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ภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มอาการ
เคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
(Movement disorders
emergencies)
สุุพพตา เมธารัักษ์์ชีีพ
อรอนงค์์ โพธิ์์�แก้้ววรางกููล
รุ่่�งโรจน์์ พิิทยศิิริิ

กลุ่่�มอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิเป็็นอาการที่่�พบได้้บ่่อยในการดููแลผู้้�ป่่วยในเวชปฏิิบััติิซึ่่�งอาการ
ดัังกล่่าวมีีอาการแสดงหลากหลาย นอกจากนี้้�อาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิยัังสามารถมีีอาการแสดงของ
ภาวะฉุุกเฉิินได้้เช่่นกััน ซึ่่�งหากไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยและให้้รัักษาอย่่างทัันท่่วงทีีก็็อาจส่่งผลให้้ผู้�ป่้ ่วยเกิิด
ความพิิการหรืือการเสีียชีีวิิตได้้ (1) อย่่างไรก็็ตาม การให้้การวิินิจิ ฉััยภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มอาการเคลื่่�อนไหว
ผิิดปกติิทำำ�ได้้ยากและมีีความท้้าทาย เนื่่�องจากภาวะดัังกล่่าวอาจไม่่คุ้้�นเคยสำำ�หรัับแพทย์์ที่่�ให้้การดููแล
ผู้้�ป่่วยทางอายุุรกรรม
ภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มอาการความเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ สามารถแบ่่งตามลัักษณะทางคลิินิิกได้้
เป็็นสองแบบ ได้้แก่่ กลุ่่�มอาการเคลื่่�อนไหวแบบช้้า (hypokinetic) และกลุ่่�มอาการเคลื่่�อนไหวแบบเร็็ว
(hyperkinetic) ดัังตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1. ภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มโรคความเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่�พบบ่่อยจำำ�แนกตามตามชนิิดของ
การเคลื่่�อนไหว
การเคลื่่�อนไหวแบบช้้า

การเคลื่่�อนไหวแบบเร็็ว

• Neuroleptic malignant syndrome (NMS)
• Parkinsonism-hyperpyrexia syndrome
(PHS)
• Serotonin syndrome (SS)
• Malignant catatonia (MC)

• Status dystonicus (SD)
• Acute dystonic reactions (ADR)
• Malignant Tourette syndrome (MTS)

ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มโรคความเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่พ่� บบ่่อย โดยเป็็นการ
สรุุปองค์์ความรู้้ท� างการแพทย์์ที่มีี่� ในปััจจุุบันั เพื่่�อให้้แพทย์์ผู้้�อ่า่ นสามารถนำำ�ไปใช้้ประกอบการดููแลผู้้�ป่ว่ ย
ทางเวชปฏิิบััติิได้้อย่่างเหมาะสม โดยในกลุ่่�มภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มโรคความเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่�มีีการ
เคลื่่�อนไหวแบบช้้านั้้�นมีีการอาการแสดงและการวิินิิจฉััยแยกที่่�คาบเกี่่�ยวกัันดัังสรุุปในแผนภููมิิที่่� 1 เพื่่�อ
ให้้ผู้้�อ่่านเห็็นภาพรวมก่่อนศึึกษารายละเอีียดในแต่่ละหััวข้้อเป็็นลำำ�ดัับต่่อมา นอกจากนี้้� ผู้้�เขีียนได้้สรุุป
ประเด็็นสำำ�คััญในตอนต้้นของแต่่ละหััวข้้อและตารางสรุุปองค์์ความรู้้�ในตอนท้้ายของบทความเพื่่�อให้้ผู้�้
อ่่านทบทวนได้้อย่่างเป็็นระบบ
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แผนภููมิที่ิ ่� 1. การให้้การวิินิจิ ฉััยภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิในกลุ่่�มที่่มีี� การเคลื่่�อนไหว
ลดลง
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Neuroleptic malignant syndrome (NMS)
ประเด็็นสำำ�คััญใน NMS
■ NMS เป็็นภาวะฉุุกเฉิินจากการใช้้ยาต้้านอาการทางจิิตและกลุ่่�มยาอื่่�นๆ ที่่อ
� อกฤทธิ์์ต้� า้ นการทำำ�งาน
ของโดปามีีน
■ อาการสำำ�คััญ ได้้แก่่ อาการแข็็งเกร็็ง ภาวะไข้้สููง และความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง
■	มัักตรวจพบค่่า CPK สููงและภาวะไตวาย
■	ควรให้้การวิินิจ
ิ ฉััยแยกกัับการติิดเชื้้อ� ในระบบประสาทส่่วนกลาง, Serotonin syndrome, Malignant
hyperthermia และ Lethal catatonia เป็็นต้้น
■ การรัักษา ได้้แก่่ การหยุุดยาสาเหตุุ การรัักษาประคัับประคอง การให้้ยากลุ่่�ม Dopamine agonist,
Dantrolene, Amantadine และการทำำ� ECT
■ หากต้้องการเริ่่�มยาต้้านอาการทางจิิตใหม่่ ควรรอให้้ผู้้�ป่่วยหายเป็็นปกติิอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์ และ
เปลี่่�ยนยาจากกลุ่่�มเก่่าเป็็นกลุ่่�มใหม่่

กลุ่่�มอาการนิิวโรเล็็พติิกที่่ร้� ้ายแรง หรืือ NMS ถููกรายงานครั้้�งแรกโดย Delay และคณะ ในปีี
ค.ศ. 1960 ในขณะนั้้�นใช้้ชื่่�อว่่า akinetic hypertonic syndrome ซึ่่�งเป็็นภาวะฉุุกเฉิินรุุนแรงจากการใช้้ยา
ต้้านอาการทางจิิต (neuroleptic drugs หรืือ antipsychotic drugs)(2) เป็็นภาวะฉุุกเฉิินรุุนแรงจากการ
ใช้้ยาต้้านอาการทางจิิต
อุุบััติิการณ์์
ในทางระบาดวิิทยานั้้�น NMS นัับเป็็นภาวะที่่พ� บได้้ไม่่บ่อ่ ย จากการศึึกษาพบอุุบัติั กิ ารณ์์ประมาณ
ร้้อยละ 0.2 (3) โดยพบได้้ทั้้ง� คนไข้้ที่ไ่� ด้้รับั ยาต้้านอาการทางจิิตกลุ่่�มเก่่าและกลุ่่�มใหม่่ (typical and atypical
antipsychotic drugs)(3, 4) บางรายงานพบว่่าสามารถเกิิดได้้จากการใช้้กลุ่่�มยาควบคุุมอารมณ์์ (mood
stabilizers) เช่่น Lithium(5) ยากัันชััก (anti-epileptic drugs) เช่่น carbamazepine(6) กลุ่่�มยาต้้านเศร้้า
(antidepressants) เช่่น sertraline และ paroxetine(7) และยาต้้านอาการอาเจีียน (anti-emetic drugs)
เช่่น metoclopramide(8) ก็็พบได้้เช่่นกััน โดยยาที่่�มีีรายงานการเกิิด NMS มีีข้้อมููลดัังตารางที่่� 2(9, 10)
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ตารางที่่� 2. ยาที่่�มีีรายงานการเกิิด NMS
กลุ่่�มยาต้้านอาการทางจิิตกลุ่่�มเก่่า

Haloperidol, Fluphenazine, Chlorpromazine,
Prochlorperazine, Trifluoperazine, Thioridazine, Thiothixene,
Perphenazine, Promazine

กลุ่่�มยาต้้านอาการทางจิิตกลุ่่�มใหม่่

Clozapine, Olanzapine, Risperidone, Quetiapine, Aripiprazole,
Ziprasidone

กลุ่่�มยาออกฤทธิ์์�ต้้านการทำำ�งาน
โดปามีีนกลุ่่�มอื่่�นที่่�มิิใช่่ยาต้้าน
อาการทางจิิต 

Metoclopramide, Tetrabenazine, Reserpine, Droperidol,
Promethazine, Amoxapine, Diatrizoate, Domperidone

กลุ่่�มยาอื่่�น ๆ

Lithium, Phenelzine, Dosulepin, Desipramine, Trimipramine

ดััดแปลงจาก Table 2. Neuroleptic and nonneuroleptic medications associated with neuroleptic malignant syndrome และ Table1. Drugs associated with neuroleptic malignant syndrome(9, 10)

ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
NMS สามารถพบได้้ทุุกอายุุ แต่่มัักพบบ่่อยในผู้้�ป่่วยอายุุน้้อยและวััยกลางคน โดยเฉพาะเพศ
(1)
ชาย NMS เกิิดจากความผิิดปกติิในการตอบสนองต่่อยาที่่�เกิิดเฉพาะตััวของผู้้�ป่่วย โดยอาการที่่�เป็็น
ไม่่สััมพัันธ์์กัับฤทธิ์์�ทางเภสััชวิิทยาของยาและขนาดยาที่่�ได้้รัับ (idiosyncratic reaction) และไม่่สามารถ
ทำำ�นายการเกิิดล่่วงหน้้าได้้ (unpredictable reaction)(9)
อาการและอาการแสดง
          อาการของ NMS พบได้้หลัังจากการเพิ่่�มปริิมาณยาหรืือปรัับเปลี่่�ยนชนิิดยาต้้านอาการทางจิิต
โดยอาการของโรคมัักเกิิดภายในหลายชั่่�วโมงจนถึึงสััปดาห์์(1, 3) และอาการทั้้�งหมดแสดงออกมาใน
2 สััปดาห์์จนถึึง 30 วััน(11) โดยมีีอาการและอาการแสดง ได้้แก่่
1. อาการกล้้ามเนื้้�อแข็็งเกร็็งแบบง้้างท่่อเหล็็ก (lead-pipe rigidity) ซึ่่ง� หมายถึึงการที่่มีีค
� วามตึึงตััว
ของกล้้ามเนื้้�อเพิ่่�มมากขึ้้�นเมื่่�อผู้้�ตรวจขยัับแขนขาผู้้�ป่่วย (passive movement)
2. ภาวะไข้้สููง (hyperpyrexia) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะมีีอุุณหภููมิิร่่างกายสููงมากกว่่า 38 องศาเซลเซีียส
3.	ความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง (mental status change) ซึ่่�งสามารถมีีอาการได้้ตั้้�งแต่่ภาวะง่่วง
เล็็กน้้อย (mild drowsiness) จนถึึงเกิิดภาวะสัับสนรุุนแรง (severe delirium) และอาการโคม่่า
(coma)(9)
พยาธิิกำ�ำ เนิิด/กลไกการเกิิด
กลไกการเกิิด NMS ในปััจจุุบัันเชื่่�อว่่าเกิิดได้้จาก 2 ทฤษฎีีหลััก
1. Central dopamine hypoactivity hypothesis and sympathoadrenal hyperactivity
เชื่่�อว่่าผลจากการใช้้ยาต้้านอาการทางจิิตทำำ�ให้้เกิิดการยัับยั้้�งการทำำ�งานอย่่างฉัับพลัันของตััว
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รัับโดปามีีนชนิิดที่่� 2 ในสมองส่่วน nigrostriatal pathway, hypothalamus และ mesolimbic/cortical
pathway จึึงส่่งผลให้้เกิิดอาการแข็็งเกร็็ง ภาวะไข้้สููงและความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง ตามลำำ�ดัับ (12) ร่่วม
กัับเกิิดการกระตุ้้�นระบบประสาทอััตโนมััติชนิ
ิ ดซิ
ิ มิ พาเทติิกเพิ่่�มขึ้้น� (sympathoadrenal hyperactivity) อััน
เป็็นผลจากการขาดการควบคุุมแบบ tonic inhibition ในระบบประสาทส่่วนกลาง(9, 13)
2. Musculoskeletal fiber toxicity
เชื่่�อว่่าผลจากการใช้้ยาต้้านอาการทางจิิตทำำ�ให้้เกิิดการแตกสลายของกล้้ามเนื้้�อลาย (muscle
breakdown) ร่่วมกัับมีีการปลดปล่่อยแคลเซีียมเพิ่่�มขึ้้�นใน sarcoplasmic reticulum ของเซลล์์กล้้ามเนื้้�อ
ลาย จึึงทำำ�ให้้กล้้ามเนื้้�อลายหดตััวมากขึ้้�น (muscle contraction) และเกิิดอาการกล้้ามเนื้้�อแข็็งเกร็็ง (12)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
	มีีการพััฒนาเกณฑ์์การวิินิิจฉััยมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ ปีี ค.ศ.1985(14) จนถึึงปััจจุุบััน โดยเกณฑ์์
การวิินิิจฉััยที่่�ใช้้บ่่อยทางปฏิิบััติิ คืือ เกณฑ์์ของ Levenson และ DSM-5(15) ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย NMS
Levenson criteria (1985)

