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บทนำำ�

ในปีี พ.ศ. 2556 ความตกลงของคณะกรรมการนานาชาติิได้้ให้้คำำ�จำำ�กััดความว่่าดีีสโทเนีีย
(dystonia) คืือ การหดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�ออย่่างต่่อเนื่่�องหรืือเป็็นระยะ อัันเป็็นสาเหตุุของท่่าทางหรืือ
การเคลื่่�อนไหวที่่ผิ� ดป
ิ รกติิ บ่่อยครั้้�งเป็็นการเคลื่่�อนไหวซ้ำำ��ต่อ่ เนื่่�องกััน ซึ่่ง� การเคลื่่�อนไหวผิิดปรกติิของดีีส
โทเนีียมัักมาในรููปแบบของอาการบิิด ผิิดรููป และอาจพบอาการสั่่น� ร่่วมด้้วยได้้โดยมัักมีีอาการแย่่ลงเมื่่�อ
เริ่่�มการเคลื่่�อนไหว (voluntary movement) และบางครั้้�งเมื่่�อมีีการเคลื่่�อนไหวร่่างกายแล้้วอาจทำำ�ให้้ดีีส
โทเนีียนั้้�นกระจายไปยัังส่่วนใกล้้เคีียงอื่่�นๆ ที่่�ไม่่มีีดีีสโทเนีียได้้ (overflow muscle activation)
ณ ปััจจุุบัันมีีภาวะหนึ่่�งที่่�ได้้รัับการกล่่าวถึึงมากขึ้้�นคืือ pseudodystonia โดยดีีสโทเนีีย (true
dystonia) นั้้�นเป็็นโรคที่่�เกิิดความผิิดปรกติิในโครงข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ เซเลเบลลั่่�ม ธาลามััส ก้้านสมอง
และ เนื้้�อผิิวสมอง (cortex) แต่่ในทางตรงกัันข้้าม pseudodystonia นั้้�นเกิิดจากความผิิดปรกติิของบริิเวณ
อื่่�น เช่่น ไขสัันหลัังหรืือเส้้นประสาทส่่วนปลาย ซึ่่�งคำำ�นิิยามของ pseudodystonia นั้้�นได้้ถููกบรรยายไว้้
ว่่า คืือ ภาวะหนึ่่�งที่่�เลีียนแบบดีีสโทเนีีย แต่่เราทราบหรืือได้้พิิจารณาแล้้วว่่าสาเหตุุของอาการนั้้�นแตก
ต่่างจากดีีสโทเนีีย (true dystonia)
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แผนภาพที่่� 1. แสดงการจำำ�แนกสาเหตุุของ pseudodystonia ออกเป็็นหมวดหมู่่�

อ้้างอิิงและดััดแปลงจาก Berlot R, Bhatia KP, Kojović M. Pseudodystonia: A new perspective on an old phenomenon.
Parkinsonism Relat Disord. 2019 May;62:44-50.

	อีีกภาวะที่่�แยกได้้ยากหรืือทำำ�ให้้เกิิดความสัับสนกัับดีีสโทเนีีย คืือ ภาวะแข็็งเกร็็ง (spasticity)
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งภาวะ spastic dystonia โดย spastic dystonia ถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�มหนึ่่�งของ acquired
dystonia ที่่�มีีรอยโรคในระบบประสาทส่่วนกลาง ซึ่่�งจากการตรวจร่่างกายนั้้�น ภาวะแข็็งเกร็็งเมื่่�อตรวจ
ร่่างกายจะมีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของแรงตึึงกล้้ามเนื้้�อ (muscle tone) ตอบสนองต่่อการดึึงยืืดกล้้ามเนื้้�อที่่สั� มั พัันธ์์
กัับความเร็็ว (velocity-dependent stretch response) ผู้้�ป่ว่ ยจะรู้้�สึกึ ถึึงแรงต้้านได้้เมื่่�อดึึงยืืดกล้้ามเนื้้�อเร็็ว
พอ ซึ่่�งใน spastic dystonia ก็็ตรวจพบได้้เช่่นเดีียวกัันกัับภาวะแข็็งเกร็็ง แต่่ความแตกต่่างคืือใน spastic
dystonia นั้้�น แม้้ในขณะพัักกล้้ามเนื้้�อจะยัังคงตรวจพบการทำำ�งานที่่ม� ากเกิินไป (overactivity) ของกล้้าม
เนื้้�อทั้้�งกล้้ามเนื้้�อ agonist และ antagonist อยู่่� ดัังนั้้�นความแตกต่่างเมื่่�อตรวจร่่างกายคืือในภาวะแข็็ง
เกร็็งนั้้�นจะตรวจพบว่่าผู้้�ป่่วยมีีช่่วงที่่�กล้้ามเนื้้�อผ่่อนคลาย (muscle relaxation) ได้้ ก่่อนที่่�จะทำำ�การตรวจ
ด้้วยการดึึงยืืดกล้้ามเนื้้�อ และดีีสโทเนีียนั้้�นมีีแรงตึึงของกล้้ามเนื้้�อที่่�ปกติิ (normal muscle tone) โดยมีี
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EMG เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการช่่วยวิินิิจฉััย ซึ่่�งควรตรวจกล้้ามเนื้้�อเปรีียบเทีียบทั้้�งในขณะพััก ขณะที่่�
ผู้้�ป่่วยเคลื่่�อนไหวกล้้ามเนื้้�อภายใต้้จิติ ใจ และขณะที่่�ช่่วยเคลื่่�อนไหวกล้้ามเนื้้�อโดยผู้้�ตรวจ
แผนภาพที่่� 2. แสดงภาวะที่่�เป็็นสาเหตุุของกล้้ามเนื้้�อมีีความตึึงมากกว่่าปรกติิ (hypertonia)

อ้้างอิิงและดััดแปลงจาก Jakob Lorentzen, Maud Pradines, Jean-Michel Gracies, Jens Bo Nielsen. On Denny-Brown’s
‘spastic dystonia’ – What is it and what cause it? Clinical Neurophysiology 129 (2018) 89-94.

