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Autoimmune encephalitis คืือ ภาวะที่่�เนื้้�อสมองมีีการอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายที่่�ผิิด
ปกติิ ในปััจจุุบัันพบอุุบััติิการณ์์ของภาวะสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันมากขึ้้�นทั่่�วโลก โดยอุุบััติิการณ์์ของ
โรคในประเทศสหรััฐอเมริิกาในปีี พ.ศ. 2549-2558 พบมากถึึงร้้อยละ 1.2 ต่่อแสนประชากรต่่อปีี (1)
สำำ�หรัับประเทศไทยยัังไม่่มีีรายงานอุุบัติั กิ ารณ์์ของโรคที่่แ� น่่ชััด แต่่มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� เช่่นเดีียวกััน และใน
ปััจจุุบัันยัังมีีการตรวจพบแอนติิบอดีี (antibody) มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
แอนติิบอดีีที่่เ� ป็็นสาเหตุุของโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกััน สามารถจำำ�แนกได้้เป็็น 2 กลุ่่�มหลัักๆ
คืือ
1. แอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่�อยู่่�บนผิิวเซลล์์ประสาท (neuronal surface antibody) หรืือโปรตีีน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสื่่�อประสาทในระบบประสาทส่่วนกลาง (synaptic protein) ซึ่่�งแอนติิบอดีีชนิิดนี้้�อาจ
พบร่่วมกัับเนื้้�องอกหรืือไม่่ก็็ได้้ (paraneoplastic or non-paraneoplastic) มัักพบในผู้้�ป่่วยอายุุน้้อย จาก
การศึึกษาผู้้�ป่ว่ ยในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย พบผู้้�ป่ว่ ยในกลุ่่�มนี้้อ� ายุุเฉลี่่ย� ประมาณ 30.5 ปีี(2)
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2. แอนติิบอดีีต่่อโปรตีีนในเซลล์์ (intracellular antibody) ซึ่่�งแอนติิบอดีีชนิิดนี้้�มัักพบร่่วมกัับ
เนื้้�องอก และพบในผู้้�ป่่วยอายุุมากกว่่ากลุ่่�มแรก โดยอายุุเฉลี่่�ยประมาณ 45.5 ปีี(2)
ตารางที่่� 1. แสดงตััวอย่่างแอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่อ� ยู่่�บนผิิวเซลล์์ประสาท และ แอนติิบอดีีต่่อโปรตีีน
ในเซลล์์
แอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่�อยู่่�บนผิิวเซลล์์ประสาท
(Neuronal surface antibody)

แอนติิบอดีีต่่อโปรตีีนในเซลล์์
(Intracellular antibody)

NMDA receptor

Hu (ANNA1)

AMPA receptor

Ri (ANNA2)

GABA receptor

Ma2

Dopamine 2 receptor

GAD

VGKC complex (LGI1, CASPR2)

CRMP5

Glycine receptor

YO (PCA-1)

DPPX
IgLON5
NMDA, N-methyl-D-aspartate; AMPA, a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazol-propionic acid; GABA, gamma-aminobutyric acid; VGKC, voltage-gated potassium channel; LGI1, leucine-rich glioma-inactivated 1; CASPR2,
contactin-associated protein-like 2; DPPX, dipeptidyl-peptidase-like protein-6; GAD, glutamic acid decarboxylase;
CRMP5, collapsin-response mediated protein 5; PCA-1, Purkinje cell antigen 1; ANNA, antineuronal nuclear
antibody

พยาธิิกำำ�เนิิด

ในปััจจุุบัันยัังไม่่ทราบสาเหตุุที่่�แน่่ชััดทั้้�งหมด ที่่�ทำ�ำ ให้้ร่่างกายสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ผิดป
ิ กติิ (autoantibody) ตามหลัักฐานในปััจจุุบัันเชื่่�อว่่า กลุ่่�มแอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่�อยู่่�บนผิิวเซลล์์ประสาทนั้้�น ตััว
แอนติิบอดีีเป็็นตััวก่่อโรคโดยตรง โดยเมื่่�อแอนติิบอดีีจัับกัับแอนติิเจนบนผิิวเซลล์์ จะทำำ�ให้้เกิิดการลดลง
ของจำำ�นวนตััวรัับที่่�เกี่่�ยวกัับการสื่่�อประสาท (synaptic receptor) หรืือทำำ�ให้้การทำำ�งานลดลง
	สำำ�หรัับกลุ่่�มแอนติิบอดีีต่่อโปรตีีนในเซลล์์ แอนติิบอดีีที่่�พบไม่่ได้้เป็็นตััวก่่อโรคโดยตรง แต่่ตััว
แอนติิบอดีีไปกระตุ้้�นการทำำ�งานของเม็็ดเลืือดขาวชนิิด T cell เข้้าทำำ�ลายแอนติิเจนในเซลล์์ ทำำ�ให้้เกิิด
โรคขึ้้�นมา
	มีีหลัักฐานการศึึกษาพบว่่าปััจจััยกระตุ้้�นที่่�ทำำ�ให้้ร่่างกายสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ผิิดปกติิ เกิิดจากเซลล์์
เนื้้�องอกบางชนิิดมีีการหลั่่�งแอนติิเจนหรืือสารที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกัับโปรตีีนของเซลล์์ประสาทออกมา
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ซึ่่�งแอนติิเจนหรืือโปรตีีนเหล่่านี้้�ถืือเป็็นสิ่่�งแปลกปลอม จะถููกตรวจพบโดย antigen-presenting cell เมื่่�อ
antigen-presenting cell จัับกัับแอนติิเจนหรืือโปรตีีนดัังกล่่าว จะไปกระตุ้้�นระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย
โดยผ่่านทาง B cell ที่่� ต่่อมน้ำำ�� เหลืือง กระตุ้้�นให้้ B cell เปลี่่ย� นเป็็น plasma cell และสร้้างแอนติิบอดีีขึ้้น�
ซึ่่�งแอนติิบอดีีนี้้� เมื่่�อผ่่าน blood-brain barrier เข้้าไป จัับกัับโปรตีีนตััวรัับซึ่่�งอยู่่�ที่่�ผิิวเซลล์์ประสาท หรืือ
โปรตีีนในเซลล์์ประสาท ทำำ�ให้้มีีการทำำ�งานที่่�ผิิดปกติิไป
	มีีการศึึกษาในหลอดทดลองของเซลล์์ประสาทที่่�ถููกแอนติิบอดีีมาจัับ พบว่่ามีีการเปลี่่�ยนแปลง
หลัักๆ 3 แบบ คืือ
1. ตััวแอนติิบอดีีปิิดกั้้�นตััวรัับทำำ�ให้้จัับกัับแอนติิเจนอื่่�นไม่่ได้้ (functional blocking of the target
antigen) ดัังเช่่น การศึึกษาของแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ GABAB
2. แอนติิบอดีีจัับกัับตััวรัับที่่ผิ� วิ เซลล์์แล้้วทำำ�ให้้ตัวั รัับเคลื่่�อนที่่เ� ข้้าในเซลล์์ (receptor cross-linking
and internalization) ส่่งผลให้้ตััวรัับที่่ผิ� ิวเซลล์์มีีจำำ�นวนลดลง ดัังเช่่น การศึึกษาของแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ
NMDA ตััวรัับ AMPA และ IgLON5(3)
3. แอนติิบอดีีรบกวนปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างโปรตีีน (disruption of protein-protein interaction)
ดัังเช่่น การศึึกษาของแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 และ CASPR2(4)

รููปที่่� 1. แสดงการเปลี่่�ยนแปลงหลัังจากที่่�แอนติิบอดีีจัับกัับแอนติิเจนที่่ผิ� ิวเซลล์์
❶	ตััวแอนติิบอดีีปิิดกั้้�นตััวรัับทำำ�ให้้จัับกัับแอนติิเจนอื่่�นไม่่ได้้
❷ แอนติิบอดีีจัับกัับตััวรัับที่่ผิ
� วิ เซลล์์แล้้วทำำ�ให้้ตัวั รัับเคลื่่�อนที่่เ� ข้้าในเซลล์์
❸