DSM-5 criteria (2013)

ผู้ป่วยมีโอกาสเป็น NMS สูงถ้า
• เกณฑ์วินิจฉัยหลักครบ 3 ข้อ หรือ
• เกณฑ์วินิจฉัยหลัก 2 ข้อร่วมเกณฑ์วินิจฉัย
รอง 4 ข้อ
เกณฑ์วินิจฉัยหลัก (major criteria)
1. ภาวะไข้สูง (fever)
2. ภาวะแข็งเกร็ง (rigidity)
3.	ค่า creatine phosphokinase (CPK) สูง
(มักจะ >1000 IU/L)
เกณฑ์วินิจฉัยรอง (minor criteria)
1. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง (altered
consciousness level)
2.	ชีพจรเร็วผิดปกติ (tachycardia)
3.	ความดันโลหิตแปรปรวน (labile arterial
pressure)
4. หายใจเร็ว (tachypnea)
5. เหงื่อออกมาก (diaphoresis)
6. เม็ดเลือดขาวสูง (leukocytosis)

1. ภาวะไข้สูง (วัดอุณหภูมิทางปากมากกว่า
38.0 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 2 รอบ)
2. ภาวะแข็งเกร็ง (rigidity)
3.	ค่า CPK สูง ( ≥ 4 เท่าของค่า upper limit)
4. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง (changes in
mental status)
5. มีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัติ
ได้แก่
•	ชีพจรเร็วผิดปกติ
• เหงื่อออกมาก
•	ความดันโลหิตสูง (SBP หรือ DBP ≥25%
จากค่าเริ่มต้น) หรือความดันโลหิตมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลง (มีการเปลี่ยนแปลงของ
DBP ≥20 mmHg หรือ SBP ≥25 mmHg)
• มีอาการปัสสาวะราด
• ภาวะซีด
• หายใจเร็ว (มากกว่าร้อยละ 50 จากค่าตั้ง
ต้น)

SBP: Systolic blood pressure, DBP: Diastolic blood pressure
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การวิินิิจฉััยแยกโรค  
NMS มัักมีีอาการแสดงที่่ค� าบเกี่่�ยวกัับภาวะอื่่�นๆ ในช่่วงระยะแรกของโรค จึึงต้้องระมััดระวััง
ในการให้้การวิินิิจฉััยและส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ โดยโรคหรืือภาวะที่่�ควรให้้การวิินิิจฉััยแยกที่่�ควร
คำำ�นึึงถึึงและมีีรายละเอีียด ดัังแสดงในตารางที่่� 4(1, 12)
ตารางที่่� 4. การวิินิิจฉััยแยกโรคของภาวะ NMS
การวิินิิจฉััย

ประวััติิและอาการแสดง

ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ

Serotonin syndrome

อาการแข็็งเกร็็ง (rigidity) อาการกระตุุก
(myoclonus) อาการสั่่�น (tremor) และ
รีีเฟล็็กซ์์เร็็ว (hyperreflexia)

ค่่า CPK ปกติิ (อาจสููงในผู้้�ป่่วยที่่�
มีีอาการรุุนแรง)
มัักไม่่พบเม็็ดเลืือดขาวสููง

Central anticholinergic
syndrome

ไม่่มีีอาการแข็็งเกร็็ง

ค่่า CPK ปกติิ

Lithium toxic
encephalopathy

ไม่่มีีไข้้

ค่่า CPK ปกติิ

Malignant hyperthermia

มีีประวััติิการใช้้ยาดมยาสลบชนิิด
halogenated anesthetic agents

ค่่า CPK สููง ภาวะกรดในเลืือด
และโพแทสเซีียมในเลืือดสููง

โรคลมแดดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ยาต้้านจิิตเวช (heat
shock related to
neuroleptics)

ไม่่มีีเหงื่่�อออกและไม่่มีีอาการแข็็งเกร็็ง

อาจพบค่่า CPK สููงได้้

โรคลมแดด (heat shock)

ไม่่มีีเหงื่่�อออกและไม่่มีีอาการแข็็งเกร็็ง
มีีประวััติิได้้รัับความร้้อนหรืือแสงแดด

อาจพบค่่า CPK สููงได้้

โรคติิดเชื้้�อในระบบ
ประสาทส่่วนกลาง (CNS
infection)

มัักพบความผิิดปกติิของระบบประสาท
เฉพาะที่่� (neurological focality)

การตรวจน้ำำ��ไขสัันหลัังผิิดปกติิ

Malignant catatonia or
Lethal Catatonia

พบในผู้้�ป่่วยโรคจิิตเวช เช่่น ผู้้�ป่่วย
ค่่า CPK สููง
โรคจิิตเภทที่่�ยัังไม่่มีีประวััติิการใช้้ยาต้้าน
อาการทางจิิตหรืือใช้้อย่่างยาอย่่างไม่่
สม่ำำ��เสมอ

ดััดแปลงจาก Table 4 Differential diagnosis(12, 16)
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ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
	ลัักษณะความผิิดปกติิของผลตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร ได้้แก่่ ค่่า CPK สููงขึ้้น� จากภาวะกล้้ามเนื้้�อ
ลายสลาย (rhabdomyolysis) ภาวะเม็็ดเลืือดขาวสููง (leukocytosis) ภาวะไตวาย (renal failure) ภาวะ
เลืือดเป็็นกรด (metabolic acidosis) ภาวะขาดธาตุุเหล็็ก การตรวจคลื่่�นสมอง (EEG, Electroencephalogram) อาจพบความผิิดปกติิลัักษณะ generalized slowing(9) นอกจากนี้้� การตรวดน้ำำ��ไขสัันหลัังและ
ภาพถ่่ายทางรัังสีีของผู้้�ป่่วยมัักอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
พยากรณ์์โรค
ในอดีีต NMS มีีอััตราตายมากกว่่าร้้อยละ 30 ของผู้้�ป่ว่ ย แต่่ในปััจจุุบันั อััตราการตายลดลงเหลืือ
ประมาณร้้อยละ 10 เนื่่�องจากทางการแพทย์์รู้�จั้ กั ภาวะนี้้�มากขึ้้น� และสามารถให้้การรัักษาอย่่างทัันท่่วงทีี(17)
แนวทางการรัักษา
ในผู้้�ป่่วยที่่�มาอาการเล็็กน้้อย สามารถให้้การรัักษาโดยการหยุุดยาที่่�เป็็นสาเหตุุและการให้้ยา
กลุ่่�ม benzodiazepine แต่่หากมีีอาการปานกลางจนถึึงมากควรมีีการให้้ยากลุ่่�ม dopamine agonists ได้้แก่่
bromocriptine (10) ผ่่านการรัับประทานยาทางปากหรืือการให้้ยาผ่่านทางสายยางให้้อาหาร (nasogastric
tube; NG tube) ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยที่่�ไม่่สามารถรัับประทานยาได้้ อาจพิิจารณาการใช้้ยา apomorphine
แบบฉีีดเข้้าชั้้�นไขมัันใต้้ผิิวหนััง (subcutaneous injection) นอกจากนี้้�ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ NMS รุุนแรง
แพทย์์อาจจะพิิจารณาให้้ยา dantrolene เพื่่�อลดการปล่่อยแคลเซีียมจากกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อลดการเกิิดภาวะ
กล้้ามเนื้้�อลายสลาย รวมถึึงผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยา แพทย์์อาจจะพิิจารณาการรัักษา
ด้้วยไฟฟ้้า (electroconvulsive therapy; ECT) ร่่วมด้้วย(1, 10) โดยมีีรายละเอีียดของแนวการรัักษาแบ่่งตาม
ระดัับความรุุนแรงของโรคตามแผนภููมิิที่่� 2
การป้้องกััน
จากการศึึกษาพบว่่ามากกว่่าหนึ่่�งในสามของผู้้�ป่่วย NMS จะเกิิดอาการ NMS ซ้ำำ��ได้้ภายใน
2 สััปดาห์์ดัังนั้้�นแพทย์์จึึงควรรอให้้ผู้�ป่้ ่วยหายจากอาการและเป็็นปกติิก่่อนอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์ ก่่อน
จะเริ่่�มให้้ยาต้้านอาการทางจิิตเข้้าไปใหม่่ และควรเปลี่่�ยนกลุ่่�มยาต้้านอาการทางจิิตจากกลุ่่�มเก่่า
เป็็นกลุ่่�มใหม่่เพื่่�อลดโอกาสการเกิิด NMS ซ้ำำ�� รวมถึึงควรหลีีกเลี่่ย� งการใช้้ยา lithium ร่่วมกัับยาต้้านอาการ
ทางจิิต(1)
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แผนภููมิิที่่� 2. แนวทางการรัักษา NMS (ดััดแปลงจาก (1, 10))
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Parkinsonism-hyperpyrexia syndrome (PHS)
ประเด็็นสำำ�คััญใน PHS
■ PHS เป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�พบในผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสัันที่่�หยุุดหรืือปรัับปริิมาณยาพาร์์กิินสัันกระทัันหััน
■ พบได้้ทั้้�งในยา Levodopa, dopamine agonist, COMT inhibitor และ amantadine
■ อาการสำำ�คััญ ได้้แก่่ อาการแข็็งเกร็็ง ภาวะไข้้สููง และความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง แต่่มีีอาการทาง
พาร์์กิินสัันเด่่นชััดกว่่าใน NMS
■ การรัักษา ได้้แก่่ การให้้ยาพาร์์กิินสัันทดแทน รัักษาประคัับประคอง และเฝ้้าระวัังภาวะแทรกซ้้อน

