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บัทน�า
 ในปีิ พ.ศ. 2556 ค์วามติกลงของค์ณะกรรมการนานาชัาติิได้์ให้ค์ำาจำากัด์ค์วามว่าด่์สุโทเน่ย 

(dystonia) คื์อ  การหด์เกร็งของกล้ามเนื�ออย่างต่ิอเนื�องหรือเป็ินระยะ อันเป็ินสุาเหตุิของท่าทางหรือ

การเค์ลื�อนไหวท่�ผิู้ด์ปิรกติิ บ่อยค์รั�งเป็ินการเค์ลื�อนไหวซึ่ำ�าต่ิอเนื�องกัน ซึึ่�งการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิรกติิของด่์สุ

โทเน่ยมักมาในร้ปิแบบของอาการบิด์ ผิู้ด์ร้ปิ และอาจพบอาการสัุ�นร่วมด้์วยได้์โด์ยมักม่อาการแย่ลงเมื�อ

เริ�มการเค์ลื�อนไหว (voluntary movement) และบางค์รั�งเมื�อม่การเค์ลื�อนไหวร่างกายแล้วอาจทำาให้ด่์สุ

โทเน่ยนั�นกระจายไปิยังสุ่วนใกล้เค่์ยงอื�นๆ ท่�ไม่ม่ด่์สุโทเน่ยได้์ (overflow muscle activation)

 ณ ปัิจจุบันม่ภาวะหนึ�งท่�ได้์รับการกล่าวถึึงมากขึ�นคื์อ pseudodystonia โด์ยด่์สุโทเน่ย (true 

dystonia) นั�นเป็ินโรค์ท่�เกิด์ค์วามผิู้ด์ปิรกติิในโค์รงข่ายท่�เก่�ยวข้องกับ เซึ่เลเบลลั�ม ธ์าลามัสุ ก้านสุมอง 

และ เนื�อผิู้วสุมอง (cortex) แติใ่นทางติรงกนัข้าม pseudodystonia นั�นเกิด์จากค์วามผู้ดิ์ปิรกติิของบรเิวณ

อื�น เช่ัน ไขสัุนหลังหรือเสุ้นปิระสุาทสุ่วนปิลาย ซึึ่�งค์ำานิยามของ pseudodystonia นั�นได้์ถ้ึกบรรยายไว้

ว่า คื์อ ภาวะหนึ�งท่�เล่ยนแบบด่์สุโทเน่ย แต่ิเราทราบหรือได้์พิจารณาแล้วว่าสุาเหตุิของอาการนั�นแติก

ต่ิางจากด่์สุโทเน่ย (true dystonia)
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แผนภาพิท่ี่�	1.	แสุด์งการจำาแนกสุาเหตุิของ pseudodystonia ออกเป็ินหมวด์หม่้

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

 อ่กภาวะท่�แยกได์้ยากหรือทำาให้เกิด์ค์วามสุับสุนกับด่์สุโทเน่ย คื์อ ภาวะแข็งเกร็ง (spasticity) 

โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งภาวะ spastic dystonia โด์ย spastic dystonia ถ้ึกจัด์อย่้ในกลุ่มหนึ�งของ acquired 

dystonia ท่�ม่รอยโรค์ในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง ซึึ่�งจากการติรวจร่างกายนั�น ภาวะแข็งเกร็งเมื�อติรวจ

ร่างกายจะม่การเพิ�มขึ�นของแรงตึิงกล้ามเนื�อ (muscle tone) ติอบสุนองต่ิอการดึ์งยืด์กล้ามเนื�อท่�สัุมพันธ์์

กับค์วามเร็ว (velocity-dependent stretch response) ผู้้้ป่ิวยจะร้้สึุกถึึงแรงต้ิานได้์เมื�อดึ์งยืด์กล้ามเนื�อเร็ว

พอ ซึึ่�งใน spastic dystonia ก็ติรวจพบได้์เช่ันเด่์ยวกันกับภาวะแข็งเกร็ง แต่ิค์วามแติกต่ิางคื์อใน spastic 

dystonia นั�น แม้ในขณะพกักล้ามเนื�อจะยังค์งติรวจพบการทำางานท่�มากเกนิไปิ (overactivity) ของกลา้ม