ลดลง
แอนติิบอดีีรบกวนปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างโปรตีีน
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นอกจากนี้้�ยัังมีีการศึึกษาพบอีีกหนึ่่�งปััจจััยกระตุ้้�นที่่�ทำำ�ให้้ร่่างกายสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ผิิดปกติิ คืือ
การติิดเชื้้อ� ไวรััส Herpes simplex ที่่ส� มอง โดยมีีรายงานผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากเชื้้อ� ไวรััส Herpes ประมาณ
ร้้อยละ 20 พบแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA กลไกการเกิิดโรคเชื่่�อว่่าตััวไวรััสมีีการสร้้างแอนติิเจน ซึ่่�งไป
กระตุ้้�นให้้ B cell ที่่�ต่่อมน้ำำ��เหลืืองที่่�บริิเวณคอส่่วนลึึก (deep cervical lymph nodes) จากนั้้�นเมื่่�อผ่่าน
blood-brain barrier เข้้าไปจะเปลี่่�ยนเป็็น plasma cell และสร้้างแอนติิบอดีีขึ้้�นมา ทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบ
ของเนื้้�อสมองเป็็นบริิเวณกว้้าง และเกิิดการทำำ�งานของระบบประสาทผิิดปกติิตามที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น(5, 6)

อาการและอาการแสดง

ผู้้�ป่ว่ ยโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกััน มัักมาด้้วยความผิิดปกติิทางระบบประสาท เช่่น พฤติิกรรม
เปลี่่�ยนแปลง (abnormal behavior) ความจำำ�ผิิดปกติิ (memory deficit) ความรู้้�สึึกตััวลดลง (decrease
level of consciousness) อาการชััก (seizure) การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ (abnormal movement) หรืือมีี
ความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ (autonomic dysfunction) โดยอาการดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นแบบกึ่่�ง
เฉีียบพลััน (subacute onset) และมีีการดำำ�เนิินของโรคไม่่เกิิน 3 เดืือน (เกณฑ์์การวิินิิจฉััยในภาคผนวก
รููปที่่� 1 และ 2)
การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ เป็็นอีีกหนึ่่�งอาการที่่พ� บบ่่อยในโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกััน จากการ
ศึึกษาผู้้�ป่ว่ ยของโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ในปีี พ.ศ. 2562 พบอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
เป็็นอาการที่่�นำำ�ผู้้�ป่่วยมาโรงพยาบาลถึึงร้้อยละ 38.7 ในกลุ่่�มแอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่�อยู่่�บนผิิวเซลล์์
ประสาท และร้้อยละ 24 ในกลุ่่�มแอนติิบอดีีต่่อโปรตีีนในเซลล์์ (2) โดยแอนติิบอดีีบางตััว มีีการเคลื่่�อนไหว
ผิิดปกติิที่่�จำำ�เพาะ ช่่วยในการวิินิิจฉััยแยกโรคได้้
การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่�สััมพัันธ์์กัับภาวะสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกััน สามารถแบ่่งเป็็นกลุ่่�ม
หลัักๆ คืือ
1. การเคลื่่�อนไหวที่่�มากเกิินไป (hyperkinetic movement) ได้้แก่่ การเคลื่่�อนไหวแบบร่่ายรำ��
(chorea), การเคลื่่�อนไหวแบบกระตุุกด้้วยความเร็็ว (myoclonus), การเคลื่่�อนไหวแบบบิิดเกร็็ง (dystonia),
อาการสั่่�น (tremor), การเคลื่่�อนไหวแบบดิิสไคนีีเซีีย (dyskinesia)
2. การเคลื่่�อนไหวที่่น้� อ้ ยเกิินไป (hypokinetic movement) ได้้แก่่ พาร์์กินิ โซนิิซึมึ (parkinsonism),
stiff person spectrum disorders; SPSD
3. การเคลื่่�อนไหวที่่�เกิิดจากความผิิดปกติิของ cerebellum (cerebellar degeneration)
4. การเคลื่่�อนไหวที่่�สััมพัันธ์์กัับการนอนหลัับ (sleep related disorders) ได้้แก่่ REM sleep
behavioral disorder (RBD), status dissociates, agrypnia excitata(7)
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แอนติิบอดีีที่่�พบบ่่อยในเวชปฏิิบััติิ

Anti- N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) encephalitis
โรคสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA เป็็นภาวะสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิ
ที่่�พบบ่่อยที่่�สุดุ ประมาณร้้อยละ 47 ของผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด เกิิดจากมีีแอนติิบอดีีต่่อ GluN1 subunit ของตััว
รัับ NMDA พบอุุบััติิการณ์์ของโรคประมาณ 1.5 ต่่อ 1 ล้้านประชากรต่่อปีี พบในเพศหญิิงมากกว่่าเพศ
ชาย (อััตราส่่วนประมาณ 4 ต่่อ 1) อายุุเฉลี่่�ยประมาณ 21 ปีี (ช่่วงอายุุ <1-85 ปีี)(5, 8)
อาการและอาการแสดง ประมาณร้้อยละ 90 ของผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ
NMDA มัักมีีอาการทางจิิตประสาท (neuropsychiatric) พฤติิกรรมเปลี่่�ยนแปลง การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
มีีการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA พบอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิได้้
ประมาณร้้อยละ 75 ในผู้้�ป่่วยผู้้�ใหญ่่ และพบมากถึึงร้้อยละ 95 ในผู้้�ป่่วยเด็็ก(8) ในบางการศึึกษาพบการ
เคลื่่�อนไหวผิิดปกติิมากถึึงร้้อยละ 100 ในเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 12 ปีี(9)
การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่พ�่ บได้้บ่อ่ ยในผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA มัักเป็็น
การเคลื่่�อนไหวที่่ม� ากผิิดปกติิ โดยมีีการศึึกษาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่สั่� มั พัันธ์์กับั ผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจาก
แอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA ทั้้�งในผู้้�ป่่วยเด็็กและผู้้�ใหญ่่ พบการเคลื่่�อนไหวแบบบิิดเกร็็ง (dystonia) และ
การเคลื่่�อนไหวแบบร่่ายรำ�� (chorea) มากที่่�สุดุ ประมาณร้้อยละ 20(9, 10) รองลงมาคืือ การเคลื่่�อนไหวซ้ำำ��
ไปซ้ำำ��มาไม่่มีีจุุดมุ่่�งหมาย (stereotype) เช่่น อาการเคี้้�ยวปาก ขยัับขาในลัักษณะที่่�ซ้ำำ��ไปมา ประมาณ
ร้้อยละ 19(9, 10) โดยตำำ�แหน่่งที่่�พบการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิมากที่่�สุุดคืือบริิเวณ ใบหน้้า แขน และขา
ตามลำำ�ดัับ(9) (เกณฑ์์การวิินิิจฉััยในภาคผนวก รููปที่่� 3)