อาการพาร์์กิินโซนิิซึ่�ม่ ร่่วมกัับมีีไข้้สููงในผู้้�ป่่วยโรคพาร์์กิินสััน หรืือ PHS ถููกรายงานครั้้�งแรกในปีี
ค.ศ.1981(18) ซึ่�ง่ อาการของ PHS นั้้�นไม่่แตกต่่างจาก NMS แต่่สาเหตุุเกิิดจากการถอนยารัักษาพาร์์กิิน
สัันหรืือการปรัับเปลี่่ย� นปริิมาณยาพาร์์กินิ สัันรวดเร็็ว โดยเฉพาะตามหลัังการผ่่าตััดฝังั เครื่่�องกระตุ้้�นสมอง
ส่่วนลึึกด้้วยไฟฟ้้า (deep brain stimulation)(19) นอกจากนี้้�ในอดีีตมีีการรายงานอาการ PHS ในผู้้�ป่ว่ ยโรค
พาร์์กิินสัันที่่�หยุุดยาพาร์์กิินสัันในช่่วงวัันหยุุดเพื่่�อลดปริิมาณการใช้้ยารัักษาโรคพาร์์กิินสัันที่่�เรีียกว่่า
“levodopa holidays”(20, 21) ซึ่่�งในปััจจุุบัันไม่่ได้้แนะนำำ�การลดยาดัังกล่่าวแล้้ว
อุุบััติิการณ์์
PHS เป็็นภาวะที่่�พบน้้อย ส่่วนมากพบเป็็นรายงานผู้้�ป่่วย(22) จึึงไม่่มีีรายงานอุุบััติิการณ์์ชััดเจน
ปััจจััยเสี่่�ยง
	ปััจจััยเสี่่ย� งต่่อการเกิิด PHS ได้้แก่่ การหยุุดยาพาร์์กินิ สัันกระทัันหััน ซึ่ง่� มีีการรายงานทั้้�งผลจาก
ยา levodopa และกลุ่่�ม dopamine agonist นอกจากนี้้� พบว่่าการถอนยากลุ่่�ม A-catechol-o-methyl
transferase inhibitor (COMT inhibitor) และยา amantadine อย่่างกระทัันหัันก็็มีีผลให้้การเกิิด PHS
ได้้เช่่นกััน(23, 24) ปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�มีีผลต่่อการเกิิด PHS ได้้แก่่ การมีีระยะเวลาการเป็็นโรคพาร์์กิินสัันนาน
การมีีปััญหาการตอบสนองต่่อยาไม่่สม่ำำ��เสมอ (motor fluctuation) และการมีีโรคจิิตเวชร่่วม เป็็นต้้น
อาการและอาการแสดง
PHS เดิิมถููกเรีียกว่่า NMS-like syndrome(25, 26) เนื่่�องจากมีีอาการและอาการแสดงเหมืือนใน
NMS แต่่มีีอาการทางพาร์์กินิ สัันเด่่นกว่่า อาการมัักเกิิดภายใน 18 ชั่่ว� โมงจนถึึง 7 วัันหลัังจากมีีการปรัับ
เปลี่่ย� นหรืือหยุุดยาพาร์์กินิ สััน โดยอาการชีีพจรเต้้นเร็็วนัับเป็็นอาการแรกของภาวะประสาทอััตโนมััติผิิ ดิ
ปกติิ และมัักไม่่พบอาการกล้้ามเนื้้�อกระตุุก (myoclonus) หรืือ อาการชััก (seizure)(10)
PHS สามารถตรวจพบภาวะแทรกซ้้อน ได้้แก่่ ภาวะไตวายเฉีียบพลััน ภาวะกล้้ามเนื้้�อลายสลาย
ปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก (aspiration pneumonia) ภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดดำำ�และในปอด
(deep vein thrombosis และ pulmonary embolism) ภาวะเลืือดแข็็งตััวในหลอดเลืือดแบบแพร่่กระจาย
(disseminated intravascular coagulation) และการหายใจล้้มเหลว (respiratory failure)(22)
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พยาธิิสภาพ
เกิิดจากการลดระดัับของสารสื่่�อประสาทโดปามีีนในระบบประสาทส่่วนกลางอย่่างรวดเร็็ว(10)
นอกจากนี้้�การเปลี่่ย� นแปลงของสารสื่่อ� ประสาทเซโรโทนิินทั้้�งในระบบประสาทส่่วนกลางและส่่วนปลาย
อาจจะมีีส่่วนให้้เกิิดอาการดัังกล่่าวได้้(22)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
ใช้้เกณฑ์์การวิินิิจฉััยเช่่นเดีียวกัับใน NMS โดย อาการที่่�พบบ่่อยที่่�สุุดใน PHS ได้้แก่่ อาการแข็็ง
เกร็็ง ภาวะไข้้สููง และความรู้้�สึกึ ตััวเปลี่่ย� นแปลง (10) และแพทย์์ควรวิินิจิ ฉััยแยกภาวะอื่่�นที่่อ� าจจะให้้อาการ
คล้้ายคลึึงออกไปก่่อน
การวิินิิจฉััยแยกโรค  
PHS สามารถวิินิิจฉััยแยกโรคกัับ NMS โดยพิิจารณาจากยาที่่�เป็็นสาเหตุุที่่�มีีความแตกต่่างกััน
นอกจากนี้้�อาการของ PHS อาจจะมีีอาการแสดงคล้้ายคลึึงกัับโรคหรืือกลุ่่�มอาการอื่่�นๆ ได้้ เช่่น การติิด
เชื้้อ� ในระบบประสาทส่่วนกลาง, serotonin syndrome, malignant hyperthermia และ malignant catatonia(27)
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
การตรวจเลืือดอาจพบค่่า CPK สููงและเม็็ดเลืือดขาวสููงได้้ แต่่มัักไม่่สููงมากเหมืือนใน NMS
นอกจากนี้้�อาจพบภาวะกรดในเลืือดและความผิิดปกติิของเอนไซม์์ของตัับ (transaminase) ได้้เช่่นกััน(10)
พยากรณ์์โรค
	มีีรายงานการพบอััตราการเสีียชีีวิิต (mortality rate) ได้้ถึึงร้้อยละ 4 ของผู้้�ป่่วย และสามารถพบ
ความผิิดปกติิทางระบบประสาทถาวรได้้ถึึงร้้อยละ 30 ของผู้้�ป่่วย อย่่างไรก็็ตาม PHS มีีพยากรณ์์โรคดีี
หากให้้การวิินิิจฉััยและการรัักษารวดเร็็ว (22) โดยภาพรวม PHS มีีระยะเวลาการดำำ�เนิินโรคที่่�สั้้�นและมีี
พยากรณ์์โรคดีีกว่่า NMS (10)
แนวทางการรัักษา
	สิ่่�งที่่�สำำ�คััญในคืือการวิินิิจฉััยและให้้การรัักษาภาวะ PHS อย่่างรวดเร็็ว โดยมีีหลัักการรัักษา
ได้้แก่่ การให้้ยาพาร์์กิินสัันทดแทน การรัักษาแบบประคัับประคอง การเฝ้้าระวัังและให้้การรัักษาภาวะ
แทรกซ้้อน โดยมีีรายละเอีียดดัังในแผนภููมิิที่่� 3
การป้้องกััน
แพทย์์ควรหลีีกเลี่่�ยงการหยุุดยาหรืือการปรัับลดปริิมาณยาพาร์์กิินสัันอย่่างรวดเร็็ว และควร
ต้้องให้้ความรู้้�ผู้้�ป่่วยไม่่ให้้ปรัับยาหรืือหยุุดยาเองด้้วยเช่่นกััน(22)
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แผนภููมิิที่่� 3. แนวทางการรัักษา PHS (ดััดแปลงจาก (22, 27))
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Serotonin syndrome (SS)
ประเด็็นสำำ�คััญใน SS
■ SS เป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�พบจากการใช้้ยาต้้านอาการซึึมเศร้้ากลุ่่�ม SSRI และกลุ่่�มยาอื่่�นๆ ที่่�มีีผลเพิ่่�ม
การทำำ�งานของเซโรโทนิินในระบบประสาทส่่วนกลาง
■ อาการสำำ�คััญ ได้้แก่่ อาการสัับสนหรืือกระวนกระวาย มีีไข้้สููง เหงื่่�อออกมาก อาการโคลนััส อาการ
สั่่�น และรีีเฟล็็กซ์์ไว และอาจตรวจพบภาวะหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะร่่วมด้้วย
■	ควรให้้การวิินิจ
ิ ฉััยแยกกัับภาวะ NMS, malignant hyperthermia และภาวะพิิษจากยากลุ่่�ม anticholinergic
■ ให้้การรัักษาด้้วยการหยุุดยาสาเหตุุ ให้้การรัักษาประคัับประคอง และให้้ยาต้้านตััวรัับเซโรโทนิินแบบ
ไม่่จำำ�เพาะ ได้้แก่่ cyproheptadine

กลุ่่�มอาการเซโรโทนิิน หรืือ SS เป็็นกลุ่่�มอาการผิิดปกติิที่่�เกิิดจากการใช้้ยาต้้านอาการซึึมเศร้้า
ซึ่่�งกลุ่่�มอาการดัังกล่่าวอาจพบมีีอาการรุุนแรงจนถึึงมีีความเสี่่�ยงถึึงชีีวิิตได้้ โดยกลุ่่�มอาการ SS ได้้ถููก
รายงานเป็็นครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1960 ในผู้้�ป่่วยโรคซึึมเศร้้าที่่�ใช้้ยาต้้านอาการซึึมเศร้้ากลุ่่�ม monoamine
oxidase inhibitor (MAOI)(28) โดยเฉพาะ MAOA inhibitors ปััจจุุบัันกลุ่่�มอาการ SS มีีรายงานในผู้้�ป่่วย
ที่่�ใช้้ยากลุ่่�ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) และยากลุ่่�มอื่่�นๆ ดัังแสดงในตารางที่่� 5
อุุบััติิการณ์์
ในทางระบาดวิิทยามีีการศึึกษาในประเทศอัังกฤษพบอุุบััติิการณ์์ของ SS ที่่�ประมาณ 0.5-0.9
รายต่่อผู้้�ป่่วย 1000 คนที่่�ได้้รัับยา SSRI แบบ monotherapy แต่่พบถึึงร้้อยละ 14-16 ของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
ยา SSRI เกิินขนาด(29)
ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
	ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะ SS ได้้แก่่ การใช้้ยาหลายชนิิด และปััจจััยทางพัันธุุกรรมโดยพบ
ว่่าการมีีความพร่่องใน cytochrome P450 2D6 enzyme เพิ่่�มความเสี่่�ยงในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา SSRI
ร่่วมกัับยา tricyclic antidepressant (TCA) พบได้้ในผู้้�ป่่วยทุุกอายุุ(10)
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ตารางที่่� 5. ยาที่่�เป็็นสาเหตุุการเกิิด SS
กลไกลทางเภสััชวิิทยา
ยัับยั้้�งการดููดกลัับเซโรโทนิิน
ยัังยั้้�งกระบวนการเมตาโบลิิซึึมของเซโรโทนิิน

ยา
SSRI, TCA, dextromethorphan, dexamphetamine,
cocaine, meperidine, opiate (ยกเว้้น morphine)
MAO-B inhibitor, MAO inhibitor antidepressant

เพิ่่�มการสร้้างเซโรโทนิิน

L-tryptophan

เพิ่่�มการหลั่่�งเซโรโทนิิน

MDMA (ecstasy), amphetamine, cocaine, fenfluramine

จัับตััวรัับเซโรโทนิิน (serotonin agonist)

Sumatriptan, ergotamine, buspirone

เพิ่่�มการทำำ�งานของเซโรโทนิิน แบบไม่่จำำ�เพาะ Lithium, ECT
(ดััดแปลงจาก Table 2 ยาที่่�เป็็นสาเหตุุของ SS (1))

อาการและอาการแสดง
ผู้้�ป่่วย SS ประมาณร้้อยละ 60 จะมีีอาการภายในระยะเวลา 6 ชั่่�วโมงหลัังจากได้้รัับยาหรืือมีี
ภาวะยาเกิินขนาด หรืือภายหลัังการปรัับเปลี่่�ยนขนาดยา (30) โดยอาการ SS ประกอบด้้วยอาการ ได้้แก่่
1) การเปลี่่�ยนแปลงของระดัับความรู้้�สึึกตััว เช่่น อาการกระวนกระวาย สัับสน
2) ความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ เช่่น ไข้้ ชีีพจรเต้้นเร็็ว เหงื่่�อแตก หรืือ อาการสั่่�น
(shivering)
3) ความผิิดปกติิของการเคลื่่�อนไหว ได้้แก่่ อาการอยู่่�ไม่่สุุข (akathisia) อาการสั่่�น (tremor)
อาการโคลนััส (clonus) ซึ่่�งหมายถึึงการที่่�กล้้ามเนื้้�อบริิเวณข้้อต่่อหดเกร็็งเป็็นจัังหวะ โดยในระยะแรกมีี
อาการครั้้�งคราวตามการกระตุ้้�น (inducible clonus) ต่่อมาจึึงมีีอาการแบบต่่อเนื่่�อง (sustained clonus)
และเมื่่�อรุุนแรงมากขึ้้�นจะมีีอาการแข็็งเกร็็ง
4) การตรวจพบรีีเฟล็็กซ์์ไว (hyperreflexia)
5) อาการชััก (seizure)
อาการของภาวะ SS สามารถพบได้้ตั้้�งแต่่อาการเล็็กน้้อยจนถึึงการรุุนแรงอัันตรายถึึงชีีวิิต
(life-threatening) ดัังแสดงในภาพที่่� 1
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ภาพที่่� 1. อาการและอาการแสดงของภาวะ serotonin syndrome ตามความรุุนแรง
(ดััดแปลงจาก Figure 1. Spectrum of clinical findings(31))