เนื�อทั�งกล้ามเนื�อ agonist และ antagonist อย่้ ดั์งนั�นค์วามแติกต่ิางเมื�อติรวจร่างกายคื์อในภาวะแข็ง

เกร็งนั�นจะติรวจพบว่าผู้้้ป่ิวยม่ช่ัวงท่�กล้ามเนื�อผู่้อนค์ลาย (muscle relaxation) ได้์ ก่อนท่�จะทำาการติรวจ

ด้์วยการดึ์งยืด์กล้ามเนื�อ และด่์สุโทเน่ยนั�นม่แรงตึิงของกล้ามเนื�อท่�ปิกติิ (normal muscle tone) โด์ยม่ 
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EMG เป็ินเค์รื�องมือสุำาคั์ญิในการช่ัวยวินิจฉััย ซึึ่�งค์วรติรวจกล้ามเนื�อเปิร่ยบเท่ยบทั�งในขณะพัก ขณะท่�

ผู้้้ป่ิวยเค์ลื�อนไหวกล้ามเนื�อภายใต้ิจิติใจ และขณะท่�ช่ัวยเค์ลื�อนไหวกล้ามเนื�อโด์ยผู้้้ติรวจ

แผนภาพิท่ี่�	2.	แสุด์งภาวะท่�เป็ินสุาเหตุิของกล้ามเนื�อม่ค์วามตึิงมากกว่าปิรกติิ (hypertonia)

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

 สุ่วนในกรณ่ของด่์สุโทเน่ยและโค์เร่ย (chorea) ถ้ึาด้์เผิู้นๆ อาจค์ล้ายค์ลึงกัน โด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่อาการบดิ์เกรง็แบบเค์ลื�อนไหวไปิมาเรื�อยๆ โค์เร่ยเปิน็การเค์ลื�อนไหวของรา่งกายแบบ flow-like หรอื

เหมือนการร่ายรำา จะไม่ม่ช่ัวงบิด์เกร็งและการเค์ลื�อนไหวจะเป็ินแบบสุุ่ม (random) ไม่สุามารถึทำานาย

ได้์ว่าการเค์ลื�อนไหวในวินาท่ต่ิอไปิจะเป็ินแบบใด์ แต่ิด่์สุโทเน่ยผู้้้ป่ิวยมักจะม่อาการบิด์เกร็งเห็นได้์ชััด์ ผู้้้

ป่ิวยจำานวนหนึ�งอาจเห็นไม่ชััด์เจน แต่ิการเค์ลื�อนไหวจะเป็ินลักษณะท่�ม่แบบแผู้น (patterned) เช่ัน ถ้ึา

ม่อาการบิด์เกร็งของค์อไปิทางด้์านหลังก็มักจะเป็ินร้ปิแบบนั�นเรื�อยๆ ค์วามเร็วของการเค์ลื�อนไหวม่

ตัิ�งแต่ิช้ัาจนถึึงไวมาก (jerk-like)  
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 หนึ�งในลักษณะจำาเพาะท่�พบได้์ในด่์สุโทเน่ย คื์อ อาการกล้ามเนื�อหด์เกร็งทุเลาลงเมื�อแติะหรือ

สัุมผัู้สุสุ่วนของร่างกายหรือบริเวณใกล้เค่์ยงท่�ม่อาการ (sensory trick/geste antagoniste)

 ในทางติรงข้ามกับการหด์เกร็งแบบต่ิอเนื�องท่�พบได้์ใน classical torsion dystonia ด่์สุโทเน่ยซึึ่�ง

อาการเกิด์ขึ�นแบบรวด์เร็วฉัับพลัน ตัิ�งแต่ิเริ�มแรก (sudden onset) และม่ช่ัวงเวลาจำากัด์ (limited duration) 

เช่ัน  paroxysmal kinesigenic dyskinesias (PKDs) และ paroxysmal nonkinesigenic dyskinesias 

(PNKDs) จะถ้ึกจัด์ไว้ในกลุ่ม paroxysmal disorders

ระบัาดวิทยา
 ด่์สุโทเน่ยพบได้์โด์ยปิระมาณ 0.6 ถึึง 732 รายต่ิอปิระชัากรหนึ�งแสุนราย ขึ�นอย่้กับการเข้าถึึง