	ส่่วนในกรณีีของดีีสโทเนีียและโคเรีีย (chorea) ถ้้าดููเผิินๆ อาจคล้้ายคลึึงกััน โดยเฉพาะในผู้้�ป่ว่ ย
ที่่มีี� อาการบิิดเกร็็งแบบเคลื่่�อนไหวไปมาเรื่่อ� ยๆ โคเรีียเป็็นการเคลื่่�อนไหวของร่่างกายแบบ flow-like หรืือ
เหมืือนการร่่ายรำ�� จะไม่่มีีช่่วงบิิดเกร็็งและการเคลื่่�อนไหวจะเป็็นแบบสุ่่�ม (random) ไม่่สามารถทำำ�นาย
ได้้ว่า่ การเคลื่่�อนไหวในวิินาทีีต่่อไปจะเป็็นแบบใด แต่่ดีีสโทเนีียผู้้�ป่ว่ ยมัักจะมีีอาการบิิดเกร็็งเห็็นได้้ชัดั ผู้้�
ป่่วยจำำ�นวนหนึ่่�งอาจเห็็นไม่่ชัดั เจน แต่่การเคลื่่�อนไหวจะเป็็นลัักษณะที่่�มีีแบบแผน (patterned) เช่่น ถ้้า
มีีอาการบิิดเกร็็งของคอไปทางด้้านหลัังก็็มัักจะเป็็นรููปแบบนั้้�นเรื่่�อยๆ ความเร็็วของการเคลื่่�อนไหวมีี
ตั้้�งแต่่ช้้าจนถึึงไวมาก (jerk-like)
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หนึ่่�งในลัักษณะจำำ�เพาะที่่�พบได้้ในดีีสโทเนีีย คืือ อาการกล้้ามเนื้้�อหดเกร็็งทุุเลาลงเมื่่�อแตะหรืือ
สััมผััสส่่วนของร่่างกายหรืือบริิเวณใกล้้เคีียงที่่�มีีอาการ (sensory trick/geste antagoniste)
ในทางตรงข้้ามกัับการหดเกร็็งแบบต่่อเนื่่�องที่่�พบได้้ใน classical torsion dystonia ดีีสโทเนีียซึ่่�ง
อาการเกิิดขึ้้น� แบบรวดเร็็วฉัับพลััน ตั้้�งแต่่เริ่่ม� แรก (sudden onset) และมีีช่่วงเวลาจำำ�กัดั (limited duration)
เช่่น paroxysmal kinesigenic dyskinesias (PKDs) และ paroxysmal nonkinesigenic dyskinesias
(PNKDs) จะถููกจััดไว้้ในกลุ่่�ม paroxysmal disorders

ระบาดวิิทยา

	ดีีสโทเนีียพบได้้โดยประมาณ 0.6 ถึึง 732 รายต่่อประชากรหนึ่่�งแสนราย ขึ้้�นอยู่่�กัับการเข้้าถึึง
และวิิธีีการในการเก็็บข้้อมููล โดย focal dystonia พบได้้จำำ�นวนมากที่่�สุดุ ในปีี พ.ศ. 2555 มีีการทบทวน
อย่่างเป็็นระบบและการวิิเคราะห์์อภิิมาน (systematic review and meta-analysis) พบว่่าความชุุกรวม
ของ primary/isolated ดีีสโทเนีีย คืือ 16.4 ต่่อ 100,000 ราย ความหลากหลายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการศึึกษา
หลายการศึึกษาเกิิดขึ้้น� ได้้จากหลายปััจจััย แต่่อย่่างไรก็็ตาม focal dystonia นั้้�นพบได้้มากที่่สุ� ดุ ในทุุกการ
ศึึกษา โดยเฉลี่่�ยพบได้้บ่่อยกว่่า generalized dystonia ประมาณ 10 เท่่า ซึ่่�ง cervical dystonia นั้้�นพบ
ได้้มากที่่�สุดุ ในกลุ่่�มของ focal dystonia