ในรายที่่มีี� อาการรุุนแรงสามารถพบภาวะกล้้ามเนื้้�อลายสลาย ไตวาย ภาวะเลืือดเป็็นกรดรุุนแรง
ภาวะเลืือดแข็็งตััวในหลอดเลืือดแบบแพร่่กระจาย (disseminated intravascular coagulation; DIC) และ
กลุ่่�มอาการหายใจลำำ�บากเฉีียบพลััน (acute respiratory distress syndrome; ARDS) ได้้ด้้วย(1)
พยาธิิกำ�ำ เนิิด/กลไกการเกิิดโรค
เชื่่�อว่่าเกิิดจากใช้้ยาที่่�มีีฤทธิ์์�เพิ่่�มสารสื่่�อประสาทเซโรโทนิินหรืือกระตุ้้�นตััวรัับสารสื่่�อประสาท
เซโรโทนิิน ชนิิด 5-HT1A receptor และ 5-HT2A receptor ที่่�มากเกิินไป โดยความรุุนแรงของอาการ
สััมพัันธ์์กัับระดัับสารสื่่�อประสาทเซโรโทนิินในระบบประสาทสื่่�อกลาง(31-34)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
	วิินิิจฉััยจากอาการ อาการแสดง และประวััติิการใช้้ยากลุ่่�ม serotonergic drugs ตัังตารางที่่� 4
เกณฑ์์การวิินิจิ ฉััยที่่ใ� ช้้ในทางเวชปฏิิบัติั ใิ ช้้เกณฑ์์ The Hunter Serotonin Toxicity Criteria (HSTC) ตีีพิิมพ์์
ในปีี ค.ศ.2003(32) รายละเอีียดดัังแสดงในตารางที่่� 6
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ตารางที่่� 6. เกณฑ์์การวิินิิฉััย SS ของ HSTC(32)
1. มีประวัติการได้รับสารกลุ่ม serotonergic agents ในช่วง 5 สัปดาห์
2. มีอาการเข้ากับ 1 ข้อต่อไปนี้
a. อาการกระตุกกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous myoclonus)
b. อาการโคลนัสที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามการกระตุ้น (inducible clonus) ร่วมกับอาการ
กระสับกระส่าย (agitation) หรือเหงื่อออก (sweating)
c. อาการกระตุกของกล้ามเนื้อลูกตา (ocular clonus) ร่วมกับอาการกระสับกระส่าย
(agitation) หรือเหงื่อออกมาก (diaphoresis)
d. อาการสั่น ร่วมกับตรวจร่างกายพบรีเฟล็กซ์ไว
e.	ความตึงตัวของกล้ามเนื้อสูง (hypertonia) ร่วมกับอุณหภูมิมากกว่า 38 องศาเซลเซียส
ร่วมกับ ocular clonus หรือ inducible clonus
การวิินิิจฉััยแยกโรค  
	วิินิิจฉััยแยกโรคกัับโรคและภาวะต่่างๆ ได้้แก่่ การติิดเชื้้�อในระบบประสาทส่่วนกลาง NMS,
malignant hyperthermia และภาวะเป็็นพิิษจากยากลุ่่�ม anticholinergic เป็็นต้้น(10, 31)
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
ภาวะ SS ไม่่มีีการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�จำำ�เพาะ โดยความผิิดปกติิที่่�สามารถตรวจพบ
ได้้แก่่ เม็็ดเลืือดขาวสููง ภาวะเลืือดเป็็นกรด ค่่าไตผิิดปกติิ ค่่าเอนไซม์์ตัับผิิดปกติิ และตรวจคลื่่�นไฟฟ้้า
หััวใจ (electrocardiogram, EKG) พบหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ (arrhythmia)(35)
พยากรณ์์โรค
การพยากรณ์์โรคดีีในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาอย่่างถููกวิิธีีและรวดเร็็ว โดยทั่่�วไปอาการจะดีีขึ้้�น
ภายใน 24 ชั่่�วโมงหลัังหยุุดยาที่่�เป็็นสาเหตุุ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับค่่าครึ่่�งชีีวิิตของยา(31)
แนวทางการรัักษา
หลัักการสำำ�คัญ
ั ในการให้้การรัักษาผู้้�ป่ว่ ย SS ได้้แก่่ การหยุุดยาที่่เ� ป็็นปััจจััยกระตุ้้�น การให้้รักั ษา
ประคัับประคอง การตรวจติิดตามสััญญาณชีีพและคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจ การให้้ยานอนหลัับและการพิิจารณา
ให้้ยาต้้านรายละเอีียดการรัักษา ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 4
การป้้องกััน
ภาวะ SS ป้้องกัันได้้โดยการหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยากลุ่่�ม serotonergic drugs ร่่วมกัันหลายตััว
(multidrug regimens) มีีการตรวจสอบการเกิิดอัันตรกิิริิยาระหว่่างยา (drug interaction) ก่่อนการจ่่าย
ยาให้้ผู้�ป่้ ่วยเสมอ(31)
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แผนภููมิิที่่� 4. แนวทางการรัักษา SS (ดััดแปลงจาก (1, 35))
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Catatonia และ malignant catatonia (MC)
ประเด็็นสำำ�คััญใน MC
■ MC เป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�พบในผู้้�ป่่วยจิิตเวชที่่�ไม่่ได้้รัับยาต้้านอาการทางจิิตหรืือใช้้ยาไม่่สม่ำำ��เสมอ
■ อาการสำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ อาการแข็็งเกร็็ง ความรู้้�สึกึ ตััวเปลี่่ย� นแปลง และความผิิดปกติิของระบบประสาท
อััตโนมััติิ
■	ควรให้้การวิินิิจฉััยแยกกัับ NMS แต่่มีีอาการ catatonia เด่่นชััดกว่่า
■ การรัักษา ได้้แก่่ การทำำ� ECT ร่่วมกัับการให้้ยากลุ่่�ม benzodiazepine

กลุ่่�มอาการคาตาโทเนีีย (catatonia) เป็็นกลุ่่�มโรคประสาทวิิทยาและจิิตเวช (neuropsychological
disorder) ที่่�มีีลัักษณะจำำ�เพาะของอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิร่่วมกัับการไม่่สามารถตอบสนองต่่อสิ่่�งเร้้า
ภายนอกได้้(36) ซึ่่�งแบ่่งกลุ่่�มอาการได้้เป็็น 3 กลุ่่�มย่่อย (subtypes)(37, 38) ได้้แก่่
1) Retarded catatonia พบบ่่อยที่่�สุุด ผู้้�ป่่วยจะมีีอาการเคลื่่�อนที่่�ไม่่ได้้ (immobility) ไม่่พููด
(mutism) อาการแข็็งเกร็็ง (rigidity) และเหม่่อนิ่่�ง (staring)
2) Excited catatonia พบน้้ อ ยกว่่ าแบบแรก ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� จะมีีอาการกระสัั บ กระส่่ า ย
(psychomotor agitation) หรืืออาจมีีพฤติิกรรมก้้าวร้้าว
3) Malignant catatonia (MC) เป็็นกลุ่่�มอาการคาตาโทเนีียที่่มีีค
� วามรุุนแรงที่่สุ� ดุ ผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการ
แข็็งเกร็็ง ความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง ร่่วมกัับความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ
กลุ่่�มอาการคาตาโทเนีียชนิิดร้้ายแรง หรืือ lethal catatonia หรืือ MC ถููกกล่่าวถึึงครั้้�งแรกในปีี
ค.ศ.1832(39) นัับเป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�มีีอัันตรายถึึงชีีวิิต พบในผู้้�ป่่วยจิิตเวชโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วย
โรคจิิตเภท อย่่างไรก็็ตามยัังมีีรายงานในผู้้�ป่ว่ ยโรคซึึมเศร้้าและภาวะผิิดปกติิทางเมตาโบลิิกอื่่น� ๆ ได้้ด้ว้ ย(40)
อุุบััติิการณ์์
	มีีการศึึกษาพบอุุบััติิการณ์์ของ catatonia พบประมาณร้้อยละ 10 ในผู้้�ป่่วยจิิตเวชที่่�เข้้ารัับการ
รัักษาโรงพยาบาล(41) สำำ�หรัับอุุบััติิการณ์์ของ MC พบร้้อยละ 0.13-0.50 ในผู้้�ป่่วยในจิิตเวชที่่�เข้้ารัับการ
รัักษาในโรงพยาบาล ผู้้�ป่่วยร้้อยละ 67 เป็็นเพศหญิิงและอายุุเฉลี่่�ย 33 ปีี(39)
ปััจจััยเสี่่�ยง
	มัักพบในผู้้�ป่่วยโรคจิิตเภท (schizophrenia) ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับยาต้้านอาการทางจิิตหรืือกิินยาไม่่
สม่ำำ��เสมอ มีีการติิดเชื้้�อทางระบบประสาท ได้้รัับการบาดเจ็็บทางศีีรษะ ภาวะ uremia กลุ่่�มอาการทาง
ระบบประสาทจากภาวะขาดวิิตามิินบีี 1 (Wernicke’s encephalopathy) เป็็นต้้น (1)
อาการและอาการแสดง
อาการแสดงของ catatonia จะพบการเคลื่่�อนไหวของร่่างกายและทัักษะพิิสััย (psychomotor) ที่่ผิ� ิดปกติิ พบการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิได้้ทั้้�งการเคลื่่�อนไหวน้้อยไปจนถึึงการเคลื่่�อนไหวมาก เช่่น พููด
น้้อยลง (poverty of speech) หรืือ อาการไม่่พููด (mute) ทัักษะพิิสััยเชื่่�องช้้า (psychomotor retardation)
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การลดลงของการเคลื่่�อนไหวในลัักษณะนิ่่�งค้้างอยู่่�ในท่่าทางใดท่่าหนึ่่�งระหว่่างที่่มีี� การเคลื่่�อนไหวและไม่่มีี
ปฏิิกิิริิยาต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (catalepsy) และการเคลื่่�อนไหวแบบเดิิมซ้ำำ�� ๆ (stereotypy) เป็็นต้้น(36, 42)
	สำำ�หรัับอาการและอาการแสดงสำำ�คััญของ MC (36) ได้้แก่่
1) อาการแข็็งเกร็็ง
2)	ความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง
3) ความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ ได้้แก่่ ไข้้สููง ความดัันโลหิิตสููง ชีีพจรเร็็วผิิดปกติิ
และการหายใจเร็็ว
อาการและอาการแสดงของ MC คล้้ายคลึึงกัับ NMS จนให้้การวิินิจิ ฉััยแยกจากกัันยาก(36) แต่่ใน
MC จะพบอาการ catatonia โดดเด่่นกว่่า(42) นอกจากนี้้� ผู้้�เชี่่�ยวชาญหลายท่่านให้้ความเห็็นว่่า NMS
อาจเป็็นภาวะ MC ที่่�เกิิดจากยาได้้ เนื่่�องจากมีีอาการแสดงและพยาธิิกำำ�เนิิดโรคที่่ค� าบเกี่่�ยวกััน(36, 43, 44)
พยาธิิกำ�ำ เนิิด/กลไกการเกิิด
กลไกการเกิิดภาะ malignant catatonia ยัังไม่่ชัดั เจน เชื่่อ� ว่่าเกี่่ย� วข้้องกัับสารสื่่อ� ประสาทโดปามีีน
(dopamine) สารสื่่�อประสาทกาบ้้า (gamma-aminobutyric acid; GABA) และ สารสื่่�อประสาทกลููตาเมต
(glutamate) โดยเชื่่�อว่่าการลดลงของสารสื่่�อประสาทกาบ้้าที่่�สมองบริิเวณ lateral orbitofrontal cortex
และมีีการทำำ�งานเพิ่่�มของสารสื่่�อประสาทกลููตาเมตที่่�สมองบริิเวณ posterior parietal ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิด
อาการดัังกล่่าว(10)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
เกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ catatonia ในปััจจุุบัันใช้้เกณฑ์์ของ DSM-5(45) ดัังแสดงในตารางที่่� 7
ตารางที่่� 7. เกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ Catatonia ตาม DSM-5 (ดััดแปลงจาก (36))
ผู้ป่วยมีอาการที่เข้าได้กับอาการใน 3 ข้อจาก 12 ข้อต่อไปนี้
1. คงอยู่ในท่าทางที่ต้านแรงโน้มถ่วงโลก ไม่ขยับเขยื้อนเป็นเวลานาน (catalepsy)
2. แขนขาและลำ�ตัวอยู่ในท่าทางที่ถูกชักจูงให้กระทำ�และจะคงอยู่ในท่านั้นนานผิดปกติเหมือนขี้ผึ้งปั้น
(waxy flexibility)
3. ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและเคลื่อนไหวลดลง (stupor)
4. กระสับกระส่าย (agitation)
5. ไม่พูดหรือตอบสนองด้วยคำ�พูดน้อยมาก (mutism)
6. แสดงอาการต้านการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม (negativism)
7. มีท่าทางที่ต้านแรงโน้มถ่วงโลกอย่างต่อเนื่อง (posturing)
8. มีการล้อเลียนหรือพฤติกรรมที่แปลกประหลาด (mannerism)
9. มีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติที่มีรูปแบบเดียวกันซ้ำ�ๆ อย่างไม่มีจุดหมาย (stereotypies)
10. แสยะปาก (grimacing)
11. พูดเลียนเสียง (echolalia)
12. เลียนแบบการเคลื่อนไหว (echopraxia)
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	สำำ�หรัับการให้้การวิินิิจฉััย MC ไม่่มีีเกณฑ์์จำำ�เพาะ แต่่ให้้การวิินิิจฉััยจากลัักษณะอาการสำำ�คััญ
3 ประการได้้แก่่ อาการแข็็งเกร็็ง ความรู้้�สึึกตััวลดลง และความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ
การวิินิิจฉััยแยกโรค  
การวิินิิจฉััยแยกโรค ได้้แก่่ การติิดเชื้้�อในระบบประสาทส่่วนกลาง NMS, SS และ malignant
hyperthermia เป็็นต้้น
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
ไม่่มีีการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการจำำ�เพาะสำำ�หรัับอาการ MC อย่่างไรก็็ตามจากรายงานผู้้�ป่่วย
พบผู้้�ป่่วยที่่มีีค่
� ่า CPK สููงร้้อยละ 94 เม็็ดเลืือดขาวสููงร้้อยละ 66 และค่่าเอนไซม์์ตัับผิิดปกติิร้้อยละ 45
ความผิิดปกติิอื่่น� ๆ ที่่พ� บ ได้้แก่่ ภาวะโซเดีียมสููง ธาตุุเหล็็กต่ำำ�� ค่่า erythrocyte sedimentation rate (ESR)
สููง(39) และการตรวจพบ generalized slow ในคลื่่�น EEG(10)
พยากรณ์์โรค
ในสมััยก่่อนอััตราการเสีียชีีวิิตจาก MC โดยทั่่�วไปสููงถึึงร้้อยละ 50 แต่่ในปััจจุุบัันหลัังจากที่่�มีี
การรัักษาด้้วยกระแสไฟฟ้้า (ECT) ร่่วมกัับการให้้ยากลุ่่�ม benzodiazepine พบว่่าอััตราการเสีียชีีวิิตลดลง
มาก มีีรายงานพบว่่าผู้้�สามารถหายเป็็นปกติิได้้ถึึงร้้อยละ 80(40)
แนวทางการรัักษา
การรัักษาหลัักได้้แก่่ การรัักษาด้้วยกระแสไฟฟ้้า (ECT) และการให้้ยากลุ่่�ม benzodiazepine
ร่่วมกัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต (intensive care unit) สำำ�หรัับยา bromocriptine และ dantrolene มีี
การศึึกษา retrospective study ในผู้้�ป่่วย 34 ราย ไม่่พบว่่ามีีประโยชน์์ในการรัักษาภาวะ catatonia(40)
การป้้องกััน
ควรมีีการเฝ้้าระวัังในผู้้�ป่่วยจิิตเวช โดยหลีีกเลีียงไม่่ให้้เกิิดปััจจััยกระตุ้้�น ได้้แก่่ การติิดเชื้้�อ การ
ขาดสารอาหาร เป็็นต้้น
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แผนภููมิิที่่� 5. แนวทางการรัักษา MC