และวิธ่์การในการเก็บข้อม้ล โด์ย focal dystonia พบได้์จำานวนมากท่�สุุด์  ในปีิ พ.ศ. 2555 ม่การทบทวน

อย่างเป็ินระบบและการวิเค์ราะห์อภิมาน (systematic review and meta-analysis) พบว่าค์วามชุักรวม

ของ primary/isolated ด่์สุโทเน่ย คื์อ 16.4 ต่ิอ 100,000 ราย ค์วามหลากหลายท่�เกิด์ขึ�นจากการศึกษา

หลายการศึกษาเกิด์ขึ�นได้์จากหลายปัิจจัย แต่ิอย่างไรก็ติาม focal dystonia นั�นพบได้์มากท่�สุุด์ในทุกการ

ศึกษา โด์ยเฉัล่�ยพบได้์บ่อยกว่า generalized dystonia ปิระมาณ 10 เท่า ซึึ่�ง cervical dystonia นั�นพบ

ได้์มากท่�สุุด์ในกลุ่มของ focal dystonia

การจัดแบั่งปัระเภทด่สโทเน่ย
 แบ่งเป็ิน 2 Axis เพื�อให้ง่ายต่ิอการวินิจฉััยแยกโรค์มากขึ�น โด์ย Axis I กล่าวถึึงลักษณะเฉัพาะ

ทางค์ลินิก (clinical features) และข้อม้ลของผู้้้ป่ิวย ณ ขณะนั�น และ Axis II ระบุถึึงสุาเหตุิการด์ำาเนินโรค์ 

(etiology) บนพื�นฐานของค์วามเปิล่�ยนแปิลงทาง anatomy หรือค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�ระบุได้์อื�นๆ

Axis	I:	ล้ิกษ์ณะเฉีพิาะที่างคลิินิก	

            Axis น่�บรรยายถึึงลักษณะทางค์ลินิกของผู้้้ป่ิวย โด์ยม่ 5 ข้อม้ลท่�ถ้ึกนำามาใช้ัปิระโยชัน์ คื์อ 

1. อายุท่�เริ�มแสุด์งอาการ 2. ติำาแหน่งของร่างกายท่�ม่อาการ 3. ร้ปิแบบการด์ำาเนินของอาการด่์สุโทเน่ย  

4. ลักษณะหรือค์วามผิู้ด์ปิกติิทางการเค์ลื�อนไหวอื�นท่�เกิด์ร่วม  5. อาการทางระบบปิระสุาทอื�นท่�

ไม่เก่�ยวข้องกับการเค์ลื�อนไหวหรืออาการทางระบบอื�นท่�เกิด์ร่วม

1.	อายุท่ี่�เริ�มแสดงอาการ	(age	at	onset)

 การแบ่งช่ัวงอายุท่�เริ�มแสุด์งอาการม่ค์วามสุำาคั์ญิในการติรวจวินิจฉััย และการพยากรณ์โรค์ โด์ย

อาการด่์สุโทเน่ยท่�เกิด์ในเด็์กมักจะม่สุาเหตุิท่�ติรวจพบได้์ เริ�มต้ินจากอาการเฉัพาะสุ่วนไปิยังสุ่วนอื�นของ

ร่างกาย การจัด์แบ่งปิระเภทแบบใหม่ได้์แบ่งช่ัวงอายุจากเด็์กจนถึึงวัยผู้้้ใหญ่ิ  อายุท่�เริ�มม่อาการอาจให้

เบาะแสุสุำาคั์ญิของสุาเหตุิการด์ำาเนินโรค์

- infancy (แรกเกิด์ถึึง 2 ปีิ) 

- childhood (3–12 ปีิ)
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- adolescence (13–20 ปีิ)

- early adulthood (21–40 ปีิ)

- late adulthood (40 ปีิขึ�นไปิ)

 ด่์สุโทเน่ยท่�เกิด์ขึ�นในช่ัวงขวบปีิแรก ม่โอกาสุสุ้งท่�จะเป็ินโรค์ทางเมติาบอลิกท่�สืุบทอด์ทาง