การจััดแบ่่งประเภทดีีสโทเนีีย

แบ่่งเป็็น 2 Axis เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการวิินิิจฉััยแยกโรคมากขึ้้�น โดย Axis I กล่่าวถึึงลัักษณะเฉพาะ
ทางคลิินิิก (clinical features) และข้้อมููลของผู้้�ป่่วย ณ ขณะนั้้�น และ Axis II ระบุุถึึงสาเหตุุการดำำ�เนิินโรค
(etiology) บนพื้้�นฐานของความเปลี่่�ยนแปลงทาง anatomy หรืือความผิิดปกติิที่่�ระบุุได้้อื่่�นๆ
Axis I: ลัักษณะเฉพาะทางคลิินิิก
Axis นี้้�บรรยายถึึงลัักษณะทางคลิินิิกของผู้้�ป่่วย โดยมีี 5 ข้้อมููลที่่�ถููกนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ คืือ
1. อายุุที่่�เริ่่�มแสดงอาการ 2. ตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่�มีีอาการ 3. รููปแบบการดำำ�เนิินของอาการดีีสโทเนีีย
4. ลัักษณะหรืือความผิิดปกติิทางการเคลื่่�อนไหวอื่่�นที่่�เกิิดร่่วม 5. อาการทางระบบประสาทอื่่�นที่่�
ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการเคลื่่�อนไหวหรืืออาการทางระบบอื่่�นที่่�เกิิดร่่วม
1. อายุุที่่�เริ่่�มแสดงอาการ (age at onset)
การแบ่่งช่่วงอายุุที่เ่� ริ่่ม� แสดงอาการมีีความสำำ�คัญ
ั ในการตรวจวิินิจิ ฉััย และการพยากรณ์์โรค โดย
อาการดีีสโทเนีียที่่เ� กิิดในเด็็กมัักจะมีีสาเหตุุที่ต่� รวจพบได้้ เริ่่ม� ต้้นจากอาการเฉพาะส่่วนไปยัังส่่วนอื่่�นของ
ร่่างกาย การจััดแบ่่งประเภทแบบใหม่่ได้้แบ่่งช่่วงอายุุจากเด็็กจนถึึงวััยผู้้�ใหญ่่ อายุุที่่�เริ่่�มมีีอาการอาจให้้
เบาะแสสำำ�คััญของสาเหตุุการดำำ�เนิินโรค
- infancy (แรกเกิิดถึึง 2 ปีี)
- childhood (3–12 ปีี)
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- adolescence (13–20 ปีี)
- early adulthood (21–40 ปีี)
- late adulthood (40 ปีีขึ้้�นไป)
	ดีีสโทเนีียที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงขวบปีีแรก มีีโอกาสสููงที่่�จะเป็็นโรคทางเมตาบอลิิกที่่�สืืบทอดทาง
พัันธุุกรรม (inherited metabolic disorders) ที่่�มีีตััวช่่วยจำำ�เพาะในการวิินิิจฉััย และความรุุนแรงของโรค
สููง ในกรณีีอาการที่่เ� ริ่่ม� ในช่่วงอายุุ 2-6 ปีี มีีความเป็็นไปได้้ที่จ่� ะเป็็น dystonic cerebral palsy โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งถ้้ามีีอาการตามหลัังพััฒนาการที่่ช้� ้าในด้้านของการเคลื่่�อนไหว (motor) กลุ่่�มโรคดีีสโทเนีียอื่่�นๆ
เช่่น dopa-responsive dystonia มีีแนวโน้้มจะเกิิดช่่วงอายุุ 6-14 ปีี และ sporadic focal dystonia
มัักเกิิดขึ้้�นเมื่่�ออายุุมากกว่่า 50 ปีีขึ้้�นไป จะเห็็นได้้ว่่าการจััดแบ่่งตามช่่วงอายุุนั้้�น มุ่่�งเน้้นหาโรคที่่�มีี
ความน่่าจะเป็็นไปได้้มากที่่�สุุดในแต่่ละช่่วงวััย
2. ตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่มีี� อาการ (body distribution)
การจััดแบ่่งประเภทตามตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่�มีีอาการ มีีความสำำ�คััญมากต่่อการวิินิิจฉััยและ
การรัักษา ยกตััวอย่่างเช่่น การพิิจารณาเพื่่�อการวิินิิจฉััย adult-onset focal dystonia มีีความแตกต่่าง
จาก young-onset generalized dystonia มาก ส่่วนของร่่างกายที่่มีี� อาการเป็็นได้้ทั้้ง� ส่่วนบนหรืือล่่างของ
ศีีรษะ ส่่วนคอ ส่่วนกล่่องเสีียง ส่่วนลำำ�ตััว และระยางค์์บนหรืือล่่างซึ่่�งแตกต่่างกัันไปในผู้้�ป่่วยแต่่ละราย
โดยการรัักษาสำำ�หรัับ focal และ segmental dystonia เกี่่�ยวพัันกัับการใช้้โบทููลิินั่่�มท็็อกซิิน ในขณะที่่�
generalized dystonia มัักรัักษาด้้วยการใช้้ยาและการผ่่าตััด
การบรรยายลัักษณะตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่�มีีอาการมีีความสำำ�คััญในการประเมิินแนวโน้้มใน
การกระจายของอาการไปยัังส่่วนอื่่�นๆ ตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่�มีีอาการสามารถเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งได้้เมื่่�อ
เวลาผ่่านไปโดยมีีแนวโน้้มจะไปยัังตำำ�แหน่่งที่่ยั� ังไม่่เคยมีีอาการมาก่่อนในอดีีต
การกระจายแบบ focal หมายถึึง มีีอาการของดีีสโทเนีียในร่่างกายเพีียงส่่วนเดีียว focal dystonia ที่่�พบได้้บ่่อย เช่่น blebpharospasm, oromandibular dystonia, laryngeal dystonia และ writer’s
cramp โดย cervical dystonia ถููกจััดเป็็นรููปแบบ focal ถึึงแม้้ว่่าบริิเวณไหล่่จะมีีอาการร่่วมด้้วยก็็ตาม
Segmental dystonia หมายถึึง สองส่่วนหรืือมากกว่่าของร่่างกายที่่ใ� กล้้เคีียงต่่อเนื่่�องกัันมีีอาการ
ของดีีสโทเนีีย ยกตััวอย่่างเช่่น cranial dystonia (blebpharospasm ร่่วมกัับ ดีีสโทเนีียศีีรษะส่่วนล่่าง และ
กรามหรืือลิ้้�น) หรืือ bi-brachial dystonia
การกระจายเป็็นแบบ multifocal dystonia เมื่่�อมีีอาการดีีสโทเนีียในร่่างกายหลายส่่วนที่่�ไม่่ต่่อ
เนื่่�องกััน
การกระจายแบบ generalized dystonia หมายถึึงอาการดีีสโทเนีียทั่่�วร่่างกายโดยมีีอาการที่่�ขา
ข้้างใดข้้างหนึ่่�งร่่วมกัับส่่วนอื่่�นของร่่างกาย
Hemidystonia หมายถึึงมีีอาการดีีสโทเนีียของร่่างกายครึ่่�งซีีก ซึ่่�งมัักมีีสาเหตุุในสมองด้้านตรง
ข้้าม
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ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยอายุุน้้อย (early-onset อายุุน้้อยกว่่า 21 ปีี) ดีีสโทเนีียพบได้้บ่่อยที่่�จะมีีอาการเริ่่�ม
จากที่่�ระยางค์์ โดยเฉพาะขา และกระจายไปยัังส่่วนอื่่�นๆ ของร่่างกายมากกว่่าร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วย
ในทางตรงข้้ามกลุ่่�มผู้้�ป่่วยอายุุมาก (late-onset อายุุมากกว่่า 21 ปีี) ดีีสโทเนีียส่่วนใหญ่่จะเริ่่�มที่่ค� อ แขน
หรืือใบหน้้าและมีีแนวโน้้มที่่�จะเป็็นแบบ focal หรืือ segmental dystonia
3. รููปแบบการดำำ�เนิินของอาการดีีสโทเนีีย
	ลัักษณะอาการแสดง (phenomenology) ของดีีสโทเนีียพััฒนาไปพร้้อมกัับการดำำ�เนิินโรค หรืือ
แสดงออกถึึงความแตกต่่างของอาการต่่างกัันไปในแต่่ละภาวะหรืือช่่วงเวลา (variability) โดยเกี่่ย� วพัันกัับ
ความเคลื่่�อนไหวภายใต้้จิิตใจ การกระทำำ�เพื่่�อชดเชยหรืือปกปิิดอาการ (compensatory phenomena)
ตััวกระตุ้้�นจากภายนอก การใช้้กลยุุทธ์์ที่่�ทำำ�ให้้อาการดีีขึ้้�น (gestes antagonists) หรืือภาวะจิิตใจ
ณ ขณะนั้้�น จึึงทำำ�ให้้สามารถแบ่่งดีีสโทเนีียออกเป็็น กลุ่่�มที่่�มีีอาการจากตััวกระตุ้้�นเฉพาะนั้้�นๆ เช่่น
Task-specific, Action-specific หรืือเกิิดขึ้้น� เอง (spontaneous) ออกจากอีีกกลุ่่�ม คืือ paroxysmal dystonia
ซึ่่�งหมายถึึงดีีสโทเนีียที่่�ได้้รัับตััวกระตุ้้�นเดิิมแต่่อาจจะกระตุ้้�นให้้เกิิดหรืือไม่่เกิิดดีีสโทเนีียก็็ได้้
Paroxysmal dystonia อาการมัักจะยัังอยู่่�หลัังจากตััวกระตุ้้�นหมดไปแล้้ว ในขณะที่่� action
หรืือ task-specific dystonia อาการดีีสโทเนีียมัักจะหมดลงหลัังตััวกระตุ้้�นได้้ผ่่านไป การดำำ�เนิินโรคของ
ดีีสโทเนีียสามารถเป็็นได้้ทั้้�งแบบคงที่่�หรืือเป็็นมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ได้้ ความแตกต่่างของอาการที่่�ต่่างกัันไป
ในแต่่ละภาวะหรืือช่่วงเวลา (variability) มีี 4 รููปแบบ คืือ
- Persistent หมายถึึง อาการดีีสโทเนีียที่่�มีีอาการคงที่่�เหมืือนเดิิมตลอดวััน
- Action specific หมายถึึง อาการเกิิดขึ้้�นเฉพาะเมื่่�อเคลื่่�อนไหว หรืือใช้้งานเฉพาะ (task
specific dystonia) เมื่่�อหยุุดใช้้งานอาการของดีีสโทเนีียก็็จะหายไป เช่่น writer’s cramp
- Diurnal fluctuation หมายถึึง อาการหรืือความรุุนแรงของดีีสโทเนีียมีีอาการขึ้้�นลงหรืือแตก
ต่่างในช่่วงระหว่่างวััน
- Paroxysmal หมายถึึง อาการที่่�เกิิดขึ้้�นและหายเอง เป็็นๆ หายๆ โดยมีีภาวะกระตุ้้�นบาง
อย่่างที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอาการ เช่่น ความเครีียด การอดอาหาร
4. ลัักษณะหรืือความผิิดปกติิทางการเคลื่่�อนไหวอื่่�นที่่�เกิิดร่่วม  
ปััจจุุบััน ใช้้คำำ�จำำ�กััดความเพื่่�อจััดแบ่่งประเภท isolated dystonia หมายถึึง ดีีสโทเนีียที่่�มีีแค่่
อาการของดีีสโทเนีียเท่่านั้้�น ไม่่มีีอาการผิิดปกติิอื่่�น ยกเว้้นอาการสั่่�น ในขณะที่่� combined dystonia จะ
หมายถึึงอาการดีีสโทเนีียที่่�เกิิดร่่วมกัับอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิชนิดอื่่
ิ �น เช่่น พาร์์กิินโซนิิซึึม หรืือไมโอ
โคลนััส เป็็นต้้น
5. อาการทางระบบอื่่�นหรืือระบบประสาทอื่่�นๆ ที่่�เกิิดร่่วม
การมีีหรืือไม่่มีีอาการทางระบบอื่่�นหรืือระบบประสาทอื่่�นๆ ร่่วมเป็็นข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ควรซัักประวััติิ
และตรวจร่่างกายอย่่างละเอีียดและตั้้�งใจ แม้้จะเป็็นอาการที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการเคลื่่�อนไหว ยกตััวอย่่าง
เช่่น อาการหรืืออาการแสดงทางตาและการมองเห็็น อาจเป็็นตััวบ่่งชี้้�สำำ�คััญในการวิินิิจฉััยโรค เช่่น
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กระจกตาที่่�ผิิดปกติิ Kayser-Fleischer ring ใน Wilson’s disease หรืือการตรวจหาความบกพร่่องทาง
พุุทธิิปััญญา อาการทางจิิตเวช หรืือโรคลมชััก ล้้วนเป็็นข้้อมููลที่่�ช่่วยระบุุการวิินิิจฉััยได้้