Status dystonicus (SD)
ประเด็็นสำำ�คััญใน SD
■ SD เป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�พบได้้ทั้้�งในผู้้�ป่่วย primary และ secondary dystonia
■ อาการสำำ�คััญ ได้้แก่่ อาการบิิดเกร็็งผิิดรููปทั้้�งตััว มีีความถี่่�และความรุุนแรงกว่่าเดิิม โดยมีีอาการ
2 แบบ ได้้แก่่ tonic และ phasic phenotypes
■	มัักถููกกระตุ้้�นจากภาวะติิดเชื้้�อ การปรัับยา และอุุบััติิเหตุุ เป็็นต้้น
■	มัักตรวจพบค่่า CPK สููงมาก และไตวายเฉีียบพลััน
■ แนวทางการรัักษา เน้้นการป้้องกััน การรัักษาแบบประคัับประคอง การให้้ยารัับประทาน ได้้แก่่
tetrabenazine, baclofen และ dopamine blocker เป็็นต้้น
■ หากไม่่ตอบสนองจึึงพิิจารณาการรัักษาด้้วย intrathecal baclofen และการผ่่าตััด

ภาวะบิิดเกร็็งผิิดรููปต่่อเนื่่�อง หรืือ SD หรืือ dystonic storm หรืือ dystonic crisis เป็็นภาวะ
กล้้ามเนื้้�อบิิดเกร็็งรุุนแรงที่่�มีีอัันตรายถึึงชีีวิิต ถููกรายงานครั้้�งแรกเมื่่�อปีี ค.ศ. 1982(46) โดยหมายถึึง
อาการกล้้ามเนื้้�อบิิดเกร็็งที่่มีีค
� วามถี่่แ� ละความรุุนแรงเพิ่่�มมากขึ้้น� จนมีีความจำำ�เป็็นต้้องให้้การรัักษาแบบ
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ผู้้�ป่่วยใน ภาวะนี้้�พบได้้ทั้้�งในผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม primary และ secondary dystonia มัักเกิิดตามหลัังการติิดเชื้้�อ
หรืือการปรัับยารัักษาอาการเกร็็ง โดยภาวะแทรกซ้้อนที่่ต� ามมาหลัังจากอาการ SD ได้้แก่่ การหายใจล้้ม
เหลว ปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก ภาวะไตวายจากกล้้ามเนื้้�อสลาย(1)
อุุบััติิการณ์์
SD พบน้้อยมาก ยัังไม่่มีีการศึึกษาอุุบัติั กิ ารณ์์การเกิิดที่ชั�่ ดั เจน มีีรายงานผู้้�ป่ว่ ยประมาณ 100 ราย
แต่่เชื่่อ� ว่่ามีีการรายงานภาวะนี้้�น้อ้ ยกว่่าความเป็็นจริิง(47) SD มีีความหลากลายในแง่่พยาธิิสภาพการเกิิด
สาเหตุุ และการดำำ�เนิินโรค สามารถพบได้้ทุุกอายุุ แต่่ร้้อยละ 60 ของผู้้�ป่่วยอายุุ 5-16 ปีี(47) สามารถพบ
ได้้ทั้้�งใน primary และ secondary dystonia จากรายงานผู้้�ป่่วยพบว่่าสาเหตุุที่่�พบบ่่อยที่่�สุุดคืือ cerebral
palsy ตามด้้วยกลุ่่�มโรค heredodegenerative dystonia เช่่น โรค neurodegeneration with brain iron
accumulation (NBIA) และ Wilson’s disease เป็็นต้้น(47)
ปััจจััยเสี่่�ยง
SD มัักเป็็นภาวะที่่มีีปั
� จั จััยกระตุ้้�นเสมอ ได้้แก่่ การติิดเชื้้อ� โดยเฉพาะการติิดเชื้้อ� ทางเดิินอาหาร
และมีีภาวะขาดน้ำำ�� การปรัับยา อุุบััติิเหตุุ การผ่่าตััด การดมยาสลบ ความผิิดปกติิของของเมตาโบลิิก
(metabolic disturbances) ความเครีียด ความปวด โรคกรดไหลย้้อน ภาวะท้้องผููก และภาวะ pubertyrelated deterioration ในผู้้�ป่่วย cerebral palsy ทั้้�งนี้้�พบว่่าหนึ่่�งในสามของผู้้�ป่่วยไม่่พบปััจจััยกระตุ้้�น
ชััดเจน
นอกจากนี้้�ยาบางชนิิดยัังสามารถกระตุ้้�น SD ได้้ ที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ dopamine-receptor blockers,
pimozide, haloperidol และ metoclopramide รวมถึึงการถอนยา lithium และ tetrabenazine ก็็พบ
รายงานได้้เช่่นกััน ในผู้้�ป่่วย Wilson’s disease พบรายงานจากการใช้้ยา penicillamine และ Zinc sulfate
นอกจากนี้้� ยัังพบรายงานในผู้้�ป่่วย dystonia ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััดฝัังเครื่่�องกระตุ้้�นสมองส่่วน
ลึึกด้้วยไฟฟ้้า (deep brain stimulation) และพบว่่าต่่อมาอุุปกรณ์์ DBS มีีปััญหาได้้อีีกด้้วย (47)
อาการและอาการแสดง
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ SD จะพบอาการบิิดผิิดรููปที่่�เป็็นทั้้�งตััว (generalized dystonia) มีีความถี่่�และ
ความรุุนแรงกว่่าเดิิม มัักมีีอาการตามหลัังที่่�ผู้้�ป่่วยถููกวิินิิจฉััย dystonia disorders หลายสััปดาห์์จนถึึง
หลายเดืือน โดยแบ่่งอาการออกเป็็น 2 แบบ ได้้แก่่
1. Tonic phenotypes กล้้ามเนื้้�อหดเกร็็งอย่่างต่่อเนื่่�อง (sustained contraction) และมีี
ความผิิดรููป (abnormal posture) พบรายงานในเพศชายและเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีสาเหตุุ secondary (acquired)
dystonia มากกว่่า และมีีพยากรณ์์โรคที่่�แย่่กว่่า
2. Phasic phenotype มีีการบิิดเกร็็งรวดเร็็วซ้ำำ�� ๆ (rapidly repetitive dystonic contraction)(47)
ภาวะแทรกซ้้อนที่่�พบ ได้้แก่่ ภาวะหายใจล้้มเหลว ความผิิดปกติิของเมตาโบลิิกรุุนแรง ภาวะ
กล้้ามเนื้้�อลายสลายและไตวายเฉีียบพลััน
498