รููปที่่� 2. แผนภููมิิแสดงลัักษณะการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่�พบในผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ
ตััวรัับ NMDA (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง(9))
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การดำำ�เนิินโรค
ระยะอาการนำำ� (prodromal phase) ผู้้�ป่่วยมัักมีีอาการคล้้ายติิดเชื้้�อไวรััสนำ�ำ มาก่่อน เช่่น มีีไข้้
ปวดศีีรษะ ปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อ คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ท้้องเสีีย (8, 11) ระยะเวลาช่่วงสััปดาห์์แรก
อาการแสดงระยะเริ่่�มต้้น (initial phase) ผู้้�ป่่วยจะเริ่่�มมีีอาการทางจิิตประสาท (neuropsychiatric symptoms) หรืือมีีพฤติิกรรมผิิดปกติิไป เช่่น หลงผิิด (delusion) ประสาทหลอน (hallucination)
กระสัับกระส่่าย (agitation) พููดเสีียงผิิดปกติิ (speech disturbance) ในบางรายอาจเริ่่�มมีีอาการชััก
(seizure) ในระยะนี้้�บริิเวณของสมองที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบมัักเป็็นสมองส่่วน limbic และบริิเวณ cortex ระยะ
เวลาที่่�เริ่่�มเกิิดอาการแสดงมัักเกิิดประมาณ 1-2 สััปดาห์์หลัังจากระยะอาการนำำ�
อาการแสดงระยะหลััง (late phase) ในระยะนี้้�เป็็นระยะที่่มีี� อาการทางระบบประสาท มัักเกิิด
ในช่่วงระยะเวลาหลายสััปดาห์์หรืือเป็็นเดืือน ผู้้�ป่ว่ ยจะแสดงอาการทางระบบประสาทผิิดปกติิอื่่น� ๆ เช่่น
อาการชััก อาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ หรืือมีีความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ ในระยะนี้้�บริิเวณ
ของสมองที่่�ได้้รัับผลกระทบมัักเป็็นสมองส่่วน basal ganglia และบริิเวณ cortex หลัังจากนั้้�นผู้้�ป่่วยมััก
มีีปััญหาด้้านการหายใจ เกิิดภาวะหายใจช้้า (hypoventilation) ซึ่ง่� บ่่งบอกว่่าบริิเวณก้้านสมอง (brainstem)
ได้้รัับผลกระทบด้้วย หากโรคดำำ�เนิินไปเรื่่�อยๆ ผู้้�ป่่วยมัักมีีปััญหาทัักษะการบริิหารจััดการ (executive
dysfunction) พฤติิกรรมไม่่สามารถยัับยั้้�งชั่่�งใจ (disinhibition) หรืือมีีปััญหาการนอนหลัับผิิดปกติิ (sleep
abnormalities) ตามมา(8)

รููปที่่� 3. แสดงระยะเกิิดอาการของโรคสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA และบริิเวณของ
สมองที่่�มีีผลต่่ออาการแสดงผิิดปกติิในระยะต่่างๆ (ดััดแปลงจากจากรููปที่่� 1 เอกสารอ้้างอิิง(8))
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การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง (magnetic resonance imaging; MRI) ส่่วนใหญ่่มัักปกติิ
แต่่อาจพบความผิิดปกติิได้้ประมาณร้้อยละ 20 ของผู้้�ป่่วย โดยมัักพบความผิิดปกติิมีี signal intensity
เพิ่่�มขึ้้�นในเทคนิิค (fluid attenuated inversion recovery; FLAIR) ที่่�บริิเวณ medial temporal lobes ทั้้�ง
สองข้้าง
- การตรวจน้ำำ��ไขสัันหลััง (cerebrospinal fluid) พบเซลล์์เม็็ดเลืือดขาวขึ้้น� (pleocytosis) ได้้ประมาณ
ร้้อยละ 60 ของผู้้�ป่่วย
- การตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าสมอง (electroencephalography; EEG) พบความผิิดปกติิลัักษณะ focal
หรืือ diffuse slow หรืือ disorganized activity หรืือคลื่่�นชััก (epileptic activity) หรืือความผิิดปกติิลัักษณะ
rhythmic delta activity (1-3 Hz) with superimposed bursts of rhythmic beta activity (20 –30 Hz)
ที่่�เรีียกว่่า extreme delta brush ซึ่่�งมัักพบที่่�ตำำ�แหน่่ง frontal มีีการศึึกษาพบว่่าความผิิดปกติิลัักษณะ
extreme delta brush นี้้�พบได้้ประมาณร้้อยละ 30 ของผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััว
รัับ NMDA(12)
โรคสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA มีีความสััมพัันธ์์กัับเนื้้�องอกชนิิด teratoma
ที่่รั� งั ไข่่ มีีรายงานว่่าพบประมาณร้้อยละ 50(6) ของผู้้�ป่ว่ ย โดยส่่วนใหญ่่จะพบในผู้้�ป่ว่ ยหญิิงช่่วงอายุุ 12-45 ปีี
เพศชายพบเนื้้�องอกได้้น้้อยกว่่าร้้อยละ 10(13)

รููปที่่� 4. แสดงคลื่่�นไฟฟ้้าสมองลัักษณะ extreme delta brush ในผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ
NMDA
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การรัักษา
การรัักษาหลัักคืือการให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกััน โดยแนวทางการรัักษาแรก (first line) ควรเริ่่�มด้้วยการ
ให้้ methylprednisolone ขนาดสููง (1,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน) ทางหลอดเลืือดดำำ� เป็็นเวลา 5 วััน ร่่วมกัับ
การให้้อิมิ มููโนโกลบููลิิน (immunoglobulin) ทางหลอดเลืือดดำำ� (0.4 กรััมต่่อกิิโลกรััมต่่อวััน) เป็็นเวลา 5 วััน
หรืือการทำำ� plasmapheresis ในกรณีีที่่�พบเนื้้�องอกร่่วมด้้วย ให้้ทำ�ำ การตััดเนื้้�องอกออก
	ผลการตอบสนองต่่อการรัักษา พบว่่าร้้อยละ 53 มีีอาการดีีขึ้้�นภายใน 4 สััปดาห์์ และร้้อยละ
81 อาการเกืือบหายเป็็นปกติิหรืือเหลืืออาการเพีียงเล็็กน้้อยที่่� 24 เดืือน(5, 14) ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ตอบสนอง
ต่่อแนวทางการรัักษาแรก ให้้การรัักษาด้้วยแนวทางที่่�สอง คืือ rituximab (375 มิิลลิิกรััมต่่อตารางเมตร
สััปดาห์์ละครั้้�ง เป็็นเวลา 4 สััปดาห์์) หรืือ cyclophosphamide (750 มิิลลิิกรััมต่่อตารางเมตร เดืือนละ
ครั้้�ง เป็็นเวลา 4–6 เดืือน) หรืือให้้ทั้้�งสองอย่่าง(14)
Anti-Voltage-Gated Potassium Channel (VGKC) complex encephalitis
Voltage-gated potassium channel ประกอบด้้วยโปรตีีนหลายตััว โดยโปรตีีนหลัักๆ มีี 2 ตััว
คืือ leucine-rich glioma- inactivated 1 (LGI1) และ contactin-associated protein-like 2 (CASPR 2)
LGI1 เป็็นโปรตีีนที่่�เกี่่�ยวกัับการสื่่�อประสาท (synaptic protein) ที่่�ทำำ�ปฏิิกิิริิยาระหว่่าง โปรตีีนที่่�
แทรกตััวอยู่่�ระหว่่างเยื่่�อหุ้้�มเซลล์์ (transmembrane protein) ADAM22 และ ADAM23 ในการสร้้างเป็็น
trans-synaptic complex ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับ potassium channel พบมากที่่�สมองส่่วน hippocampus และ
temporal cortex(15) ส่่วน CASPR 2 เป็็นโปรตีีนในกลุ่่�ม neuroxin ทำำ�หน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง
เซลล์์ พบทั้้�งในระบบประสาทส่่วนกลาง (central nervous system) และระบบประสาทส่่วนปลาย
(peripheral nervous system)(4, 16, 17)
Anti-LGI1 encephalitis
	มีีรายงานอุุบััติิการณ์์ของผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 ประมาณ 0.83 ต่่อล้้าน
ประชากรต่่อปีี โดยส่่วนใหญ่่พบในเพศชายมากกว่่าเพศหญิิง อายุุเฉลี่่ย� ประมาณ 60 ปีี (ช่่วงอายุุ 27-92 ปีี)(16)
อาการและอาการแสดง ผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 มัักมาด้้วยกลุ่่�มอาการ
ของ limbic encephalitis ได้้แก่่ อาการชััก มีีความผิิดปกติิด้้านความจำำ�หรืือการรัับรู้้� พฤติิกรรม
เปลี่่�ยนแปลง ประสาทหลอน หรืือมีีอาการทางจิิต ประมาณร้้อยละ 47 ของผู้้�ป่่วยมีีการเคลื่่�อนไหวผิิด
ปกติิซึ่่�งมีีลัักษณะจำำ�เพาะ เรีียกว่่า faciobrachial dystonic seizure (FBDS) โดยการเคลื่่�อนไหวดัังกล่่าว
จะเป็็นลัักษณะการเคลื่่�อนไหวแบบบิิดเกร็็ง (dystonia) ที่่�เกิิดขึ้้�นเร็็วและเป็็นช่่วงสั้้�นๆ (< 30 วิินาทีี)(15, 18)
สามารถเกิิดได้้หลายครั้้�งต่่อวััน มีีการศึึกษาพบว่่าจำำ�นวนครั้้�งโดยเฉลี่่�ยของการเกิิด FBDS ในผู้้�ป่่วย
สมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 อยู่่�ที่่�ประมาณ 40 ครั้้�งต่่อวััน บางการศึึกษาพบว่่าอาจมากถึึง
100 ครั้้�งต่่อวัันได้้ ซึ่่�งการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิดัังกล่่าวจะต้้องแยกจากอาการชัักแบบเฉพาะส่่วน (focal
seizure) โดยระยะเวลาของอาการชัักเฉพาะส่่วนมัักจะเกิิดนานกว่่าและไม่่ได้้เกิิดบ่อ่ ยครั้้�งเท่่ากัับ FBDS
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(จำำ�นวนครั้้�งโดยเฉลี่่ย� ของอาการชัักเฉพาะส่่วนอยู่่�ที่่� 12 ครั้้�งต่่อวััน) ตำำ�แหน่่งที่่เ� กิิดอาการ FBDS มัักเป็็น
ที่่�แขน และใบหน้้าข้้างเดีียวกััน มัักไม่่ค่่อยพบที่่�บริิเวณขาและลำำ�ตััว(15, 19, 20) และสามารถเกิิดได้้ทั้้�งช่่วง
หลัับและตื่่�น
อาการอื่่�นๆ ที่่�พบได้้บ่่อยในผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 ได้้แก่่ อาการนอนไม่่
หลัับ (insomnia) พบมากถึึงร้้อยละ 65 ของผู้้�ป่ว่ ย ความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ พบประมาณ
ร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วย ผู้้�ป่่วยอาจมีีอาการเหงื่่�อออกมากผิิดปกติิ (hyperhidrosis) ขนลุุก (goosebumps)
หรืือมีีปััญหาสมรรถภาพทางเพศ (sexual dysfunction)(15)

