะ hypnozoite ซึ่งสามารถซ่อนตัวอยู่ในเซลล์
ตับ และท�ำให้เกิดการเป็นซ�้ำของมาลาเรียได้ หากไม่ได้รับการรักษาด้วย primaquine นอกจากนี้ยังสามารถศึกษา
ชนิดของมาลาเรียที่พบบ่อยในแต่ละประเทศได้จากข้อมูลของส�ำนักควบคุมโรคประเทศสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ที่
https://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/a.html
รู ปที่ 3. แผนภูมิสำหรับกำรช่วยวินิจฉัยชนิดของ Plasmodium species
ขนำดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ
ปกติ หรื อเล็ก, ไม่มี stippling
P.falcicarum (ขนำดเม็ดเลือดแดงปกติ
Maurer's cleft),

และอำจพบ

P. malariae (ขนำดเม็ดเลือดแดงปกติ หรื อเล็ก)
P. falciparum

- RINGS AND
GAMETOCYTES
PREDOMINATE
- Small delicate rings
- <1/3 size RBC
- Headphone forms
- Applique form
- Multiple rings/ RBC
- High Parasitemia
- Banana-shaped
gametocytes

P. malariae
- ALL STAGES
PRESENT
- Thick rings
- <1/3 size RBC
- Basket, band
forms
- Rosette
schizonts

ใหญ่, มี stippling
P. vivax หรื อ P. ovale

P. vivax

P. ovale

- ALL STAGES
PRESENT
- Amoeboid
trophs
- >1/3 size
RBC
- Schizonts
with >12
merozoites

- ALL STAGES
PRESENT
- Trophs more
compact
- >1/3 size RBC
- 1/3 oval
shape
- Fimbriated
edges

รูปที่ 3. แผนภูมิส�ำหรับการช่วยวินิจฉัยชนิดของ Plasmodium species
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การอ่านวารสารจุฬาอายุรศาสตร์ สามารถขอ CME credit ได้ฉบับละ 3 เครดิตชั่วโมง เป็นสื่อการศึกษาต่อ
เนือ่ ง ส�ำหรับแพทย์ กิจกรรมกลุม่ ที่ 3 ประเภทที่ 23 (ศึกษาด้วยตนเอง) โดยโครงการการศึกษาต่อเนือ่ ง คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งของแพทย์ แพทยสภา โดยตอบค�ำถามข้างล่างนีส้ ง่ มายัง
นายแพทย์ชุษณา สวนกระต่าย
วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ 10330
โดยกรอกชือ่ ทีอ่ ยู่ และเลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะได้บนั ทึกเครดิตให้ทา่ นโดย
สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง http://www.ccme.or.th หรือ (02) 9386794 ต่อ 13