Comprehensive Review in Internal Medicine
พยาธิิกำ�ำ เนิิด/กลไกการเกิิด
	ยัังไม่่ทราบแน่่ชัดั เนื่่�องจากมีีหลายสาเหตุุและปััจจััยเสี่่ย� ง ทั้้�งนี้้�ความผิิดปกติิของการเคลื่่�อนไหว
บิิดเกร็็ง (dystonia) เดิิมเชื่่�อว่่าเกิิดจากความผิิดปกติิในสมองส่่วน basal ganglion แต่่ในปััจจุุบัันพบว่่า
เกิิดจากสมองหลายตำำ�แหน่่งได้้
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
	ยัังไม่่มีีเกณฑ์์การวิินิิจฉััยที่่�ชัดั เจน ในทางปฏิิบััตินิิ ิยมใช้้เกณฑ์์ของ Manji และคณะ(48) ในการ
วิินิิจฉััย ดัังตารางที่่� 8
ตารางที่่� 8. เกณฑ์์การวิินิิจฉััยภาวะ SD ของ Manji และคณะ
1. ผู้ป่วยมีความถี่และความรุนแรงของการเคลื่อนไหว generalized dystonia มากขึ้นจนต้องให้
การรักษาในโรงพยาบาลแบบเร่งด่วน
2. ร่วมกับมีอาการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่
a. กล้ามเนื้อการเคี้ยวอ่อนแรง (bulbar weakness) ทำ�ให้ทางเดินหายใจมีปัญหา
b. การทำ�งานของระบบทางเดินหายใจเสียหายมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดการหายใจล้มเหลว
c. ความผิดปกติของเมตาโบลิก
d. มีภาวะหอบเหนื่อยและปวด
ดััดแปลงจากเกณฑ์์การวิินิิจฉััยภาวะ SD ของ Manji และคณะ(47, 48)
การวิินิิจฉััยแยกโรค
SD ต้้องให้้วิินิิจฉััยแยกกัับโรคหรืือภาวะฉุุกเฉิินอื่่�น ได้้แก่่ NMS, SS, malignant hyperthermia
และ การถอนยาบางชนิิด เช่่น intrathecal baclofen pump(47)
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
	ผลการตรวจพบค่่า CPK สููง (มัักสููงกว่่าค่่าปกติิ 5 เท่่า เช่่น >1000 IU/L) ความผิิดปกติิของค่่า
เกลืือแร่่ ความเป็็นกรดด่่างในเลืือดผิิดปกติิ และภาวะไตวายเฉีียบพลััน(47)
พยากรณ์์โรค
ในภาวะ status dystonicus มีีรายงานพบอััตราการเสีียชีีวิิตประมาณร้้อยละ 11.4 ของผู้้�ป่่วย
และต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััดมากถึึงร้้อยละ 40.2 ของผู้้�ป่่วย (49)
แนวทางการรัักษา
ให้้การรัักษาประคัับประคอง และใช้้ยาที่่�ใช้้ในการรัักษา ได้้แก่่ tetrabenazine, baclofen, highdose benzhexol และยา dopamine blocker รวมถึึงการให้้ยากล่่อมประสาท (sedative drug) และ
ยาคลายกล้้ามเนื้้�อ (muscle relaxant) เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน ในกลุ่่�มที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อ
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non-invasive treatment จึึงพิิจารณาการใช้้หััตถการร่่วมรัักษา ได้้แก่่ การให้้ยาทางไขสัันหลััง intrathecal
baclofen การรัักษาด้้วยการผ่่าตััด ได้้แก่่ การผ่่าตััด bilateral ventrolateral thalamotomy, unilateral
pallidotomy และ bilateral pallidal stimulation ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 6(47)   
การป้้องกััน
หลีีกเลี่่�ยงปััจจััยกระตุ้้�นดัังกล่่าวไปเบื้้�องต้้น และให้้การเฝ้้าระวัังในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการ
เกิิด SD
แผนภููมิิที่่� 6. แนวทางการรัักษา SD
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Acute dystonic reactions (ADR)
ประเด็็นสำำ�คััญใน ADR
■ ADR เป็็นภาวะฉุุกเฉิินซึ่�ง
่ เป็็นผลข้้างเคีียงจากการใช้้ยาต้้านอาการทางจิิตและยาต้้านอาเจีียน
■ พบได้้บ่่อยในผู้้�ป่่วยเพศชายและอายุุน้้อย
■ อาการสำำ�คััญ ได้้แก่่ อาการบิิดเกร็็งเฉพาะส่่วน โดยเฉพาะศีีรษะและลำำ�คอ
■	สามารถเกิิดภาวะหายใจล้้มเหลวจากการที่่�มีีภาวะทางเดิินหายใจอุุดกั้้�นเฉีียบพลัันได้้
■	รัักษาโดยการให้้ยากลุ่่�ม anticholinergic ได้้แก่่ benztropine และ diphenhydramine ฉีีดทาง
หลอดเลืือด และควรรัับประทานต่่อเนื่่�องอีีก 2-7 วััน

อาการเกร็็งเฉีียบพลัันที่่เ� ป็็นผลจากยา หรืือ ADR เป็็นผลข้้างเคีียง extrapyramidal syndromes
(EPS) สามารถพบได้้ตามหลัังจากได้้รัับยาบางชนิิด โดยยาที่่มีี� รายงานบ่่อย ได้้แก่่ กลุ่่�มยาต้้านอาการ
ทางจิิตและยาต้้านอาเจีียน เป็็นต้้น
อุุบััติิการณ์์
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ใ� ช้้ยาต้้านอาการทางจิิตพบอุุบัติั กิ ารณ์์ของภาวะ acute dystonic reaction ถึึงร้้อยละ
5.3 ของผู้้�ป่ว่ ย โดยพบในกลุ่่�ม typical antipsychotics มากกว่่า(50) นอกจากนี้้�ยังั มีีการรายงานอุุบัติั กิ ารณ์์
ในผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยาต้้านอาเจีียน metoclopramide พบภาวะดัังกล่่าวประมาณ 1 รายต่่อผู้้�ใช้้ยา 500 ราย(51)
ปััจจััยเสี่่�ยง
ภาวะ acute dystonic reaction มีีปััจจััยเสี่่�ยง ได้้แก่่ เพศชาย อายุุน้้อย เคยมีีประวััติิ acute
dystonia มาก่่อน และมีีการใช้้ยาโคเคนในช่่วงก่่อนมีีอาการ(50)
อาการและอาการแสดง
พบอาการบิิดเกร็็งเฉพาะส่่วน (focal dystonia) โดยเริ่่�มมีีอาการภายใน 24 ชั่่�วโมงหลัังจากได้้
รัับยาต้้นเหตุุ และพบว่่าผู้้�ป่่วยร้้อยละ 90 ของผู้้�ป่่วย จะมีีอาการแสดงภายใน 5 วััน โดยอาการบิิดเกร็็ง
มัักพบบริิเวณศีีรษะและลำำ�คอ(52) ได้้แก่่
• Oculogyric crisis อาการบิิดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อตา ทำำ�ให้้ไม่่สามารถกลอกตาได้้
• Oromandibular dystonia (OMD) อาการบิิดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อใบหน้้าบริิเวณปากและ
กราม
• Opisthotonos อาการบิิดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อหลัังรุุนแรงจนมีีหลัังแอ่่น
• Cervical dystonia อาการบิิดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อคอ พบบ่่อยในท่่าเงยศีีรษะไปด้้านหลััง
(retrocollis)
• Acute laryngeal dystonia อาการบิิดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อกล่่องเสีียงและเส้้นเสีียง ทำำ�ให้้
ตรวจพบเสีียงหายใจดััง (stridor) และอาจเกิิดภาวะทางเดิินหายใจส่่วนบนอุุดกั้้น� เฉีียบพลัันได้้
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พยาธิิสภาพ/กลไกการเกิิดโรค
ไม่่ทราบแน่่ชััด แต่่เชื่่�อว่่าเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงของ dopamine turnover และ dopamine
receptor sensitivity รวมถึึงการทำำ�งานของ cholinergic activity ตามหลัังการเกิิดการปิิดกั้้น� ของ dopamine
receptor(53)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
วิินิจิ ฉััยจากประวััติกิ ารใช้้ยาร่่วมกัับอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่มีีค
�่ วามจำำ�เพาะดัังกล่่าวไปเบื้้�องต้้น
การวิินิิจฉััยแยกโรค
ผู้้�ป่่วยโรคหรืือภาวะเหล่่านี้้�สามารถมาด้้วยอาการที่่�คล้้ายกัับ ADR จึึงควรให้้การวิินิิจฉััยแยก
เสมอ ได้้แก่่ focal seizure, hypocalcemia, mandible dislocation, tetanus, ภาวะพิิษจาก strychnine
และ phenytoin เป็็นต้้น(54)
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
ไม่่มีีการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่จำ� ำ�เพาะ อาจใช้้เพื่่�อช่่วยในการวิินิจิ ฉััยแยกโรค เช่่น การตรวจ
ระดัับแคลเซีียมในเลืือด เพื่่�อช่่วยวิินิิจฉััยแยกกัับภาวะแคลเซีียมต่ำำ�� การตรวจระดัับยา phenytoin กรณีี
สงสััยภาวะพิิษจากยา phenytoin เป็็นต้้น
พยากรณ์์โรค
ADR แม้้จะตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยาค่่อนข้้างดีี แต่่สามารถมีีอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้ หากมีี
ภาวะเส้้นเสีียงหดเกร็็งร่่วมด้้วยซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดภาวะทางเดิินหายใจส่่วนบนอุุดกั้้�น(54)
แนวทางการรัักษา
ADR สามารถหายได้้เอง แต่่ก็ส็ ามารถเป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้ จึึงควรวิินิิจฉััยอย่่างรวดเร็็วและ
ให้้การรัักษาโดยการให้้ยา benztropine 1-2 มิิลลิิกรััม ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดหรืือเข้้ากล้้ามเนื้้�อ โดยถ้้าหาก
อาการเกร็็งยัังไม่่ดีีขึ้้�น ยาสามารถให้้ซ้ำำ��ได้้ใน 20 นาทีี และภายหลัังจากการให้้การรัักษาด้้วยยาฉีีดแล้้ว
แพทย์์ควรให้้ผู้�ป่้ ่วยรัับประทานยากลุ่่�ม anticholinergic แบบรัับประทานต่่อเนื่่�องนาน 4-7 วััน จึึงค่่อยๆ
ปรัับขนาดยาลง(54) เพื่่�อลดโอกาสการกลัับมาของอาการดัังกล่่าว มีีรายละเอีียดดัังแผนภููมิิที่่� 7
การป้้องกััน
ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับคำำ�แนะนำำ�ให้้หลีีกเลี่่�ยงยาที่่�เป็็นสาเหตุุ(1) โดยเฉพาะกลุ่่�มยาที่่มีี� โอกาสทำำ�ให้้เกิิด
ภาวะ acute dystonic reaction และหลัังจากมีีอาการและได้้รับั การรัักษาด้้วยการฉีีดยาแล้้ว ควรแนะนำำ�
กำำ�ชัับให้้ผู้�ป่้ ่วยรัับประทานยาต่่อเพื่่�อลดโอการการเกิิดอาการซ้ำำ��
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แผนภููมิิที่่� 7. แนวทางการรัักษา acute dystonic reaction
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Tics, Tourette’s Syndrome (TS) และ malignant Tourette syndrome (MTS)
ประเด็็นสำำ�คััญใน MTS
■ MTS เป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�พบได้้ในผู้้�ป่่วยโรค TS โดยผู้้�ป่่วยมีีอาการของ Tics รุุนแรงจนต้้องเข้้ารัับ
การรัักษาที่่�แผนกฉุุกเฉิินหรืือนอนโรงพยาบาล
■ การวิินิิจฉััย TS ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยมีีอาการ motor หรืือ vocal tics ต่่อเนื่่�องเป็็นเวลานานกว่่า 1 ปีี โดย
ไม่่ได้้มีีสาเหตุุจากโรคอื่่�นๆ (secondary causes)
■	ประวััติิสำำ�คััญที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงในการเกิิด MTS ได้้แก่่ มีีพฤติิกรรมทำำ�ร้้ายตนเอง โรคย้ำำ��คิิดย้ำำ��ทำำ�
และมีีความคิิดฆ่่าตััวตาย
■ การรัักษาโรค Tics, TS และ MTS ได้้แก่่ การให้้สุุขภาพจิิตศึึกษา การให้้ยาต้้านอาการทางจิิตหรืือ
ยา กลุ่่�ม dopamine depleters และการรัักษาโรคร่่วม
■ การรัักษาทางเลืือก ได้้แก่่ การฉีีดโบทููลิินัมท็็อกซิินและการผ่่าตััด