รููปที่่� 5. แสดงอาการแสดงเริ่่ม� แรกของผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 (ดััดแปลงจากเอกสาร
อ้้างอิิง (15))
การดำำ�เนิินโรค ผู้้�ป่่วยมัักเริ่่�มมีีการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิลัักษณะ faciobrachial dystonic seizure
นำำ�มาก่่อนในช่่วงสััปดาห์์แรก ในผู้้�ป่ว่ ยบางรายอาจมีีอาการชัักเฉพาะส่่วนร่่วมด้้วย หลัังจากนั้้�นเป็็นเวลา
หลายสััปดาห์์จึงึ เริ่่ม� มีีความผิิดปกติิทางด้้านความจำำ� หรืือความผิิดปกติิทางการรัับรู้�ต้ ามมา และจะเริ่่ม� มีี
อาการชัักในลัักษณะชัักเกร็็งกระตุุกทั้้�งตััว ระยะเวลาเฉลี่่ย� ของการดำำ�เนิินโรคอยู่่�ที่ป�่ ระมาณ 22 สััปดาห์์(15)
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รููปที่่� 6. การดำำ�เนิินโรคของผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง (15))
การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- ประมาณร้้อยละ 60-65 ของผู้้�ป่ว่ ย พบภาวะโซเดีียมในเลืือดต่ำำ�� (hyponatremia) ร่่วมด้้วย(15, 18, 21)
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง พบความผิิดปกติิที่่�สมองส่่วน hippocampus ประมาณ
ร้้อยละ 74 โดยความผิิดปกติิที่่�พบมัักเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นของ signal intensity ในเทคนิิค T2 หรืือพบมีีการ
บวมของสมองส่่วน hippocampus ซึ่่�งอาจพบผิิดปกติิเพีียงข้้างเดีียวหรืือทั้้�งสองข้้างก็็ได้้ (15) ในผู้้�ป่่วยที่่�
แสดงอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิลัักษณะ FBDS อาจพบการเพิ่่�มขึ้้�นของ signal intensity ในเทคนิิค T1
หรืือ T2 ที่่�บริิเวณ basal ganglia (พบประมาณร้้อยละ 42) ผู้้�ป่่วยบางรายไม่่พบความผิิดปกติิจากการ
ตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองได้้ ประมาณร้้อยละ 10-25(18)
- การตรวจน้ำำ��ไขสัันหลัังพบว่่าผลปกติิประมาณร้้อยละ 75 ของผู้้�ป่่วย
- การตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าสมองพบความผิิดปกติิประมาณร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วย โดยพบความผิิด
ปกติิลัักษณะคลื่่�นชััก (epileptiform discharge) ประมาณร้้อยละ 31 หรืือความผิิดปกติิลัักษณะ focal
slowing ประมาณร้้อยละ 25 มีีการศึึกษาพบว่่าช่่วงที่่�ผู้้�ป่่วยมีีการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิลัักษณะ FBDS นั้้�น
ไม่่พบความผิิดปกติิของคลื่่�นไฟฟ้้าสมองที่่�สััมพัันธ์์กัับอาการ(15, 18)
	ร้้อยละ 10 ของผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 พบมีีความสััมพัันธ์์กัับเนื้้�องอก
โดยเนื้้�องอกที่่�มีีรายงานความสััมพัันธ์์ ได้้แก่่ neuroendocrine pancreas tumor, thymoma with
metastasis และ abdominal mesothelioma(15)
การรัักษา
การรัักษาแนวทางแรกเริ่่ม� ด้้วยการให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกัันเช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากตััวรัับ
NMDA คืือการให้้คอร์์ติิโคสเตอรอยด์์ร่่วมกัับอิิมมููโนโกลบููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� ร้้อยละ 80 ของผู้้�ป่่วย
ตอบสนองต่่อการรัักษาหลัังได้้รัับยากดภููมิิคุ้้�มกัันไปประมาณ 2 สััปดาห์์ โดยเห็็นได้้จากการที่่�อาการชััก
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ลดลง และอาการด้้านความจำำ�และการรู้้�ตัวั ดีีขึ้้�น ระยะเวลาโดยเฉลี่่ย� ที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยกลัับมาฟื้้น� ตััวอยู่่�ที่่ป� ระมาณ
33 สััปดาห์์ และเมื่่�อติิดตามผู้้�ป่่วยที่่� 24 เดืือน พบว่่าผลการรัักษาค่่อนข้้างดีีในผู้้�ป่่วยร้้อยละ 67
Anti-CASPR 2 encephalitis
ผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ CASPR 2 พบได้้ไม่่บ่อ่ ย ไม่่มีีรายงานอุุบัติั กิ ารณ์์ที่แ่� น่่ชัดั
มัักพบในเพศชายมากกว่่าเพศหญิิง อายุุค่อ่ นข้้างมาก โดยอายุุเฉลี่่ย� ประมาณ 70 ปีี (ช่่วงอายุุ 25-77 ปีี)(16)
อาการและอาการแสดง มีีได้้หลากหลาย ทั้้�งอาการทางระบบประสาทส่่วนกลาง และระบบ
ประสาทส่่วนปลาย ร้้อยละ 80 ของผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ CASPR2 มัักมาด้้วยกลุ่่�ม
อาการ limbic encephalitis และมีีมากกว่่าร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วยมาด้้วยกลุ่่�มอาการ peripheral nerve
hyperexcitability ซึ่่�งอาจพบกล้้ามเนื้้�อขยัับผิิดปกติิ (spontaneous muscle activity) เช่่น myokymia,
fasciculation, muscle cramp, neuromyotonia หรืือ Morvan’s syndrome (ประกอบด้้วยกลุ่่�มอาการ
neuromyotonia ร่่วมกัับมีีความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ เช่่น มีีเหงื่่อ� ออกมากผิิดปกติิ มีีความ
ผิิดปกติิเกี่่�ยวกัับการรัับรูู้�้ (cognitive symptoms) และมีีปััญหานอนไม่่หลัับ มีีส่่วนน้้อยประมาณร้้อยละ
10 ของผู้้�ป่่วยมาด้้วยอาการเดิินเซที่่�เกิิดจากสมองส่่วน cerebellum ผิิดปกติิ (cerebellar ataxia)
การดำำ�เนิินโรค โดยทั่่�วไปจะอยู่่�ในช่่วงระยะเวลาเป็็นเดืือน แต่่มีีประมาณหนึ่่�งในสามของผู้้�ป่ว่ ย
พบมีีการดำำ�เนิินของโรคที่่ช้� ้ามากกว่่า 1 ปีี(18)
การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองโดยส่่วนใหญ่่มัักปกติิ แต่่อาจพบการเพิ่่�มขึ้้�นของ signal
intensity ในเทคนิิค T2 และ FLAIR ที่่�บริิเวณ medial temporal lobe ได้้ และมัักพบความผิิดปกติิทั้้�ง
สองข้้าง(18)
- การตรวจน้ำำ��ไขสัันหลัังพบว่่าผลปกติิประมาณร้้อยละ 75 ของผู้้�ป่่วย หรืืออาจพบเซลล์์เม็็ด
เลืือดขาวหรืือโปรตีีนเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
- การตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าสมอง อาจพบความผิิดปกติิแต่่ไม่่จำำ�เพาะ
	ประมาณร้้อยละ 20-30 ของผู้้�ป่ว่ ยพบเนื้้�องอกร่่วมด้้วย โดยเนื้้�องอกที่่พ� บบ่่อยคืือเนื้้�องอกต่่อม
ไทมััส หรืือเนื้้�องอกปอดชนิิด small cell(16)
การรัักษา
ในปััจจุุบัันการรัักษาผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ CASPR 2 ยัังไม่่มีีการศึึกษาที่่�เป็็น
randomized controlled trial (RCT) แต่่การรัักษาหลัักในปััจจุุบันั เริ่่ม� ด้้วยการให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกัันเป็็นแนวทาง
แรก คืือการให้้คอร์์ติิโคสเตอรอยด์์หรืืออิิมมููโนโกลบููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือทั้้�งสองอย่่างร่่วมกััน ใน
กรณีีที่่�พบเนื้้�องอกร่่วมด้้วย ให้้ทำำ�การตััดเนื้้�องอกออก ผู้้�ป่่วยร้้อยละ 79-90 ตอบสนองต่่อการรัักษาดีี
ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อแนวทางการรัักษาแรก ให้้การรัักษาด้้วยแนวทางที่่ส� อง คืือ Rituximab หรืือ
Cyclophosphamide หรืือทั้้�งสองอย่่างร่่วมกััน
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ตารางที่่� 2. เปรีียบเทีียบอาการและอาการแสดงของผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 และ
CASPR 2 (ดััดแปลงจากตารางที่่� 1 เอกสารอ้้างอิิง (16))
Anti-LGI1 encephalitis