พันธุ์กรรม (inherited metabolic disorders) ท่�ม่ตัิวช่ัวยจำาเพาะในการวินิจฉััย และค์วามรุนแรงของโรค์

สุ้ง  ในกรณ่อาการท่�เริ�มในช่ัวงอายุ 2-6 ปีิ ม่ค์วามเปิน็ไปิได้์ท่�จะเป็ิน dystonic cerebral palsy โด์ยเฉัพาะ

อย่างยิ�งถ้ึาม่อาการติามหลังพัฒินาการท่�ช้ัาในด้์านของการเค์ลื�อนไหว (motor) กลุ่มโรค์ด่์สุโทเน่ยอื�นๆ 

เช่ัน dopa-responsive dystonia ม่แนวโน้มจะเกิด์ช่ัวงอายุ 6-14 ปีิ และ sporadic focal dystonia 

มักเกิด์ขึ�นเมื�ออายุมากกว่า 50 ปีิขึ�นไปิ จะเห็นได้์ว่าการจัด์แบ่งติามช่ัวงอายุนั�น มุ่งเน้นหาโรค์ท่�ม่

ค์วามน่าจะเป็ินไปิได้์มากท่�สุุด์ในแต่ิละช่ัวงวัย

2.	ตัำาแหน�งของร�างกายท่ี่�ม่อาการ	(body	distribution)

 การจัด์แบ่งปิระเภทติามติำาแหน่งของร่างกายท่�ม่อาการ ม่ค์วามสุำาคั์ญิมากต่ิอการวินิจฉััยและ

การรักษา ยกตัิวอย่างเช่ัน การพิจารณาเพื�อการวินิจฉััย adult-onset focal dystonia ม่ค์วามแติกต่ิาง

จาก young-onset generalized dystonia มาก สุ่วนของร่างกายท่�ม่อาการเป็ินได้์ทั�งสุ่วนบนหรือล่างของ

ศ่รษะ สุ่วนค์อ สุ่วนกล่องเสุ่ยง สุ่วนลำาตัิว และระยางค์์บนหรือล่างซึึ่�งแติกต่ิางกันไปิในผู้้้ป่ิวยแต่ิละราย 

โด์ยการรักษาสุำาหรับ focal และ segmental dystonia เก่�ยวพันกับการใช้ัโบท้ลินั�มท็อกซิึ่น ในขณะท่� 

generalized dystonia มักรักษาด้์วยการใช้ัยาและการผู่้าตัิด์

 การบรรยายลักษณะติำาแหน่งของร่างกายท่�ม่อาการม่ค์วามสุำาคั์ญิในการปิระเมินแนวโน้มใน

การกระจายของอาการไปิยังสุ่วนอื�นๆ ติำาแหน่งของร่างกายท่�ม่อาการสุามารถึเปิล่�ยนติำาแหน่งได้์เมื�อ

เวลาผู่้านไปิโด์ยม่แนวโน้มจะไปิยังติำาแหน่งท่�ยังไม่เค์ยม่อาการมาก่อนในอด่์ติ

 การกระจายแบบ focal หมายถึึง ม่อาการของด่์สุโทเน่ยในร่างกายเพ่ยงสุ่วนเด่์ยว focal dys-

tonia ท่�พบได้์บ่อย เช่ัน blebpharospasm, oromandibular dystonia, laryngeal dystonia และ writer’s 

cramp โด์ย cervical dystonia ถ้ึกจัด์เป็ินร้ปิแบบ focal ถึึงแม้ว่าบริเวณไหล่จะม่อาการร่วมด้์วยก็ติาม 

 Segmental dystonia หมายถึึง สุองสุว่นหรอืมากกวา่ของรา่งกายท่�ใกล้เค่์ยงติอ่เนื�องกันม่อาการ

ของด่์สุโทเน่ย ยกตัิวอย่างเช่ัน cranial dystonia (blebpharospasm ร่วมกับ ด่์สุโทเน่ยศ่รษะสุ่วนล่าง และ

กรามหรือลิ�น) หรือ bi-brachial dystonia

 การกระจายเป็ินแบบ multifocal dystonia เมื�อม่อาการด่์สุโทเน่ยในร่างกายหลายสุ่วนท่�ไม่ต่ิอ