อ้้างอิิงและดััดแปลงจาก Albanese A et al. Phenomenology and classification of dystonia: a consensus update.
Mov Disord. 2013 Jun 15;28(7):863-73.

Axis II: สาเหตุุ
Inherited หรืือ acquired dystonia
Inherited dystonia คืือ ดีีสโทเนีียที่่�ได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้วว่่ามาจากพัันธุุกรรมเป็็นสาเหตุุ ด้้วย
เทคโนโลยีีที่่ก้� ้าวหน้้า เช่่น การตรวจ exome1 หรืือ whole-genome sequencing ทำำ�ให้้ค้้นพบยีีนใหม่่ๆ
ที่่เ� คยเป็็นสาเหตุุของกลุ่่�มไม่่ทราบสาเหตุุที่ชั่� ดั เจน (idiopathic dystonia) จึึงเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มไม่่ทราบสาเหตุุ
ที่่�ชััดเจน ถููกทดแทนด้้วยกลุ่่�ม inherited แทนมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
Acquired dystonia คืือดีีสโทเนีียที่่�มีีสาเหตุุอื่่�นแน่่ชััดที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากพัันธุุกรรม เช่่น perinatal
brain injury, infection, drugs, toxic substances, vascular causes, neoplasms, brain injury, psychogenic หรืือ functional origin
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Idiopathic dystonia ไม่่ทราบสาเหตุุ ซึ่่�งผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ใน focal หรืือ segmental isolated
dystonia อายุุมากมัักจะในอยู่่�กลุ่่�มนี้้�

อ้้างอิิงและดััดแปลงจาก Albanese A et al. Phenomenology and classification of dystonia: a consensus update.
Mov Disord. 2013 Jun 15;28(7):863-73.
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การวิินิิจฉััย

การวิินิิจฉััยดีีสโทเนีียอาศััยลัักษณะอาการที่่�ตรวจพบเป็็นหลััก ส่่วนการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิ
การนั้้�นเป็็นตััวช่่วยเสริิมการวิินิจิ ฉััย ในกรณีีที่่แ� พทย์์นั้้น� ไม่่มีีการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่ส� ามารถวิินิจิ ฉััย
ได้้แบบเฉพาะเจาะจง การส่่งปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�แนะนำำ�
เมื่่�อพบผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่แน่่ใจในการวิินิิจฉััย
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการสำำ�หรัับแพทย์์ในผู้้�ป่่วยที่่�มาด้้วยอาการของดีีสโทเนีีย มีีดัังต่่อไปนี้้�
- ภาพสแกนสมอง CT หรืือ MRI
- Complete blood count
- Electrolytes
- Renal, liver function tests
- Antinuclear antibodies
- Serum ceruloplasmin และ copper levels, การตรวจตาด้้วย slit-lamp เพื่่�อหา Kayser-Fleischer rings, 24-hour urinary copper excretion เพื่่�อประเมิิน Wilson’s disease
โดย serum ceruloplasmin แนะนำำ�ตรวจทุุกรายที่่�อายุุน้้อยกว่่า 50 ปีี
- Erythrocyte sedimentation rate
- Rapid plasma reagent
การตรวจวิินิิจฉััยด้้วยการทดลองให้้เลโวโดปา (levodopa trial) เพื่่�อยืืนยัันหรืือตััดการวิินิิจฉััย
dopa-responsive dystonia (DRD) ควรได้้รับั การพิิจารณาเมื่่�อพบผู้้�ป่ว่ ยอายุุน้อ้ ยทั้้�งใน infancy childhood
หรืือ adolescence และผู้้�ป่่วย focal หรืือ generalized dystonia ที่่�ไม่่ทราบสาเหตุุ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
มีีประวััติิดีีสโทเนีียหรืือพาร์์กิินโซนิิซึึมในครอบครััว
ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยผู้้�ป่่วยอายุุมากขึ้้�น ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยโรคพาร์์กิินสัันจากพัันธุุกรรมบาง
ชนิิดอาจมาด้้วยอาการดีีสโทเนีียได้้ ดัังนั้้�นการทดลองให้้เลโวโดปา ถ้้าตอบสนองดีีขึ้้�นระยะแรกแล้้วมีี
อาการแย่่ลงในระยะเวลาต่่อมา อาจพิิจารณาให้้ยารัักษาโรคพาร์์กิินสัันอื่่�นร่่วม เพื่่�อลดการเกิิดภาวะ
ยุุกยิิกจากยา (levodopa – induced dyskinesia)