Anti-CASPR2 encephalitis

เพศ

ชาย (ร้้อยละ 60-70)

ชาย (มากกว่่าร้้อยละ 80)

อายุุ

~ 60 (ช่่วงอายุุ 27-92)

~ 70 (ช่่วงอายุุ 25-77)

อาการทาง - FBDS (ร้้อยละ 50)
> 3 อาการหลััก
คลิินิิก - Subtle dyscognitive/autonomic seizures - Cerebral symptoms (การรัับรู้้�ผิิดปกติิ
(ร้้อยละ 65)
ร้้อยละ 80, อาการชััก ร้้อยละ 50)
- อาการชัักเกร็็ง กระตุุก (ร้้อยละ 60)
- อาการที่่�เกิิดจากสมองส่่วน cerebellum
- ความจำำ�ผิิดปกติิ (ร้้อยละ 95)
(ร้้อยละ 35)
- ความผิิดปกติิด้า้ นการนอนหลัับ (ร้้อยละ 50) - Peripheral nerve hyperexcitability
(ร้้อยละ 55)
-	ความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ
(ร้้อยละ 45)
- นอนไม่่หลัับ (ร้้อยละ 55)
- อาการปวดจากเส้้นประสาท (ร้้อยละ 60)
-	น้ำำ�� หนัักลด (ร้้อยละ 60)
เนื้้�องอก