เนื�องกัน

 การกระจายแบบ generalized dystonia หมายถึึงอาการด่์สุโทเน่ยทั�วร่างกายโด์ยม่อาการท่�ขา

ข้างใด์ข้างหนึ�งร่วมกับสุ่วนอื�นของร่างกาย

 Hemidystonia หมายถึึงม่อาการด่์สุโทเน่ยของร่างกายค์รึ�งซ่ึ่ก ซึึ่�งมักม่สุาเหตุิในสุมองด้์านติรง

ข้าม
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 ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยอายุน้อย (early-onset อายุน้อยกว่า 21 ปีิ) ด่์สุโทเน่ยพบได้์บ่อยท่�จะม่อาการเริ�ม

จากท่�ระยางค์์ โด์ยเฉัพาะขา และกระจายไปิยังสุ่วนอื�นๆ ของร่างกายมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้้้ป่ิวย 

ในทางติรงข้ามกลุ่มผู้้้ป่ิวยอายุมาก (late-onset อายุมากกว่า 21 ปีิ) ด่์สุโทเน่ยสุ่วนใหญ่ิจะเริ�มท่�ค์อ แขน

หรือใบหน้าและม่แนวโน้มท่�จะเป็ินแบบ focal หรือ segmental dystonia

3.	รูปแบบการดำาเนินของอาการด่สโที่เน่ย

 ลักษณะอาการแสุด์ง (phenomenology) ของด่์สุโทเน่ยพัฒินาไปิพร้อมกับการด์ำาเนินโรค์ หรือ

แสุด์งออกถึึงค์วามแติกต่ิางของอาการต่ิางกันไปิในแต่ิละภาวะหรือช่ัวงเวลา (variability) โด์ยเก่�ยวพันกับ

ค์วามเค์ลื�อนไหวภายใติ้จิติใจ การกระทำาเพื�อชัด์เชัยหรือปิกปิิด์อาการ (compensatory phenomena) 

ตัิวกระตุ้ินจากภายนอก การใช้ักลยุทธ์์ท่�ทำาให้อาการด่์ขึ�น (gestes antagonists) หรือภาวะจิติใจ 

ณ ขณะนั�น  จึงทำาให้สุามารถึแบ่งด่์สุโทเน่ยออกเป็ิน กลุ่มท่�ม่อาการจากตัิวกระตุ้ินเฉัพาะนั�นๆ เช่ัน 

Task-specific, Action-specific หรือเกิด์ขึ�นเอง (spontaneous) ออกจากอ่กกลุ่ม คื์อ paroxysmal dystonia 

ซึึ่�งหมายถึึงด่์สุโทเน่ยท่�ได้์รับตัิวกระตุ้ินเดิ์มแต่ิอาจจะกระตุ้ินให้เกิด์หรือไม่เกิด์ด่์สุโทเน่ยก็ได้์

 Paroxysmal dystonia อาการมักจะยังอย่้หลังจากตัิวกระตุ้ินหมด์ไปิแล้ว ในขณะท่� action 

หรือ task-specific dystonia อาการด่์สุโทเน่ยมักจะหมด์ลงหลังตัิวกระตุ้ินได้์ผู่้านไปิ การด์ำาเนินโรค์ของ 

ด่์สุโทเน่ยสุามารถึเป็ินได้์ทั�งแบบค์งท่�หรือเป็ินมากขึ�นเรื�อยๆ ได้์ ค์วามแติกต่ิางของอาการท่�ต่ิางกันไปิ

ในแต่ิละภาวะหรือช่ัวงเวลา (variability) ม่ 4 ร้ปิแบบ คื์อ

- Persistent หมายถึึง อาการด่์สุโทเน่ยท่�ม่อาการค์งท่�เหมือนเดิ์มติลอด์วัน

- Action specific หมายถึึง อาการเกิด์ขึ�นเฉัพาะเมื�อเค์ลื�อนไหว หรือใช้ังานเฉัพาะ (task 

specific dystonia) เมื�อหยุด์ใช้ังานอาการของด่์สุโทเน่ยก็จะหายไปิ เช่ัน writer’s cramp

- Diurnal fluctuation หมายถึึง อาการหรือค์วามรุนแรงของด่์สุโทเน่ยม่อาการขึ�นลงหรือแติก