โรคที่่�แสดงอาการดีีสโทเนีียที่่�แพทย์์ทั่่�วไปควรทราบ

1. Dopa-responsive dystonia (DRD) หรืือรู้้�จัักในชื่่�อ Segawa disease ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะมา
แสดงอาการด้้วย generalized dystonia ที่่�มีีอาการตั้้�งแต่่อายุุน้้อย (early childhood) พาร์์กิินโซนิิซึึม เช่่น
แข็็งเกร็็ง และเคลื่่�อนไหวช้้า บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�ป่่วยเด็็ก DRD ได้้รัับการวิินิิจฉััยล่่าช้้าและมัักได้้รัับการวิินิิจฉััย
ผิิดในช่่วงแรกว่่าเป็็น isolated dystonia หรืือ cerebral palsy อาการแสดงที่่�เจอได้้ไม่่บ่่อย คืือ เริ่่�มมีี
อาการในวััยผู้้�ใหญ่่ร่่วมกัับอาการและอาการแสดงพาร์์กิินโซเนีียนที่่�เด่่น
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DRD มีีอาการที่่สั� ังเกตพบได้้คืือ diurnal fluctuation คืือมีีอาการแย่่ลงช่่วงระหว่่างวัันและดีีขึ้้�น
หลัังจากนอนหลัับ อย่่างไรก็็ตาม diurnal fluctuation อาจจะไม่่ได้้พบในผู้้�ป่่วย DRD ทุุกราย
DRD ที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด คืือ autosomal dominant DYT-GCH1 dystonia จากการมีี mutation
ของยีีน guanosine triphosphate (GTP) cyclohydrolase 1 gene (GCH1) ส่่วน autosomal recessive
DRD เกิิดจาก mutation ของยีีน tyrosine hydroxylase (TH) และอีีกลัักษณะที่่�พบได้้ไม่่บ่่อย คืือ mutation ของยีีน sepiapterin reductase (SPR)
ในทางคลิินิกิ สิ่่�งที่่มีีป
� ระโยชน์์ในการทดสอบเพื่่�อวิินิจิ ฉััย DRD คืือ ผู้้�ป่ว่ ยมีีการตอบสนองในทาง
บวกที่่ดีี� มากต่่อการทดลองให้้เลโวโดปา โดยปรัับยาให้้ได้้จนถึึง 600-1,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน อย่่างไรก็็ตาม
การตอบสนองในทางบวกจากการให้้ยาเลโวโดปาไม่่สามารถช่่วยแยก DRD จาก juvenile-onset Parkinson disease แต่่ผู้้�ป่่วย DRD จะตอบสนองดีีต่่อยาเลโวโดปาขนาดต่ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยไม่่มีีปััญหา
การตอบสนองต่่อยาไม่่สม่ำำ��เสมอ (motor fluctuation) และไม่่มีีอาการยุุกยิิก กลัับกัันกัับ juvenile Parkinson disease ที่่�พบปััญหาการตอบสนองต่่อยาไม่่สม่ำำ��เสมอได้้บ่่อย
2. Wilson’s disease เป็็นโรคทางพัันธุุกรรม ผู้้�ป่่วยพบว่่ามีีปริิมาณทองแดงเกิินในร่่างกาย
โดยอาการมัักเกี่่�ยวข้้องกัับสมองและตัับ อาการทางสมองสามารถแสดงได้้หลายรููปแบบทั้้�งพาร์์กิินโซนิิ
ซึึม ดีีสโทเนีีย หรืือ ataxia ผู้้�ป่่วยมีีบุุคคลิิกภาพเปลี่่�ยนแปลง ภาวะวิิตกกัังวลและอาการทางจิิตเภทร่่วม
ด้้วยได้้
	สาเหตุุของ Wilson’s disease เกิิดจาก mutation ของยีีน ATP7B ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�สร้้างกลุ่่�มของ
โปรตีีนที่่นำ� ำ�ทองแดงส่่วนเกิินไปยัังน้ำำ��ดีีเพื่่�อขัับออกจากร่่างกาย การถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมของโรคเป็็น
แบบ autosomal recessive ดัังนั้้�นการตรวจคััดกรองพัันธุุกรรมสมาชิิกในครอบครััวของผู้้�ป่่วยเป็็นสิ่่�ง
จำำ�เป็็น
แนวการรัักษาเบื้้�องต้้นคืือการปรัับเปลี่่�ยนอาหารและการรัักษาด้้วยยา เช่่น ยาขัับทองแดง
D-penicillamine และ Zinc
3. โรคของดีีสโทเนีียหรืือแสดงอาการดีีสโทเนีียที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการดููแลฉุุกเฉิินหรืือ
เร่่งด่่วน ดัังแสดงในแผนภาพที่่� 3
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แผนภาพที่่� 3. แสดงดีีสโทเนีียและการวิินิิจฉััยแยกโรคของดีีสโทเนีียที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องได้้รัับการดููแลฉุุกเฉิิน
หรืือเร่่งด่่วน*
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การรัักษา