ร้้อยละ 10

ร้้อยละ 20-30

IgLon5-antibody
IgLon5 เป็็นโมเลกุุลยึึดเกาะ (adhesion molecule) พบได้้ทั่่�วไปในระบบประสาทส่่วนกลาง แต่่
ยัังไม่่ทราบหน้้าที่่ที่� จำ่� ำ�เพาะของโปรตีีนนี้้� ในปััจจุุบันั ยัังไม่่ทราบอุุบัติั กิ ารณ์์ของโรคที่่แ� น่่ชัดั แต่่จากข้้อมููล
พบว่่ามีีรายงานเคสทั้้�งในยุุโรป อเมริิกา และเอเชีีย โดยผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มีีอายุุเฉลี่่�ยประมาณ 60 ปีี (ช่่วง
อายุุ 45-83 ปีี) เพศชายและเพศหญิิงไม่่แตกต่่างกััน(22)
กลไกการเกิิดโรค ในปััจจุุบัันยัังไม่่เป็็นที่่�ทราบแน่่ชััดเกี่่�ยวกัับกลไกการเกิิดโรคของแอนติิบอดีี
ต่่อ IgLon5 จากการตรวจทางพยาธิิวิิทยาของผู้้�ป่่วยที่่�มีีแอนติิบอดีีต่่อ IgLon5 พบมีีการตกตะกอนของ
โปรตีีน tau ร่่วมด้้วย โดยพบมากบริิเวณก้้านสมอง ทำำ�ให้้ยัังเป็็นข้้อสัังเกตว่่า โรคในกลุ่่�มแอนติิบอดีีต่่อ
IgLon5 เป็็นโรคของระบบภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิ หรืือ เป็็นโรคความเสื่่�อมของระบบประสาท (neurodegenerative disease) ซึ่่�งต้้องทำำ�การศึึกษาต่่อไป
อาการและอาการแสดง ผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ IgLon5 มีีอาการและอาการ
แสดงหลากหลาย สามารถแบ่่งเป็็นกลุ่่�มอาการหลัักๆ ได้้ 4 กลุ่่�มอาการ คืือ
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1. ความผิิดปกติิเกี่่�ยวกัับการนอนหลัับ เช่่น REM และ NREM sleep parasomnia, sleep apnea พบได้้ประมาณร้้อยละ 36 ของผู้้�ป่่วย
2. อาการที่่�เกี่่�ยวกัับกล้้ามเนื้้�อการกลืืน (bulbar symptoms) เช่่น กลืืนลำำ�บาก (dysphagia) พููด
ไม่่ชััด (dysarthria) พบได้้ประมาณร้้อยละ 27 ของผู้้�ป่่วย
3. กลุ่่�มอาการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเดิิน การทรงตััว และการกลอกตาผิิดปกติิ (progressive supranuclear palsy-like) พบได้้ประมาณร้้อยละ 23 ของผู้้�ป่่วย
4. ความผิิดปกติิด้้านความจำำ� (อาจพบการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิแบบร่่ายรำ�� (chorea) ร่่วมด้้วย
หรืือไม่่ก็็ได้้) พบได้้ประมาณร้้อยละ 14 ของผู้้�ป่่วย(22, 23)
การดำำ�เนิินโรค แอนติิบอดีีต่่อ IgLON5 มีีการดำำ�เนิินโรคค่่อนข้้างช้้า ต่่างจากแอนติิบอดีีอื่่�นๆ
ระยะเวลาเฉลี่่�ยของการดำำ�เนิินโรคอยู่่�ที่่ป� ระมาณ 30 เดืือน (ช่่วง 2-156 เดืือน)(24) มีีผู้้�ป่่วยจำำ�นวนหนึ่่�ง
ประมาณร้้อยละ 20 ที่่มีี� การดำำ�เนิินโรคน้้อยกว่่า 4 เดืือน(23)
การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองมัักปกติิ หรืืออาจพบมีีการเหี่่�ยวฝ่่อของก้้านสมอง cerebellum และ hippocampus
- การตรวจน้ำำ��ไขสัันหลัังมัักปกติิ หรืือ อาจพบโปรตีีนขึ้้�นเล็็กน้้อย
ในปััจจุุบััน ยัังไม่่พบรายงานความสััมพัันธ์์ระหว่่างแอนติิบอดีีต่่อ IgLON5 กัับเนื้้�องอก
การรัักษา
เช่่นเดีียวกัับแอนติิบอดีีอื่่�น การรัักษาหลัักคืือการให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกััน โดยเริ่่�มด้้วยการให้้
คอร์์ติิโค-สเตอรอยด์์ หรืืออิิมมููโนโกลบููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือทั้้�งสองอย่่างร่่วมกััน จากนั้้�นต่่อด้้วย
ยากดภููมิิชนิดรั
ิ บั ประทาน เช่่น azathioprine, mycophenolate mofetil แต่่จากการศึึกษาพบว่่าแอนติิบอดีี
ต่่อ IgLon5 มัักไม่่ค่่อยตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยากดภููมิิคุ้้�มกััน
Anti-glutamic acid decarboxylase (GAD) encephalitis
Glutamic acid decarboxylase (GAD) เป็็นเอนไซม์์ที่่�ช่่วยเปลี่่�ยน glutamate เป็็น GABA ซึ่่�ง
เป็็นสารสื่่�อประสาทชนิิดยัับยั้้�ง (inhibitory neurotransmitter) ที่่�สำำ�คััญที่่�สุดุ ในระบบประสาทส่่วนกลาง
และยัังพบในเซลล์์อื่่�นนอกจากเซลล์์ประสาท เช่่น ตัับอ่่อน เอนไซม์์ GAD มีี 2 ชนิิดหลัักๆ คืือ GAD65
และ GAD67 ซึ่่ง� โดยปกติิ GAD67 จะพบกระจายอยู่่�ในเซลล์์ แต่่ GAD65 จะพบจำำ�เพาะที่่ป� ลายประสาท(25-27)
เมื่่�อมีีแอนติิบอดีีมาจัับเอนไซม์์ ทำำ�ให้้การทำำ�งานผิิดปกติิไป จะเกิิดความไม่่สมดุุลระหว่่างสารสื่่�อประสาท
ชนิิดกระตุ้้�นและยัับยั้้�งในระบบประสาทส่่วนกลาง
ผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ GAD พบอายุุเฉลี่่�ยประมาณ 30 ปีี (ช่่วงอายุุ 3-64 ปีี)
พบในเพศหญิิงมากกว่่าเพศชาย(28)
อาการและการแสดง อาการแสดงหลััก คืือ อาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิลัักษณะเคลื่่�อนไหวช้้า
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และมีีกล้้ามเนื้้�อแข็็งเกร็็งเป็็นพัักๆ (intermittent muscle stiffness and tightness) หรืือเรีียกว่่ากลุ่่�มอาการ
stiff- person syndrome โดยอาการเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อมัักเกิิดที่่�กล้้ามเนื้้�อบริิเวณลำำ�ตััว (trunk)
เช่่น กล้้ามเนื้้�อข้้างกระดููกสัันหลััง (paraspinal muscle) กล้้ามเนื้้�อหน้้าท้้อง (abdominal muscle) ก่่อน
จากนั้้�นจึึงเริ่่�มมีีอาการที่่�กล้้ามเนื้้�อระยางค์์ (limbs) โดยเริ่่�มจากส่่วนต้้น (proximal) ก่่อน แล้้วจึึงไปที่่�
ส่่วนปลาย (distal) โดยทั่่�วไปกล้้ามเนื้้�อระยางค์์ส่่วนล่่าง (lower limbs) มัักมีีอาการมากกว่่าระยางค์์
ส่่วนบน (upper limbs) เวลากล้้ามเนื้้�อเกร็็ง ผู้้�ป่ว่ ยมัักมีีอาการปวดร่่วมด้้วย(25, 26) อาการทางระบบประสาท
อื่่�นที่่�พบร่่วมด้้วย ได้้แก่่ อาการชัักที่่�ดื้้�อต่่อยา (refractory epilepsy) การเดิินเซที่่�เกิิดจากสมองส่่วน
cerebellum ผิิดปกติิ, limbic encephalitis, การอัักเสบของก้้านสมอง (brainstem encephalitis) และ
พบร่่วมกัับโรคอื่่�นๆ ได้้แก่่ เบาหวานชนิิดที่่� 1 (diabetes mellitus type 1)
การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองอาจพบการเหี่่�ยวฝ่่อ (atrophy) ของสมองส่่วน hippocampus และ amygdala
- การตรวจไฟฟ้้ากล้้ามเนื้้�อ (electromyography; EMG) อาจพบลัักษณะ continuous motor
unit activity ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีกลุ่่�มอาการ stiff person syndrome(25)
	ประมาณร้้อยละ 12.5 ของผู้้�ป่่วยพบร่่วมกัับมะเร็็งเต้้านม(29) และยัังมีีรายงานความสััมพัันธ์์กัับ
เนื้้�องอกที่่�บริิเวณอื่่�นๆ ได้้แก่่ เนื้้�องอกปอดชนิิด small cell, เนื้้�องอกต่่อมไทมััส, มะเร็็งต่่อมน้ำำ�� เหลืือง
ชนิิดฮอดจ์์กิิน (Hodgkin’s lymphoma) และมะเร็็งลำำ�ไส้้(25, 26)
การรัักษา
ในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีแนวทางการรัักษาที่่�จำำ�เพาะกัับแอนติิบอดีีต่่อ GAD แต่่มีีคำำ�แนะนำำ�ให้้การ
รัักษาด้้วยอิิมมููโนโกลบููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือการทำำ� plasmapheresis ร่่วมกัับการรัักษาตามอาการ
เช่่น ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� อาการกล้้ามเนื้้�อเกร็็งจาก stiff person syndrome แนะนำำ�ให้้การรัักษาด้้วย diazepam
ขนาด 5-60 มิิลลิิกรััมต่่อวััน อาจใช้้ร่ว่ มกัับยาอื่่�น เช่่น baclofen 20-100 มิิลลิิกรััมต่่อวััน tizanidine ขนาด
6-36 มิิลลิิกรััมต่่อวััน gabapentin ขนาดได้้มากถึึง 2,400 มิิลลิิกรััมต่่อวััน หรืือ clonazepam ขนาด 4-10
มิิลลิิกรััมต่่อวััน โดยต้้องประเมิินผลข้้างเคีียงจากการใช้้ยาขนาดสููงด้้วย(29)
นอกจากแอนติิบอดีีที่่ไ� ด้้ยกตััวอย่่างไปแล้้ว ยัังมีีแอนติิบอดีีที่่เ� ป็็นแอนติิบอดีีตามระบบ (systemic
antibodies) ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะสมองอัักเสบได้้ เช่่น โรคสมองอัักเสบที่่สั� ัมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์
(encephalopathy associated with autoimmune thyroid disease) หรืือ Hashimoto’s encephalopathy
Hashimoto’s encephalopathy
โรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ เป็็นโรคที่่�พบไม่่บ่่อย แต่่ในปััจจุุบัันพบ
ความชุุกมากขึ้้�น มีีการศึึกษาพบอุุบััติิการณ์์โดยประมาณ 2.1 ต่่อแสนประชากรต่่อปีี ส่่วนใหญ่่พบใน