อาการติิกส์์ (tics) เป็็น อาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิแบบเร็็วที่่�เกิิดขึ้้�นเอง มีีอาการรวดเร็็ว และมััก
ตามหลััง	ความรู้้�สึึกอยากเคลื่่�อนไหว (urge) และสามารถหยุุดได้้ชั่่�วคราว (temporarily suppressible)
พบได้้ทั้้�งการเคลื่่�อนไหวของลำำ�ตััวแขนขาแบบรวดเร็็วสั้้�น (motor tics) และการเปล่่งเสีียง (vocal tics)
โดยสาเหตุุหลัักของ อาการติิกส์์ ได้้แก่่
1. Idiopathic ได้้แก่่ โรคติิกส์์ (tic disorder) และโรคทููเร็็ตต์์ (TS, Tourette’s syndrome)
2. Secondary มีีสาเหตุุจากยา หรืือเป็็นอาการร่่วมของโรคทางระบบประสาท เช่่น โรค Huntington disease รวมถึึงโรคทางจิิตเวช เช่่น โรคจิิตเภท เป็็นต้้น
โรคทููเร็็ตต์์เป็็นกลุ่่�มอาการติิกส์์ที่่�ประกอบด้้วยอาการกระตุุกของกล้้ามเนื้้�อ และอาการเปล่่ง
เสีียง ซึ่่�งอาการดัังกล่่าวถููกรายงานครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1885 โดยนายแพทย์์ Georges Gilles de la
Tourette(55) ซึ่่�งรายงานผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการกระตุุกของกล้้ามเนื้้�อและการเปล่่งเสีียงที่่�มีีอาการตั้้�งแต่่วััยเด็็ก
ร่่วมกัับพบมีีความผิิดปกติิทางพฤติิกรรม เช่่น โรคย้ำำ�คิ
� ิดย้ำ�ทำ
ำ� ำ� (obsessive-compulsive disorder; OCD)
โรคสมาธิิสั้้�น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) เป็็นต้้น โดยทั่่�วไปแล้้ว TS อาจพบไม่่
บ่่อยที่่�จะมาในเวชปฏิิบััติิฉุุกเฉิิน แต่่ภาวะฉุุกเฉิินใน TS หรืือ malignant Tourette syndrome สามารถ
ส่่งผลอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้ ซึ่่�งอาจเป็็นผลมาจาก severe tics ภาวะซึึมเศร้้า ความคิิดฆ่่าตััวตาย และการ
ทำำ�ร้้ายตนเอง เป็็นต้้น(56)
อุุบััติิการณ์์
	มีีรายงานอุุบัติั กิ ารณ์์ของ TS พบว่่าอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 0.32 ถึึงร้้อยละ 0.85(57) และมีีการศึึกษา
ติิดตามผู้้�ป่่วย TS จำำ�นวน 333 ราย ในระยะเวลา 3 ปีีพบว่่ามีีผู้้�ป่่วย MTS 17 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 5.1(58)
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ภาพที่่� 2. Tics, TS และ MTS

ปััจจััยเสี่่�ยง
ในผู้้�ป่่วย TS นั้้�น มีีปััจจััยเสี่่�ยงในการเกิิด MTS ได้้แก่่ การมีีความผิิดปกติิในการเคลื่่�อนไหวที่่�
รุุนแรงและการไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยา(58)
อาการและอาการแสดง
ผู้้�ป่่วย TS มัักเริ่่�มมีีอาการในช่่วงอายุุ 10 ปีีแรก เฉลี่่�ยอายุุประมาณ 5-7 ปีี โดยอาการแรกมััก
มาด้้วยอาการเคลื่่�อนไหวที่่ศีี� รษะและคอ และอาจตามด้้วยกล้้ามเนื้้�อลำำ�ตััว แขนขา อาการ motor tics
มัักนำำ�มาก่่อนการเกิิด vocal tics และอาการที่่เ� กิิดเฉพาะกล้้ามเนื้้�อกลุ่่�มเดีียว (simple tics) จะนำำ�มาก่่อน
อาการที่่�เกิิดกัับกล้้ามเนื้้�อหลายกลุ่่�ม (complex tics) ผู้้�ป่่วยส่่วนมากจะมีีอาการแย่่ที่่�สุุดเมื่่�ออายุุ 10 ถึึง
12 ปีี หลัังจากนั้้�นอาการจะค่่อยๆ ดีีขึ้้�น(56) โดยมีีตััวอย่่างของแต่่ละอาการ ดัังนี้้�
1. อาการของ motor tics
- Simple motor tics เช่่น การกระพริิบตา การกััดฟััน การอ้้าปาก การบิิดคอ การบิิดแขนขา
เป็็นต้้น
- Complex motor tics คล้้ายการเคลื่่�อนไหวปกติิ เช่่น การปาวััตถุุ การกระโดด การเตะ เป็็นต้้น
2. อาการของ vocal tics
- Simple vocal tics เป็็นเสีียงที่่�เปล่่งออกมาสั้้�นๆ ไม่่มีีความหมาย เช่่น การกระแอม (throat
clearing) เสีียงไอ การส่่งเสีียงออกจากจมููก (sniffling) เป็็นต้้น
- Complex vocal tics ลัักษณะเป็็นคำำ�พููดด้้วยคำำ� วลีี หรืือประโยค
	สำำ�หรัับใน MTS มีีรายงานอาการที่่�พบ ได้้แก่่ การเปล่่งเสีียงที่่ซั� ับซ้้อน (complex photic tics)
เช่่น การใช้้คำำ�ลามกอนาจาร (coprolalia) การใช้้ท่่าทางลามกอนาจาร (copropraxia) การเคลื่่�อนไหวคอ
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อย่่างรุุนแรง (whiplash tics) ซึ่่�งอาการเหล่่านี้้�มัักไม่่ตอบสนองต่่อยา นอกจากนี้้�ยัังพบโรคร่่วมได้้บ่่อย
โดยเฉพาะโรคย้ำำ��คิิดย้ำำ��ทำำ� (OCD/OCB) พฤติิกรรมการทำำ�ร้้ายตนเอง (self-injurious behavior) โรคทาง
อารมณ์์ (mood disorder) และความคิิดฆ่่าตััวตาย (suicidal ideation)(58)
พยาธิิกำ�ำ เนิิด/กลไกการเกิิด
	ความผิิดปกติิในระบบ cortico-striatal-thalamo-cortical loop โดยเฉพาะส่่วนของ caudate
nucleus และ prefrontal cortex ซึ่่�ง tics เกิิดจากความผิิดปกติิของภาวะยัับยั้้�งในวงจรที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่าง
เปลืือกสมองที่่�ควบคุุมการเคลื่่�อนไหว (motor cortex) กัับ basal ganglion ทั้้�งขาขึ้้�นและลง และส่่วน
ของ striatum ซึ่�ง่ วงจรนี้้�ถููกควบคุุมด้้วยสารสื่่�อประสาท ได้้แก่่ โดปามีีน เซโรโทนิิน กลููตาเมต กาบ้้า อะ
เซติิลโคลีีน นอร์์เอพิิเนฟริิน และโอพิิออย(56)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
การวิินิิจฉััย TS ปััจจุุบัันใช้้เกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ Tourette’s Syndrome classification study
group (TSCSG) และ DSM-V สรุุปดัังตารางที่่� 9
ตารางที่่� 9. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย TS ของ TSCSG และ DSM-V
เกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ TSCSG

เกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ DSM-V

1. ผู้้�ป่่วยจะต้้องมีีอาการแสดงของ motor หรืือ
vocal tics ในช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่่�ง
2. อาการต้้องเป็็นมากกว่่า 1 ปีี
3. อาการแสดงของโรครวมถึึงตำำ�แหน่่ง ความถี่่�
ความรุุนแรง มีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอดเวลา
4. อายุุที่่�เริ่่�มเป็็นน้้อยกว่่า 21 ปีี
5.	มีีหลัักฐานอาการของโรค เช่่น จากคนใกล้้ชิิด
หรืือเทปบัันทึึกภาพและเสีียง
6.	ต้้องแยกจากโรคต่่างๆ แล้้ว

A.	มีีอาการของ motor tics หลายอาการ ร่่วมกัับ
vocal tics อย่่างน้้อย 1 อาการขึ้้�นไป โดยไม่่
จำำ�เป็็นต้้องมีีอาการพร้้อมกััน
B. Tics อาจมีีความถี่่บ่� ่อยมากขึ้้�นหรืือน้้อยลงใน
บางช่่วง แต่่มีีอาการต่่อเนื่่�องนานอย่่างน้้อย 1 ปีี
ขึ้้�นไป
C. อาการเริ่่�มเป็็นก่่อนอายุุ 18 ปีี
D. ไม่่ได้้มีีสาเหตุุจากยา (เช่่น ยาโคเคน) หรืือโรคอื่่�นๆ
(เช่่น โรค Huntington’s disease ภาวะสมอง
อัักเสบที่่�ตามหลัังการติิดเชื้้�อไวรััส เป็็นต้้น)

	สำำ�หรัับ MTS หมายถึึง TS ที่่�มีีอาการทางการเคลื่่�อนไหวหรืือพฤติิกรรมที่่รุ� ุนแรง ได้้มีีการให้้
คำำ�นิิยามจำำ�เพาะเจาะจงในการศึึกษาในปีี ค.ศ. 2003 ถึึง ค.ศ. 2006 ดัังตารางที่่� 10
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ตารางที่่� 10. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย MTS(58)
- ผู้้�ป่่วยมีีอาการเข้้าได้้กัับตามเกณฑ์์การวิินิิจฉััย TS (ตารางที่่� 9)
- อาการของโรคหรืืออาการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรครุุนแรงเข้้ากัับข้้อใดข้้อหนึ่่�งต่่อไปนี้้�
1.	ต้้องมารัักษาที่่�แผนกฉุุกเฉิินตั้้�งแต่่ 2 ครั้้�งขึ้้�นไป
2.	มีีการนอนโรงพยาบาลตั้้�งแต่่ 1 ครั้้�งขึ้้�นไป
การวิินิิจฉััยแยกโรค
อาการ tics มีีลัักษณะเด่่นคืือ ความรู้้�สึึกอยากเคลื่่�อนไหว (urge) และสามารถหยุุดได้้ชั่่�วคราว
(temporarily suppressible) แต่่มีีความตึึงเครีียด ทั้้�งนี้้�ต้อ้ งวิินิจิ ฉััยแยกกัับการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิแบบอื่่�น
ซึ่่�งมีีลัักษณะจำำ�เพาะที่่�แตกต่่างกััน ดัังแสดงในตารางที่่� 11
ตารางที่่� 11. การวิินิิจฉััยแยกอาการ tics
Phenomenology
อาการกระตุุก (myoclonus)

ลัักษณะจำำ�เพาะ
สั้้�นและเร็็วมาก ไม่่สามารถหยุุดได้้

การเคลื่่�อนไหวซ้ำำ�� ๆ (stereotypy) มีีการเคลื่่�อนไหวซ้ำำ�� ๆ สามารถหยุุดได้้โดยไม่่มีี tension
อาการอยู่่�ไม่่สุุข (akathisia)