ต่ิางในช่ัวงระหว่างวัน

- Paroxysmal หมายถึึง อาการท่�เกิด์ขึ�นและหายเอง เป็ินๆ หายๆ โด์ยม่ภาวะกระตุ้ินบาง

อย่างท่�ทำาให้เกิด์อาการ เช่ัน ค์วามเค์ร่ยด์ การอด์อาหาร

4.	ล้ิกษ์ณะหร่อความผิดปกติัที่างการเคล่ิ�อนไหวอ่�นท่ี่�เกิดร�วม		

	 ปัิจจุบัน ใช้ัค์ำาจำากัด์ค์วามเพื�อจัด์แบ่งปิระเภท isolated dystonia หมายถึึง ด่์สุโทเน่ยท่�ม่แค่์

อาการของด่์สุโทเน่ยเท่านั�น ไม่ม่อาการผิู้ด์ปิกติิอื�น ยกเว้นอาการสัุ�น ในขณะท่� combined dystonia จะ

หมายถึึงอาการด่์สุโทเน่ยท่�เกิด์ร่วมกับอาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิชันิด์อื�น เช่ัน พาร์กินโซึ่นิซึึ่ม หรือไมโอ

โค์ลนัสุ เป็ินต้ิน 

5.	อาการที่างระบบอ่�นหร่อระบบประสาที่อ่�นๆ	ท่ี่�เกิดร�วม

 การม่หรือไม่ม่อาการทางระบบอื�นหรือระบบปิระสุาทอื�นๆ ร่วมเป็ินข้อม้ลสุำาคั์ญิ ค์วรซัึ่กปิระวัติิ

และติรวจรา่งกายอยา่งละเอ่ยด์และตัิ�งใจ แมจ้ะเป็ินอาการท่�ไม่เก่�ยวข้องกับการเค์ลื�อนไหว ยกติวัอย่าง

เช่ัน อาการหรืออาการแสุด์งทางติาและการมองเห็น อาจเป็ินตัิวบ่งช่ั�สุำาคั์ญิในการวินิจฉััยโรค์ เช่ัน 
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กระจกติาท่�ผิู้ด์ปิกติิ Kayser-Fleischer ring ใน Wilson’s disease หรือการติรวจหาค์วามบกพร่องทาง

พุทธิ์ปัิญิญิา อาการทางจิติเวชั หรือโรค์ลมชััก ล้วนเป็ินข้อม้ลท่�ช่ัวยระบุการวินิจฉััยได้์

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

Axis	II:	สาเหตุั

Inherited	หร่อ	acquired	dystonia

 Inherited dystonia คื์อ ด่์สุโทเน่ยท่�ได้์รับการพิสุ้จน์แล้วว่ามาจากพันธุ์กรรมเป็ินสุาเหตุิ ด้์วย

เทค์โนโลย่ท่�ก้าวหน้า เช่ัน การติรวจ exome1 หรือ whole-genome sequencing ทำาให้ค้์นพบย่นใหม่ๆ 

ท่�เค์ยเป็ินสุาเหตุิของกลุ่มไม่ทราบสุาเหตุิท่�ชััด์เจน (idiopathic dystonia) จึงเป็ินเหตุิให้กลุ่มไม่ทราบสุาเหตุิ

ท่�ชััด์เจน ถ้ึกทด์แทนด้์วยกลุ่ม inherited แทนมากขึ�นเรื�อยๆ

 Acquired dystonia คื์อด่์สุโทเน่ยท่�ม่สุาเหตุิอื�นแน่ชััด์ท่�ไม่ได้์เกิด์จากพันธุ์กรรม เช่ัน perinatal 

brain injury, infection, drugs, toxic substances, vascular causes, neoplasms, brain injury, psycho-

genic หรือ functional origin
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 Idiopathic dystonia ไม่ทราบสุาเหติุ ซึึ่�งผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิใน focal หรือ segmental isolated 

dystonia อายุมากมักจะในอย่้กลุ่มน่�

อ้างอิงและดั์ด์แปิลงจาก Albanese A et al. Phenomenology and classification of dystonia: a consensus update. 