เพศหญิิงมากกว่่าเพศชาย (อััตราส่่วนประมาณ 4-5 ต่่อ 1) อายุุเฉลี่่�ยประมาณ 45-55 ปีี(30-34)
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กลไกการเกิิดโรค แม้้ว่่าจะยัังไม่่ชััดเจนเกี่่�ยวกัับกลไกการเกิิดโรค แต่่ในปััจจุุบัันเชื่่�อว่่ามีี 2
กลไกที่่เ� ป็็นไปได้้ กลไกแรกคืือ แอนติิบอดีีที่่เ� ป็็นสาเหตุุของโรคนี้้�คือื แอนติิบอดีีต่่อไทโรโกลบููริิน (anti-thyroglobulin; anti-TG) และแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์เปอร์์ออกซิิเดส (anti-thyroid peroxidase; anti TPO)
ไปจัับกัับแอสโตรไซท์์ (astrocytes) ในระบบประสาทส่่วนกลาง ทำำ�ให้้การทำำ�งานผิิดปกติิไป และอีีกกลไก
หนึ่่�งเชื่่�อว่่าแอนติิบอดีีไปจัับกัับแอนติิเจนที่่�เยื่่�อบุุผนัังหลอดเลืือด (endothelium) ของหลอดเลืือดสมอง
ทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบของหลอดเลืือด (vasculitis) และเนื้้�อสมอง(31, 35)
อาการและอาการแสดง โรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ มีีอาการแสดง
ได้้หลากหลาย และระยะเวลาในการแสดงอาการมีีได้้ทั้้�งเกิิดขึ้้�นอย่่างเฉีียบพลััน หรืือกึ่่�งเฉีียบพลััน และ
ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มัักไม่่มีีประวััติิเกี่่�ยวกัับโรคไทรอยด์์นำำ�มาก่่อน จึึงทำำ�ให้้การวิินิิจฉััยโรคสมองอัักเสบที่่�
สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ เป็็นไปได้้ค่่อนข้้างยาก
จากความรู้้�เกี่่�ยวกัับกลไกการเกิิดโรค อาการแสดงของโรคแบ่่งได้้เป็็น 2 รููปแบบใหญ่่ๆ คืือ
1. โรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ชนิิดที่่� 1 มัักมาด้้วยอาการคล้้ายโรค
หลอดเลืือดสมอง (stroke-like) ซึ่่�งเกิิดจากการอัักเสบของเส้้นเลืือด (vasculitic type) และ
2. โรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ชนิิดที่่� 2 มัักมาด้้วยความผิิดปกติิ
ของสมองแบบทั่่�วๆ (diffuse type) โดยอาการที่่�พบหลัักๆ ผู้้�ป่่วยอาจมาด้้วยอาการทางระบบประสาท
ต่่าง ๆ เช่่น
- อาการชััก พบร้้อยละ 52-66
- ความจำำ�ผิิดปกติิ ร้้อยละ 36-100
- ความรู้้�สึึกตััวลดลง ร้้อยละ 26-85
- ความผิิดปกติิด้้านภาษา (aphasia) ร้้อยละ 73-84
- อาการทางจิิต เช่่น อารมณ์์ซึึมเศร้้า อาการประสาทหลอน พบร้้อยละ 38.5
- การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่มีี่� รายงานในผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ ที่่พ� บบ่่อย
ได้้แก่่ การเคลื่่�อนไหวแบบกระตุุกด้้วยความเร็็ว (myoclonus) ร้้อยละ 37-65, อาการสั่่�น (tremor) ร้้อย
ละ 28-84, การเดิินผิิดปกติิหรืือเดิินเซ (gait disorder or ataxia) ร้้อยละ 28-65(33, 35) (เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
ในภาคผนวก รููปที่่� 4)
การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- ประมาณร้้อยละ 42 ของผู้้�ป่ว่ ย มัักพบว่่าผลการตรวจการทำำ�งานของไทรอยด์์ในเลืือด (thyroid
function test) ปกติิในช่่วงแรก แต่่เมื่่�อตรวจติิดตามต่่อไป อาจพบผลการทำำ�งานของไทรอยด์์ต่ำำ�� (hypothyroidism) ได้้
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองผลอาจจะปกติิ หรืือ พบความผิิดปกติิที่่�ไม่่จำำ�เพาะได้้
ประมาณร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วย มีีการศึึกษาพบว่่าร้้อยละ 49-50 ของผู้้�ป่่วย มีีความผิิดปกติิของการ
ตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองในลัักษณะเช่่นเดีียวกัับโรคหลอดเลืือดสมองตีีบ
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- การตรวจน้ำำ�� ไขสัันหลััง พบมีีโปรตีีนสููง ประมาณร้้อยละ 85 ของผู้้�ป่่วย และพบแอนติิบอดีี
ต่่อไทรอยด์์ในน้ำำ��ไขสัันหลัังในผู้้�ป่่วยประมาณร้้อยละ 62-75
- การตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าสมองพบความผิิดปกติิที่ไ�่ ม่่จำ�ำ เพาะ เช่่น intermittent slow wave activity,
frontal intermittent rhythmic delta activity, three-phase waves หรืือความผิิดปกติิที่่�เป็็นคลื่่�นชััก
- การตรวจทางภููมิิคุ้้�มกัันพบแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์เปอร์์ออกซิิเดสในเลืือดมีีระดัับสููง ประมาณ
ร้้อยละ 95-100 ของผู้้�ป่่วย(35)
	มีีรายงานการศึึกษาพบว่่า ประมาณร้้อยละ 30 ของผู้้�ป่่วยโรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับ
แอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ สามารถพบร่่วมกัับโรคที่่�เกิิดจากภููมิิคุ้้�มกัันอื่่�นๆ ได้้ เช่่น โรค systemic lupus
erythematosus, โรคกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง myasthenia, Sjogren’s syndrome, atrophic gastritis, หรืือ
pernicious anemia(35, 36) เป็็นต้้น
การรัักษา
ผู้้�ป่่วยโรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ มัักตอบสนองดีีต่่อการรัักษาด้้วย
การให้้คอร์์ติิโคสเตอรอยด์์ ซึ่่�งมัักจะใช้้เป็็น methylprednisolone ขนาดสููงทางหลอดเลืือดดำำ� โดยขนาด
ที่่�ให้้คืือ 1,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน หลัังจากนั้้�นต่่อด้้วย prednisolone รัับประทาน ขนาด 1-2 มิิลลิิกรััมต่่อ
กิิโลกรััมต่่อวััน หรืือ 50-150 มิิลลิิกรััมต่่อวััน และค่่อยๆ ลดขนาดลงอย่่างช้้าๆ เป็็นเวลา 1-2 ปีี แต่่ก็็มีี
การศึึกษาพบว่่า ผู้้�ป่่วยประมาณร้้อยละ 12.5 ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยคอร์์ติิโคสเตอรอยด์์
จำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การรัักษาแนวทางอื่่�น เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ การให้้อิมิ มููโนโกลบููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� ขนาด
0.4 มิิลลิิกรััมต่่อกิิโลกรััมต่่อวััน เป็็นเวลา 5 วััน หรืือให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกัันอื่่�น ได้้แก่่ cyclophosphamide,
azathioprine, mycophenolate mofetil(30, 31, 33)
กล่่าวโดยสรุุป กลุ่่�มโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิ เป็็นโรคที่่�พบไม่่บ่่อย แต่่มีีแนวโน้้ม
พบมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ในปััจจุุบััน ผู้้�ป่่วยมัักมาด้้วยอาการทางระบบประสาทผิิดปกติิ เช่่น พฤติิกรรม
เปลี่่ย� นแปลง ความจำำ�ผิดป
ิ กติิ ความรู้้�สึกึ ตััวลดลง อาการชััก มีีความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ
หรืือความผิิดปกติิของการนอนหลัับ รวมทั้้�งมีีการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ ซึ่่�งอาจพบได้้ทั้้�งการเคลื่่�อนไหว
มากเกิินไป การเคลื่่�อนไหวน้้อยเกิินไป หรืือในบางกลุ่่�มโรคอาจพบการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่�มีีลัักษณะ
จำำ�เพาะ โดยหากอาการดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นในระยะกึ่่�งเฉีียบพลััน และมีีการดำำ�เนิินของโรคไม่่เกิิน 3 เดืือน
แพทย์์ผู้�รั้ กั ษาควรวิินิจิ ฉััยแยกโรคกลุ่่�มโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิไว้้ด้ว้ ย และควรเริ่่ม� การรัักษา
ด้้วยยากดภููมิิคุ้้�มกัันให้้เร็็ว หากไม่่มีีข้้อห้้ามอื่่�นๆ เนื่่�องจากโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิ มัักมีี
ภาวะแทรกซ้้อนและความผิิดปกติิทางระบบประสาทหลงเหลืือ ซึ่ง�่ อาจส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่ว่ ยได้้
นอกจากนี้้�เมื่่�อวิินิิจฉััยโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิได้้แล้้ว ควรส่่งตรวจเพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
หาเนื้้�องอกที่่�อาจมีีความสััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่างๆ และหากพบเนื้้�องอก ควรให้้การรัักษาเนื้้�องอก
ควบคู่่�กัันไปกัับการให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกัันด้้วย
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อายุุเฉลี่่�ย (ช่่วงอายุุ)/ การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
เพศชาย:หญิิง
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66 (25-77)/
9:1