การเคลื่่�อนไหวแบบ semi-purposeful โดยที่่�มีีความรู้้�สึึกกระสัับ
กระส่่าย หรืือกระวนกระวาย (inner restlessness or jittery
feeling)

	สำำ�หรัับการวิินิิจฉััย TS ยัังต้้องวิินิิจฉััยแยกกัับภาวะหรืือโรคต่่างๆ ที่่�สามารถทำำ�ให้้เกิิดการ
เคลื่่�อนไหวผิิดปกติิชนิิด tics(59) ได้้แก่่
- โรคทางพัันธุุกรรม ได้้แก่่ Huntington’s disease, neuroacanthocytosis, Wilson’s disease
เป็็นต้้น
- โรคที่่�สััมพัันธ์์กัับการติิดเชื้้�อ เช่่น encephalitis lethargica ภาวะสมองอัักเสบจากเชื้้�อ HIV
และ Herpes simplex การติิดเชื้้�อไมโคพลาสมา โรค Sydenham chorea และโรค pediatric
autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections (PANDAS) เป็็นต้้น
- ยาบางชนิิด เช่่น โคเคน แอมเฟตามีีน ลีีโวโดปา เฮโรอีีน กลุ่่�มยากัันชััก ได้้แก่่ carbamazepine phenytoin phenobarbital และ lamotrigine
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-	สารพิิษ ได้้แก่่ คาร์์บอนมอนอกไซด์์และพิิษจากตะกั่่�ว
- โรคของการเจริิญเติิบโตผิิดปกติิ ได้้แก่่ กลุ่่�มโรคปััญญาอ่่อน และโรคออทิิสติิก
- โรคทางโครโมโซมผิิดปกติิ เช่่น Down’s syndrome, fragile X, triple X เป็็นต้้น
- โรคทางการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิชนิิดอื่่�น เช่่น dystonia, essential tremor
-	สาเหตุุอื่่�น ได้้แก่่ อุุบััติิเหตุุทางสมอง โรคจิิตเภท เป็็นต้้น
- โรค tics จากภาวะทางจิิต (psychogenic tics)
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
TS สามารถวิินิจิ ฉััยจากประวััติิ การตรวจร่่างกาย อาการและอาการแสดงเป็็นหลััก สำำ�หรัับการ
ตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารอาจมีีประโยชน์์ในการช่่วยวิินิจิ ฉััยแยกโรค และการตรวจเพื่่�อค้้นหาสาเหตุุอื่่น� ๆ
ของอาการ tics เช่่น การตรวจเลืือด การถ่่ายภาพรัังสีี รวมถึึง การส่่งตรวจพัันธุุกรรม เป็็นต้้น
พยากรณ์์โรค
มีีรายงานพบว่่าผู้้�ป่่ว TS ร้้อยละ 30 ถึึงร้้อยละ 50 สามารถหายได้้เองเมื่่�อเข้้าสู่่�วััยผู้้�ใหญ่่(60, 61)
อย่่างไรก็็ตาม พบว่่าประมาณร้้อยละ 4-5 ของผู้้�ป่่วย TS มีีอาการรุุนแรง ซึ่่�งอาจเรีียกกลุ่่�มนี้้�ว่่า MTS ซึ่่�ง
มีีความเสี่่�ยงต่่อการทำำ�ร้้ายตนเองและการฆ่่าตััวตาย(58, 59, 62)
แนวทางการรัักษา
การรัักษามีี 4 วิิธีีการหลััก (56) ได้้แก่่
1. Psychoeducation ได้้แก่่ การให้้คำำ�แนะนำำ�และการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม การรัักษาเพื่่�อ
พััฒนาพฤติิกรรม (Cognitive behavioral therapy; CBT)
2. การรัักษาด้้วยยา ได้้แก่่
- ยาต้้านอาการทางจิิต ได้้แก่่ haloperidol, risperidone, olanzapine และ quetiapine
- ยากลุ่่�ม dopamine depleters ได้้แก่่ tetrabenazine
- ยากลุ่่�ม alpha 2 adrenergic agonists ได้้แก่่ clonidine, guanfacine
- ยาออกฤทธิ์์�ผ่่าน GABA ได้้แก่่ clonazepam, baclofen
- Dopamine agonists ได้้แก่่ pergolide, ropinirole
- กลุ่่�มยากัันชััก เช่่น topiramate
3. การฉีีดโบทููลิินััมท็็อกซิิน (botulinum toxin injection)
4. การรัักษาด้้วยการผ่่าตััด deep brain stimulation (DBS)
นอกจากนี้้� ยัังมีีรายงานว่่าการใช้้ ECT มีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาผู้้�ป่่วย TS ที่่�มีีโรคร่่วม ได้้แก่่
โรคซึึมเศร้้า โรคย้ำำ�คิ
� ดย้ำ
ิ ำ��ทำำ� และพฤติิกรรมทำำ�ร้้ายตนเอง ซึ่่�งผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�บางรายเข้้าได้้กัับการวิินิิจฉััย
MTS โดยผลของ ECT เชื่่อ� ว่่าเกิิดจากการลดระดัับโดปามีีนโดยอ้้อมจากการเพิ่่�มระดัับเซโรโทนิิน อย่่างไร
ก็็ตาม หลัักฐานในปััจจุุบันั ยัังเป็็นรายงานผู้้�ป่ว่ ย จึึงควรมีีการศึึกษาในลัักษณะ controlled study ต่่อไป(63, 64)
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การป้้องกััน
การให้้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินความรุุนแรงของ tics การประเมิินโรคร่่วม และการคำำ�นึึงถึึง
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเกิิด MTS
แผนภููมิิที่่� 8. การให้้การดููและรัักษาผู้้�ป่่วยโรค tics, TS และ MTS (ดััดแปลงจาก (56, 65))
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ยาต้านอาการทางจิต
(กลุ่มเก่าพบมากกว่า
กลุ่มใหม่)
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ยาต้านเศร้า กลุ่ม
ภายใน
SSRI, TCA, MAO-B I 12-24 ชั่วโมง

มีโรคจิตเวชที่มีอาการ ประมาณ
รุนแรง และยังไม่ได้รับ 2 สัปดาห์
ยาต้านอาการทางจิต

Serotonin
syndrome
(SS)

Malignant
catatonia
(MC)

ภายใน
18 ชั่วโมง

หลายชั่วโมง
จนถึงสัปดาห์

ความรู้สึกตัว

ระบบประสาท
อัตโนมัติ

- กระสับ
กระส่าย
- ซึม
- อาจพบ
อาการชักได้

- อาการแข็งเกร็ง - ภาวะเพ้อ
- มีอาการคาตาโท - กระสับ
เนีย ได้แก่
กระส่าย
ไม่ขยับตัว ไม่พูด
ทักษะพิสยั เชือ่ งช้า

- อาการกระตุก
- อาการสั่น
- อาการโคลนัส
- ภาวะแข็งเกร็ง
- รีเฟล็กส์ไว

- อาการแข็งเกร็ง - กึ่งหมดสติ
แบบง้างท่อเหล็ก - ภาวะเพ้อ
- อาการทาง
(delirium)
พาร์กินสันเด่นกว่า

- ค่า CPK สูง
- ไตวาย
- เลือดเป็นกรด
- เม็ดเลือดขาวสูง

- ค่า CPK สูง
- ไตวาย
- เลือดเป็นกรด
- เม็ดเลือดขาวสูง

ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ให้ยา levodopa
หรือ dopamine
agonist

- ประคับประคอง
- ให้ dopamine
agonist เช่น
bromocriptine,
apomorphine

การรักษา

- ไข้สูง
- ชีพจรเร็ว
- เหงื่อออก

- ค่า CPK สูง
- เม็ดเลือดขาวสูง

- ECT
- ยากล่อมประสาท
- รักษาปัจจัย
กระตุ้น

- ไข้สูง (>41.1 °C) - ค่า CPK ปกติหรือ - Serotonin
- เหงื่อแตก
สูง
receptor
- ม่านตาขยาย
- เม็ดเลือดขาวสูง
antagonist
(mydriasis)
- EKG พบ
ได้แก่
arrhythmia
cyproheptadine

- ชีพจรเร็ว
- ไข้สูง (>38 °C)
- หายใจเร็ว

- อาการแข็งเกร็ง - ไม่พูด (mute) - ไข้สูง (>41.1 °C)
แบบง้างท่อเหล็ก - กึ่งหมดสติ
- ชีพจรเร็ว
- อาการเคลื่อนไหว (stupor)
- หายใจเร็ว
ช้า
- โคม่า (coma)
- รีเฟล็กซ์ลด

ยาหรือสาเหตุที่เป็น การดำ�เนินโรค อาการเคลื่อนไหว
ปัจจัยกระตุ้น
ผิดปกติ

Parkinsonism หยุดยาพาร์กินสัน
hyperpyrexia กระทันหัน
syndrome
(PHS)

Neuroleptic
malignant
syndrome
(NMS)

โรค/ภาวะ

ตารางที่ 12. สรุปองค์ความรู้ที่สำ�คัญของภาวะฉุกเฉินในกลุ่มการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติที่มีการเคลื่อนไหวลดลง (hypokinetic)
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ความผิิดปกติิในการ มัักเริ่่�มมีีอาการ - Complex phonic tic ปกติิ
เคลื่่�อนไหวที่่รุ� ุนแรง
ที่่อ� ายุุเฉลี่่�ย
- Coprolalia
และการไม่่ตอบสนอง ประมาณ 6 ปีี - Copropraxia
ต่่อการรัักษาด้้วยยา

Malignant
Tourette
syndrome
(MTS)

อาการบิิดเกร็็งผิิดรููป ปกติิ
(focal dystonia)
ได้้แก่่ oculogyric
crisis, opisthotonos,
oromandibular
dystonia และ
laryngeal dystonia

- ยาต้้านอาการทางจิิต นาทีี ถึึงหลาย
- ยาต้้านอาเจีียน
ชั่่�วโมง
- ยาต้้านเศร้้า และยา
กัันชััก

Acute
dystonic
reaction
(ADR)

ความรู้้�สึึกตััว

หลายชั่่�วโมงถึึง อาการบิิดเกร็็งทั่่�วทั้้�ง มัักปกติิ
หลายวััน
ร่่างกาย (generalized
dystonia)

อาการเคลื่่�อนไหว
ผิิดปกติิ

- การติิดเชื้้�อ
- ยา ได้้แก่่ ยาต้้าน
อาการทางจิิต
ยาต้้านอาเจีียน
และ penicillamine
(ในผู้้�ป่่วย Wilson’s
disease)

ยาหรืือสาเหตุุที่่�เป็็น การดำำ�เนิินโรค
ปััจจััยกระตุ้้�น

Status
dystonicus
(SD)

โรค/ภาวะ

ปกติิ

ปกติิ

- ไข้้
- มัักไม่่พบความ
ผิิดปกติิของ
ระบบประสาท
อััตโนมััติอื่่ิ �นๆ

ระบบประสาท
อััตโนมััติิ

การรัักษา
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ไม่่พบความผิิดปกติิ
จำำ�เพาะ

ไม่่พบภาวะกล้้าม
เนื้้�อลายสลาย

- Dopamine
receptor blocking
drugs
- Dopamine
deplete ได้้แก่่
tetrabenazine
- Clomipramine ให้้
ทางหลอดเลืือด

หยุุดยาที่่�กระตุ้้�น
anticholinergic
drugs ได้้แก่่
benztropine,
diphenhydramine

พบค่่า CPK สููงกว่่า Tetrabenazine
ปกติิ 5 เท่่าได้้
ITB
DBS

ผลตรวจทาง
ห้้องปฏิิบััติิการ

ตารางที่ 13. สรุปองค์ความรู้ที่สำ�คัญของภาวะฉุกเฉินในกลุ่มการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น (hyperkinetic)
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