ถึึงแม้้ว่่าการรัักษาที่่�ดีีที่่�สุุดคืือการรัักษาที่่�พยาธิิสภาพโดยตรง แต่่การรัักษาดีีสโทเนีียส่่วนใหญ่่
ยัังคงเน้้นการรัักษาตามอาการโดยไม่่ทราบถึึงกระบวนการเกิิดที่่�แท้้จริิงของดีีสโทเนีียนั้้�นๆ
โดยส่่วนใหญ่่ โบทููลิินั่่�มท็็อกซิิน (botulinum toxin/BoNT) เป็็นการรัักษาหลัักเริ่่�มแรกของผู้้�ป่่วย
focal หรืือ segmental dystonia ในขณะที่่ก� ารรัักษาด้้วยยา เช่่น เลโวโดปา anticholinergic หรืือ Baclofen
ในรููปแบบกิินมัักใช้้ในผู้้�ป่่วย generalized dystonia การผ่่าตััดใส่่ intrathecal baclofen infusion ในผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีดีีสโทเนีียของแกนกลางและขา และการทำำ� DBS (deep brain stimulation) ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ตอบสนอง
ต่่อการรัักษาทางยา หรืือมีีความพิิการจาก generalized dystonia
ในผู้้�ป่ว่ ยดีีสโทเนีียที่่เ� กิิดจากความผิิดปกติิทางเมตาบอลิิก รอยโรคในระบบประสาท (structural
lesion) หรืือโรค autoimmune disorders การรัักษาสามารถจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�สาเหตุุโดยตรง
การรัักษาด้้วยยา
ยา anticholinergic มีีประสิิทธิิภาพดีีต่่อการรัักษา generalized และ segmental dystonia
มากกว่่า focal dystonia
ยา anticholinergic มีีผลข้้างเคีียงที่่�พบได้้บ่่อย เช่่น ตามััว ปากแห้้ง ปััสสาวะไม่่ออก ท้้องผููก
และมีีปััญหาพุุทธิิปัญญ
ั า ผลข้้างเคีียงเหล่่านี้้�พบได้้บ่อ่ ยขึ้้น� ในผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุ แต่่อย่่างไรก็็ตาม generalized
dystonia นั้้�นมัักพบในผู้้�ป่่วยอายุุน้้อย
ถึึงแม้้เด็็กจะทนต่่อผลข้้างเคีียงยาได้้ดีี แต่่มีีการศึึกษาหนึ่่�งรายงานว่่า 52.3% ของผู้้�ป่่วยดีีสโท
เนีียในเด็็ก เลิิกใช้้ trihexphenidyl เนื่่�องจากปากแห้้ง ตามััวและมีีปััญหาพุุทธิิปััญญา ดัังนั้้�นเมื่่�อเริ่่�มใช้้ยา
anticholinergic ความเริ่่�มด้้วยขนาดน้้อยและปรัับยาขึ้้�นอย่่างช้้าๆ ในเวลาหลายสััปดาห์์เพื่่�อลด
ผลข้้างเคีียงและเพิ่่�มความทนต่่อผลข้้างเคีียงยา
เลโวโดปา เป็็นการรัักษาหลัักสำำ�หรัับ dopa-responsive dystonia (DRD) ถึึงแม้้ในบางรายมีี
คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ง่่วงซึึม เวีียนศีีรษะ และผลข้้างเคีียงอื่่�นๆ จากการรัักษาด้้วยเลโวโดปา แต่่ผู้�ป่้ ่วย DRD
นั้้�นจะไม่่มีีภาวะไม่่ตอบสนองต่่อยา (motor fluctuation) หรืือ dyskinesia เหมืือนในผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสัันที่่�
รัักษาด้้วยเลโวโดปา โดยภาพรวมผู้้�ป่่วย DRD มีีความไวต่่อยามากกว่่าผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสัันมาก เมื่่�อใช้้ยา
ปริิมาณน้้อยกว่่าก็็มีีประสิิทธิิภาพดีีในการรัักษา นอกจาก DRD แล้้วเลโวโดปามีีประโยชน์์ในดีีสโทเนีีย
แบบอื่่น� น้้อย อาจเป็็นเพราะกระบวนการเกิิดโรคไม่่ได้้ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานของเส้้นทางการสัังเคราะห์์โดปามีีน
นอกจากเลโวโดปา ยาในกลุ่่�ม dopamine receptor agonist และ anticholinergic ก็็ยังั มีีประโยชน์์
ในบางอาการของผู้้�ป่่วย DRD
ยา antidopaminergic เป็็นยาลดโดปามีีนที่่ทำ� ำ�หน้้าที่่�ยัับยั้้�ง vesicular amine transporter2
(VMAT2 หรืือที่่�รู้้�จัักกัันคืือ SLC18A2) เช่่น tetrabenazine deutetrabenazine และ valbenazine ซึ่่�งมััก
ใช้้ในการรัักษาโคเรีีย tics และ tardive dyskinesia ซึ่่�งอาจจะมีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาดีีสโทเนีียบาง
กลุ่่�มโดยเฉพาะ tardive dystonia
466