61 (16-77)/
1.5:1

CASPR2

GABAB
receptor

DPPX

Ataxia, OMS, chorea

Chorea, ataxia

FBDS, myoclonus,
chorea, parkinsonism

52 (13-76)/
2.3:1

PERM, OMS, tremor,
ataxia

40 (2 เดืือน - 88 ปีี)/ OMS, SPS, chorea
1:1

64 (31-84)/
2:1

GABAA
receptor

อาการอื่่�นๆ ที่่พ
� บร่่วม

ผลการตรวจ
คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง

Behavior changes, cognitive
decline, seizures,
dysautonomia, diarrhea,
weight loss

Status epilepticus, LE

LE

LE, Morvan’s syndrome,
neuromyotonia,
neuropathic pain

LE, hyponatremia

SCLC

Thymoma

Ovarian
teratoma
(especially
if > 18 years
old)
Thymoma,
SCLC

เนื้้�องอกที่่มีี�
ความสััมพัันธ์์

Normal findings or nonspecific B cell
changes (100%)
neoplasms

Cortical and subcortical FLAIR Thymoma,
signal abnormalities involving > SCLC
2 brain regions (77%)

Increased signal in medial
temporal lobes (45%)

Increased signal in medial
temporal lobes (67%)

Increased signal in medial
temporal lobes (83%)

21 (2 เดืือน–85 ปีี)/ Orobuccolingual
Amnesia, psychiatric features, Normal findings (70%),
1:4
dyskinesia, stereotypies, seizures,
T2 abnormalities hippocampal
chorea, limb dystonia, dysautonomia, coma
(29%)
catatonia

LGI1

NMDAR

แอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่�อยู่่�บนผิิวเซลล์์ประสาท

แอนติิบอดีี

ตารางที่่� 3. สรุุปอาการและอาการแสดงของแอนติิบอดีีชนิิดต่่างๆ การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง และเนื้้�องอกที่่มีีค
� วามสััมพัันธ์์(5, 37-44)
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60 (45-83)/
1:1

65 (47-89)/
1:1

60 (18-81)/
4:1

65 (NA)/
1:2-4

CRMP5

Ma2

ANNA-2 (Ri)

GAD

65 (45-79)/
1:9
50 (27-56)/
1:4

Amphiphysin

532
Jaw dystonia, ataxia,
OMS, parkinsonism

OMS, parkinsonism

Chorea, ataxia, OMS

SPSD, ataxia

SPSD, myoclonus

Chorea, parkinsonism,
ataxia, limb stiffness,
dystonia

อายุุเฉลี่่�ย (ช่่วงอายุุ)/ การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
เพศชาย:หญิิง

แอนติิบอดีีต่่อโปรตีีนในเซลล์์

IgLON5

แอนติิบอดีี

Brainstem encephalopathy

LE, encephalomyelitis,
neuropathies, neuropathic
pain, optic neuritis
LE, brainstem
encephalopathy

Encephalomyelitis, sensory
neuronopathy
LE, epilepsy

Non-REM and REM-sleep
disorder, stridor, bulbar
symptoms, cognitive
impairment, eye movement
abnormalities

อาการอื่่�นๆ ที่่พ
� บร่่วม

เนื้้�องอกที่่มีี�
ความสััมพัันธ์์

T2/FLAIR abnormalities in
hippocampi and temporal
lobes (78%)
Normal findings, hyperintensity
on T2/FLAIR sequences in the
posterior brainstem

Unremarkable

T2/FLAIR hyperintensity of the
bilateral medial temporal lobes,
atrophy of the cerebellum, and
especially of the vermis (43-57%)

NA

SCLC, breast
cancer

Testicular
cancer

SCLC,
thymoma

Breast cancer,
SCLC
Rare: thymoma,
lymphoma,
breast cancer,
other

Normal/nonspecific changes Not reported
(82%), mild brainstem atrophy
(14%), bilateral hippocampal
atrophy (4.5%)

ผลการตรวจ
คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง
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60.5 (22-81)/
1:2

ANNA-1 (Hu)
Ataxia

Ataxia
LE, polyneuropathy,
brainstem
encephalopathy,
pseudoathetosis

-

อาการอื่่�นๆ ที่่พ
� บร่่วม

Cerebellar atrophy (50%)

Normal findings (100%)

ผลการตรวจ
คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง

SCLC

Ovarian cancer,
breast cancer

เนื้้�องอกที่่มีี�
ความสััมพัันธ์์

NMDA, N-methyl-D-aspartate; LGI1, leucine-rich glioma-inactivated 1; CASPR2, contactin-associated protein-like 2; GABAA/B, gamma-aminobutyric acid A/B;
DPPX, dipeptidyl-peptidase-like protein-6; GAD, glutamic acid decarboxylase; CRMP5, collapsin-response mediated protein 5; FBDS, Faciobrachial dystonic
seizures; SCLC, small cell lung cancer; LE, limbic encephalitis; SPS, stiff person syndrome; SPSD, stiff-person syndrome spectrum disorder; PERM, progressive
encephalomyelitis with rigidity and myoclonus; OMS, opsoclonus myoclonus syndrome; REM, rapid eye movement; PCA-1, Purkinje cell antigen 1; ANNA,
antineuronal nuclear antibody; NA, not available

58 (52-68)/
F>M

อายุุเฉลี่่�ย (ช่่วงอายุุ)/ การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
เพศชาย:หญิิง

PCA-1 (Yo)

แอนติิบอดีี
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ภาคผนวก
รููปที่่� 1. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย possible autoimmune encephalitis (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง (45))

รููปที่่� 2. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย definite autoimmune encephalitis (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง (45))
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รููปที่่� 3. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย anti-NMDAR encephalitis (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง (8))

รููปที่่� 4. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย Hashimoto’s encephalopathy (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง (45))
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