ค�ำถาม
1. จากการศึกษากลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies ข้อใดถูกต้อง?
ก. เป็นการศึกษาย้อนหลังจาก พ.ศ. 2545-2558
ข. มีจ�ำนวนผู้ป่วย 32 ราย
ค. เป็นเพศชายร้อยละ 41
ง. มีโรคประจ�ำตัวร้อยละ 66
จ. โรคประจ�ำตัวที่พบเป็นโรคทางระบบหลอดเลือดหัวใจมากที่สุด
2. จากการศึกษากลุ่มอาการ anti-interferon-γ autoantibodies ข้อใดผิด?
ก. มีการติดเชื้อ NTM ที่ต่อมน�้ำเหลืองมากที่สุด
ข. NTM ที่พบเป็น M. kansasii มากที่สุด
ค. NTM ที่พบเป็นชนิด rapid-growing มากที่สุด
ง. มีอาการแสดงทางผิวหนังเป็น Sweet’s syndrome มากที่สุด
จ. มีการติดเชื้ออื่นร่วมเป็น Salmonella มากที่สุด
3. จากการศึกษา acute myocardial infarction (AMI) ข้อใดถูกต้อง?
ก. เป็นการศึกษาย้อนหลังจาก พ.ศ. 2557-2559
ข. แบ่งตามกลุ่มอายุเป็น <60 และ >60 ปี
ค. ในกลุ่มสูงอายุมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่เจ็บหน้าอกน้อยกว่า
ง. ในกลุ่มสูงอายุมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มีโรคประจ�ำตัวน้อยกว่า
จ. ในกลุ่มสูงอายุมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มีอาการอื่นที่ไม่ใช่เจ็บหน้าอกน้อยกว่า
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4. จากการศึกษา AMI ข้อใดผิด?
ก. ในกลุ่มเพศชายมีจ�ำนวนผู้ป่วยมีโรคประจ�ำตัวน้อยกว่า
ข. ในกลุ่มเพศชายมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่เจ็บหน้าอกมากกว่า
ค. ในกลุ่มเพศชายมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มีอาการแสดงอื่นน้อยกว่า
ง. ในกลุ่มเพศชายมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกว่า
จ. ในกลุ่มเพศชายมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยมากกว่า
5. ข้อใดไม่เป็นส่วนของ papez circuit?
ก. Pineal gland
ข. Hippocampus
ค. Fornix
ง. Mammillary body
จ. Thalamus
6. โรค CLIPPER จะเริ่มมีรอยโรคที่ใดก่อน?
ก. Pons
ข. Cerebellum
ค. Medulla
ง. Cingulate
จ. Mesial temporal lobe
7. ข้อใดผิดเกี่ยวกับคอลัมน์ Journal club?
ก. เป็นการศึกษาแบบ randomized controlled
ข. ผลตัววัดหลักเป็น composite outcome
ค. เป็นการศึกษาแบบ noninferiority แต่สามารถแสดง superiority
ง. ติดตามผู้ป่วยนาน 1-8 ปีโดยเฉลี่ย
จ. มีข้อสงสัยในแง่การวางระดับ hazard ratio ระหว่าง 1-1.3 ว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่
8. กลไกการเกิด EAD คือ?
ก. Action potential duration (APD) สั้นลง: Ina ท�ำงานเพิ่มขึ้น
ข. APD สั้นลง: Ina ท�ำงานลดลง
ค. APD ยาวขึ้น: Ina ท�ำงานลดลง
ง. APD ยาวขึ้น: Ikrท�ำงานลดลง
จ. APD ยาวขึ้น: Ikrท�ำงานเพิ่มขึ้น

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561
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9. จงเรียงล�ำดับแบคทีเรียก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2549-2557 ในบรรดาผู้ป่วยที่ทราบแบคทีเรียก่อโรค?
ก. S. pneumoniae, S. agalactiae, S. suis, N. meningitidis
ข. S. suis, S. pneumoniae, S. agalactiae, N. meningitidis
ค. S. agalactiae, S. pneumoniae, S. suis, N. meningitidis
ง. S. pneumoniae, S. suis, N. meningitidis, S. agalactiae
จ. N. meningitidis, S. suis, S. pneumoniae, S. agalactiae
10. ข้อใดถูกต้องส�ำหรับ morphology  ของ red blood cell (RBC) และ parasite?
ก. P. falciparum: normal-sized RBC, all stages of parasite
ข. P. falciparum: normal-sized RBC, predominant ring and gametocyte stages
ค. P. vivax: normal-sized RBC, all stages of parasite
ง. P. malariae: large pale RBC, all stages of parasite
จ. P. ovale: large pale RBC, predominant ring and gametocyte stages
ตอบค�ำถามวารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2561  (CME credit 3 เครดิต)
ค�ำตอบ 1.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
2.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
3.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
4.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
5.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ. (เขียนเครื่องหมาย X ในค�ำตอบที่ถูกต้อง)
6.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
7.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
8.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
9.
ก.
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ค.
ง.
จ.
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