Comprehensive Review in Internal Medicine
อย่่างไรก็็ตามยาอาจเป็็นสาเหตุุของง่่วงซึึม พาร์์กินิ โซนิิซึมึ ซึึมเศร้้า (depression) และ akathisia
ซึ่่�งผลข้้างเคีียงดัังกล่่าวอาจไปจำำ�กััดประโยชน์์ที่่�ได้้จากยาเหล่่านี้้� ดัังนั้้�นจึึงควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ในผู้้�ป่่วย
ซึึมเศร้้าและควรติิดตามผู้้�ป่่วยอย่่างระมััดระวััง ส่่วนยา dopamine receptor blocking เช่่น haloperidol
และ pimozide ในทางตรงข้้ามกัับ VMAT2 inhibitor สามารถเป็็นสาเหตุุของ tardive dyskinesia จึึงไม่่
แนะนำำ�ให้้ใช้้ในการรัักษาดีีสโทเนีีย
Baclofen เป็็น GABA-B agonist ลดการเคลื่่�อนไหว (dystonic movement) โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�ง oromandibular dystonia และ dystonic choreoathetoid รวมถึึง cerebral palsy ที่่�มีี hypertonia
หรืือ spasticity ซึ่่ง� หลายการศึึกษาสนัับสนุุน intrathecal และ intraventricular infusion ในผู้้�ป่ว่ ยดีีสโทเนีีย
เนื่่�องจาก baclofen ในรููปแบบรัับประทานมีีหลัักฐานสนัับสนุุนที่่�เป็็นรููปธรรมน้้อย ในหลายการศึึกษา
แสดงให้้เห็็นว่่า baclofen มีีประโยชน์์ใน combined generalized dystonia โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน cerebral
palsy ที่่�ได้้รัับการแนะนำำ�ให้้ใช้้เป็็นการรัักษาตััวแรก
ยาอื่่�นๆ
Benzodiazepine (เช่่น diazepam clonazepam lorazepam และ midazolam) ถููกใช้้ในรููปแบบ
รัับประทานในผู้้�ป่่วย isolated dystonia ในหลายการศึึกษา ยาเหล่่านี้้�ออกฤทธิ์์�คล้้ายกัับยาคลายกล้้าม
เนื้้�อ (muscles relaxants) และมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการช่่วยเสริิมการรัักษาดีีสโทเนีีย อย่่างไรก็็ตามประโยชน์์
นั้้�นถููกจำำ�กััดด้้วยผลข้้างเคีียงที่่สำ� ำ�คััญ เช่่น ง่่วงซึึมและการติิดยา (addiction) ส่่วนยาคลายกล้้ามเนื้้�อเอง
นั้้�นมีีรายงานถึึงประโยชน์์ทางคลิินิิก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน segmental หรืือ generalized dystonia เช่่น
cyclobenzaprine, metaxalone, carisoprodol, methocarbamol, orphenadrine และ chlorzoxazone
Zonisamide เป็็นยากัันชัักที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพในการรัักษา myoclonus-dystonia
Zolpidem มีีประสิิทธิิภาพใน generalized dystonia หลายชนิิด
ยาป้้ายหรืือหยอดตาที่่�มีี apraclonidine ก็็เคยมีีรายงานถึึงประโยชน์์ใน blebpharospasm
ยาอื่่�นๆ ที่่�อาจมีีประโยชน์์ เช่่น Gabapentin
ตารางที่่� 1. แสดงยารัับประทานที่่�สำำ�คััญในดีีสโทเนีีย
- Trihexylphenidyl เริ่่�มด้้วย 4 – 5 มิิลลิิกรััมและปรัับเพิ่่�มได้้ถึึง 80 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
- เลโวโดปา เริ่่�มด้้วยขนาดต่ำำ�� 62.5 – 100 มิิลลิิกรััม 2 – 3 ครั้้�งต่่อวััน
- Baclofen ควรแบ่่งให้้ 3 – 4 ครั้้�งต่่อวััน เริ่่�มจากขนาด 5 มิิลลิิกรััมต่่อวััน และปรัับขนาดเพิ่่�ม
ได้้ 5 มิิลลิิกรััมทุุก 3 – 5 วััน จนยาได้้ประสิิทธิิภาพ
- Tetrabenazine ขนาด 25 – 200 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
- Clonazepam แนะนำำ�ที่่�ขนาด 1 – 4 มิิลลิิกรััมต่่อวััน, Diazepam แนะนำำ�ที่่�ขนาด
5 – 25 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
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โบทููลินั่่ิ �มท็็อกซิิน
การเริ่่ม� ใช้้โบทููลิินั่่ม� ท็็อกซิินในช่่วงยุุคปีี 1980 เป็็นการพััฒนาการรัักษาที่่สำ� �คั
ำ ญที่
ั สุ�่ ดุ ของดีีสโทเนีีย
โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินถููกสร้้างจาก Clostridium botulinum ซึ่่�งมีีซีีโรไทป์์ต่่างกัันเจ็็ดซีีโรไทป์์ (A ถึึง G) แต่่ละ
ซีีโรไทป์์ประกอบด้้วย 100 kDa heavy chain และ 50 kDa light chain
	มีีเพีียงแค่่สองซีีโรไทป์์ที่่�อนุุญาตให้้ใช้้และจำำ�หน่่ายในสหรััฐอเมริิกาและยุุโรปได้้โดย US FDA
และ European Medicines Agency (EMA) คืือ ซีีโรไทป์์ A และ B โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินถููกใช้้ในการรัักษาดีี
สโทเนีียเกืือบทุุกแบบของ focal และ segmental dystonia โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินถููกฉีีดเข้้าไปยัังกล้้ามเนื้้�อที่่�
มีีอาการหดเกร็็งหรืือเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิโดยตรง สามารถเห็็นผลดีีจากการรัักษาได้้ภายในสองถึึงสามวััน
และมีีผลรัักษาต่่อเนื่่�องไปอีีก 3-4 เดืือน และสามารถฉีีดซ้ำำ�� หลัังจากนั้้�นได้้อีีก
	ผลข้้างเคีียงที่่พ� บได้้บ่อ่ ยจากโบทููลิินั่่ม� ท็็อกซิินมัักเป็็นแค่่ชั่่ว� คราวและสััมพัันธ์์กับั กล้้ามเนื้้�ออ่่อน
แรงแค่่เฉพาะส่่วน ที่่พ� บได้้ เช่่น หนัังตาบนตกในผู้้�ป่ว่ ย blepharospasm หรืือคออ่่อนแรงและกลืืนลำำ�บาก
ในผู้้�ป่่วย cervical dystonia ถึึงอย่่างไรก็็ตามทุุกแนวทางการรัักษาก็็ยัังยอมรัับโบทููลิินั่่�มท็็อกซิินเป็็นการ
รัักษาที่่�แนะนำำ�ใน focal และ segmental dystonia โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินชนิิดใหม่่ๆที่่�อาจจะมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�นนั้้�นยัังอยู่่�ในช่่วงพััฒนา หนึ่่�งในตััวอย่่างเช่่น Daxibotulinumtoxin A ซึ่่�งเชื่่�อว่่ามีีผลการรัักษาต่่อ
ครั้้�งนานกว่่าตััวเดิิมๆ ที่่�ใช้้กัันอยู่่�ในขณะนี้้� ล่่าสุุดใน isolated cervical dystonia ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย
Daxibotulinumtoxin A กำำ�ลัังอยู่่�ในระหว่่างการศึึกษาระยะที่่� 3
	สำำ�หรัับในประเทศไทยนั้้�น คณะอนุุกรรมการพััฒนาบััญชีียาหลัักแห่่งชาติิอนุุมััติิให้้ใช้้เฉพาะ
โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินซีีโรไทป์์ A ใน 2 ข้้อบ่่งชี้้� คืือ โรคใบหน้้ากระตุุกครึ่่�งซีีก (hemifacial spasm) ชนิิดไม่่
ทราบสาเหตุุ และโรคคอบิิดเกร็็งชนิิดไม่่ทราบสาเหตุุ (spasmodic torticollis หรืือ idiopathic cervical
dystonia) เท่่านั้้�น
กายภาพบำำ�บััดและการรัักษาเสริิมอื่่�นๆ
แต่่เดิิมการรัักษาด้้วยกายภาพบำำ�บัดทำ
ั ำ�เพื่่�อให้้ท่า่ ทาง (posture) ระยะของการเคลื่่�อนไหว (range
of motion) ของผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�น และป้้องกัันการยึึดติิด (contracture) ในปััจจุุบัันการทำำ�กายภาพร่่วมกัับโบทูู
ลิินั่่�มท็็อกซิินมีีผลการรัักษาที่่ดีี� กว่่าการใช้้โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินเพีียงอย่่างเดีียว เช่่น ใน cervical dystonia
สามารถช่่วยในเรื่่อ� งอาการปวด ความพิิการ (disability) และคุุณภาพชีีวิิต และยัังทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพของ
โบทููลิินั่่�มท็็อกซิิน คงอยู่่�นานขึ้้�นเทีียบกัับใช้้โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินอย่่างเดีียวโดยไม่่ได้้ทำำ�กายภาพบำำ�บััด
	ตััวช่่วยพยุุง (brace) ในผู้้�ป่ว่ ยบางรายเป็็นอุุปกรณ์์สำำ�รองเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการลดอาการหรืือ
เป็็น sensory trick โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วย cervical dystonia อุุปกรณ์์สำำ�หรัับมืือหลากหลายรููป
แบบได้้ถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อใช้้ในผู้้�ป่่วย writer’s cramp ผู้้�ป่่วยบางรายถึึงขนาดถููกจัับยึึดมืือและแขนที่่มีี�
อาการด้้วยเครื่่�องดาม (splint) ก็็ดููเหมืือนยัังไม่่ค่่อบพบประโยชน์์และกลัับมีีผลข้้างเคีียงจากการรัักษา
การรัักษาเสริิมอื่่�นๆ สำำ�หรัับดีีสโทเนีียรวมถึึงเทคนิิคการกระตุ้้�นแบบไม่่รุุกล้ำำ�� (noninvasive
stimulation techniques) เช่่น repetitive TMS (rTMS) หรืือ transcranial direct current stimulation
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(tDCS) แต่่การจะถููกใช้้เป็็นการรัักษาต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ยัังคงต้้องรอดููผลการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
การรัักษาด้้วยการผ่่าตััด
การรัักษาด้้วยการกระตุ้้�นไฟฟ้้าที่่ส� มองส่่วนลึึก (deep brain stimulation, DBS) ได้้กลายเป็็นการ
รัักษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุดสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยดีีสโทเนีียที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยาทั้้�ง generalized
dystonia และ segmental หรืือ focal dystonia บางชนิิดที่่�มีีอาการรุุนแรง โดย globus pallidus interna
(GPi) และ subthalamic nucleus (STN) เป็็นเป้้าหมายหลัักของการกระตุ้้�นเพื่่�อรัักษาเนื่่�องจากทั้้�งสอง
ส่่วนดัังกล่่าวเกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุมความเคลื่่�อนไหว

ตััวอย่่างผู้้�ป่่วยที่่�น่่าสนใจ

ผู้้�ป่่วยรายที่่� 1
เด็็กหญิิงอายุุ 11 ปีีมาพบแพทย์์ด้้วยอาการสำำ�คััญ คืือ เดิินลำำ�บากมากขึ้้�น ล้้มบ่่อย และทำำ�
กิิจวััตรประจำำ�อื่่�นๆ ลำำ�บากมากขึ้้�น โดยอาการต่่างๆ เริ่่�มขึ้้�นเมื่่�อประมาณ 2 ปีีก่่อนมาโรงพยาบาลและ
มีีอาการแย่่ลงมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ซึ่่�งผู้้�ป่่วยมีีอาการทุุเลาในช่่วงเช้้าหลัังตื่่�นนอนและจะค่่อยๆ แย่่ลงในช่่วง
ระหว่่างวัันและแย่่ลงมากที่่�สุุดในช่่วงเย็็น
ผู้้�ป่่วยไม่่มีีประวััติิโรคทางระบบประสาทหรืือโรคตัับในครอบครััว ผู้้�ป่่วยไม่่มีีประวััติิการคลอด
หรืือพััฒนาการที่่ผิ� ิดปกติิ การตรวจร่่างกายตามระบบนอกเหนืือจากระบบประสาทของผู้้�ป่่วยพบว่่าอยู่่�
ในเกณฑ์์ที่่�ปกติิ ผู้้�ป่่วยมีีความคิิดและอารมณ์์อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ พบมีีอาการพููดติิดขััด ร่่วมกัับมีีการ
เคลื่่�อนไหวช้้า (bradykinesia) เมื่่�อเริ่่�มเคลื่่�อนไหว แขนขามีีการแข็็งเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อ (rigidity) โดยมีี
อาการเริ่่�มจากที่่�ขาก่่อน และมีีการตอบสนองของเอ็็นส่่วนลึึกที่่�ไว ขามีีลัักษณะเกร็็งบิิด (dystonic posture) อัันเป็็นสาเหตุุให้้เดิินด้้วยปลายเท้้า (tip toe walking)
	ผลการตรวจเลืือดพื้้�นฐานทั้้�งหมดอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ ผลตรวจน้ำำ��ไขสัันหลัังมีีโปรตีีนและจำำ�นวน
เซลล์์ปกติิ ได้้ทำำ�การตรวจ serum ceruloplasmin และ 24 hour urinary copper excretion ซึ่่�งก็็อยู่่�ใน
เกณฑ์์ปกติิเช่่นกััน รวมไปถึึงผลสแกนสมอง CT และ MRI และ EMG/NCV ที่่�ไม่่พบความผิิดปกติิ
หลัังจากได้้รัับด้้วย L-dopa (L-dopa 100 มิิลลิิกรััม + benserazide 25 มิิลลิิกรััม) โดยเริ่่�มจาก
รัับประทาน 0.5 เม็็ด สามครั้้�งต่่อวััน และค่่อยๆ ปรัับเพิ่่�มปริิมาณมากขึ้้น� เป็็นรัับประทาน 1 เม็็ด สามครั้้�ง
ต่่อวััน ปรากฏผู้้�ป่ว่ ยอาการดีีขึ้้�นอย่่างมากหลัังจากเริ่่ม� การรัักษาด้้วย L-dopa ได้้ภายในหนึ่่�งสััปดาห์์ และ
ดีีขึ้้�นตามลำำ�ดับั จนตรวจร่่างกายทางระบบประสาทไม่่พบความผิิดปกติิ ที่่นั� ดต
ั รวจติิดตามอาการ 3 เดืือน
จากการตรวจเพิ่่�มเติิมพบมีี mutation ของยีีน GCH1 ผู้้�ป่่วยจึึงได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็น dopa-responsive dystonia (DRD)
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ผู้้�ป่่วยรายที่่� 2
ผู้้�ป่ว่ ยเพศชายอายุุ 25 ปีีมาพบแพทย์์ด้ว้ ยประวััติิ 3 ปีีก่อ่ นมาโรงพยาบาล พููดไม่่ชัดั กลืืนอาหาร
ลำำ�บากมากขึ้้�น ผลการทำำ�งานแย่่ลง ตรวจร่่างกายทางระบบประสาทพบ พููดไม่่ชััด พููดติิดขัดั มีี focal
dystonia ที่่�แขนซ้้าย ร่่วมกัับมีีรีีเฟล็็กซ์์ที่่�ไว กำำ�ลัังแขนขาทั้้�งสองข้้างอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ ตรวจพบพาร์์กิินโซ
นิิซึ่่�ม คืือ อาการแข็็งเกร็็ง (rigidity) และ เคลื่่�อนไหวช้้า (bradykinesia) ของร่่างกายทั้้�งสองข้้าง ตรวจไม่่
พบโคเรีีย หรืือไมโอโคลนััส ตรวจอาการทางระบบประสาททางตาและจอประสาทตาอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
ผู้้�ป่ว่ ยจบการศึึกษาในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ผล Thai-mental state examination (TMSE) ณ ขณะนั้้น�
คืือ 21 คะแนน นอกจากนี้้�ผู้้�ป่ว่ ยยัังมีีปััญหาด้้านการวางแผน การทำำ�งานเป็็นขั้้น� ตอน ความจำำ�ระยะยาว
การใช้้เหตุุผล การยัับยั้้�งชั่่�งใจ และพบอาการซึึมเศร้้าร่่วมด้้วย ผู้้�ป่่วยไม่่มีีประวััติิโรคทางระบบประสาท
และความสััมพัันธ์์ร่่วมกัันทางสายเลืือดในครอบครััว
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ การทำำ�งานตัับและไตไม่่พบความผิิดปกติิ serum copper และ
ceruloplasmin รวมถึึง urinary copper excretion อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ แต่่จากภาพสแกนสมอง T2 weighted MRI แสดงลัักษณะของการสะสมของธาตุุเหล็็ก (hypointense signal ล้้อมรอบ hyperintense signal)
ที่่�บริิเวณ Globus pallidus ทั้้�งสองข้้าง ที่่�เรีียกว่่า Eye of the tiger sign ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�ช่่วยบ่่งชี้้�การ
วิินิิจฉััยจึึงได้้ทำำ�การตรวจทางพัันธุุกรรม พบผู้้�ป่่วยมีี mutation ของยีีน PANK2 ผู้้�ป่่วยรายนี้้�จึึงได้้รัับการ
วิินิิจฉััยเป็็น pantothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN)
โดยผู้้�ป่่วยรายนี้้�จััดเป็็น atypical PKAN เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยรายนี้้�เริ่่�มมีีอาการในช่่วงอายุุยี่่�สิิบปีี
ซึ่่�งแตกต่่างจาก classic PKAN ที่่�จะเริ่่�มมีีอาการตั้้�งแต่่ยัังอายุุน้้อย โดยร้้อยละ 90 เริ่่�มมีีอาการก่่อนอายุุ
6 ปีี
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แผนภาพที่่� 4. แสดงแนวทางการรัักษาดีีสโทเนีีย
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