Mov Disord. 2013 Jun 15;28(7):863-73.
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การวินิจฉััย
 การวินิจฉััยด่์สุโทเน่ยอาศัยลักษณะอาการท่�ติรวจพบเป็ินหลัก สุ่วนการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิ

การนั�นเป็ินตัิวช่ัวยเสุริมการวินิจฉััย ในกรณ่ท่�แพทย์นั�นไม่ม่การติรวจทางหอ้งปิฏิิบัติิการท่�สุามารถึวินิจฉััย

ได้์แบบเฉัพาะเจาะจง การสุ่งปิรึกษาผู้้้เช่ั�ยวชัาญิด้์านการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิเป็ินทางเลือกหนึ�งท่�แนะนำา

เมื�อพบผู้้้ป่ิวยท่�ไม่แน่ใจในการวินิจฉััย

 การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการสุำาหรับแพทย์ในผู้้้ป่ิวยท่�มาด้์วยอาการของด่์สุโทเน่ย ม่ดั์งต่ิอไปิน่�

- ภาพสุแกนสุมอง CT หรือ MRI 

- Complete blood count

- Electrolytes

- Renal, liver function tests

- Antinuclear antibodies

- Serum ceruloplasmin และ copper levels, การติรวจติาด์้วย slit-lamp เพื�อหา Kay-

ser-Fleischer  rings, 24-hour urinary copper excretion เพื�อปิระเมิน Wilson’s disease 

โด์ย serum ceruloplasmin แนะนำาติรวจทุกรายท่�อายุน้อยกว่า 50 ปีิ

- Erythrocyte sedimentation rate

- Rapid plasma reagent

 การติรวจวินิจฉััยด้์วยการทด์ลองให้เลโวโด์ปิา (levodopa trial) เพื�อยืนยันหรือตัิด์การวินิจฉััย 

dopa-responsive dystonia (DRD) ค์วรได้์รับการพิจารณาเมื�อพบผู้้้ป่ิวยอายุน้อยทั�งใน infancy childhood 

หรือ adolescence และผู้้้ป่ิวย focal หรือ generalized dystonia ท่�ไม่ทราบสุาเหตุิ โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�ง

ม่ปิระวัติิด่์สุโทเน่ยหรือพาร์กินโซึ่นิซึึ่มในค์รอบค์รัว

 ในกรณ่ท่�ผู้้้ปิ่วยผู้้้ปิ่วยอายุมากขึ�น ผู้้้ปิ่วยท่�ได้์รับการวินิจฉััยโรค์พาร์กินสัุนจากพันธุ์กรรมบาง

ชันิด์อาจมาด์้วยอาการด่์สุโทเน่ยได้์ ดั์งนั�นการทด์ลองให้เลโวโด์ปิา ถ้ึาติอบสุนองด่์ขึ�นระยะแรกแล้วม่

อาการแย่ลงในระยะเวลาต่ิอมา อาจพิจารณาให้ยารักษาโรค์พาร์กินสัุนอื�นร่วม เพื�อลด์การเกิด์ภาวะ

ยุกยิกจากยา (levodopa – induced dyskinesia)

โรคท่่แสดงอาการด่สโทเน่ยท่่แพทย์ทั่วไปัควรทราบั
	 1.	Dopa-responsive	dystonia	(DRD) หรือร้้จักในชืั�อ Segawa disease ซึึ่�งสุ่วนใหญ่ิจะมา

แสุด์งอาการด้์วย generalized dystonia ท่�ม่อาการตัิ�งแต่ิอายุน้อย (early childhood) พาร์กินโซึ่นิซึึ่ม เช่ัน 

แข็งเกร็ง และเค์ลื�อนไหวช้ัา บ่อยค์รั�งท่�ผู้้้ป่ิวยเด็์ก DRD ได้์รับการวินิจฉััยล่าช้ัาและมักได้์รับการวินิจฉััย

ผิู้ด์ในช่ัวงแรกว่าเป็ิน isolated dystonia หรือ cerebral palsy อาการแสุด์งท่�เจอได้์ไม่บ่อย คื์อ เริ�มม่

อาการในวัยผู้้้ใหญ่ิร่วมกับอาการและอาการแสุด์งพาร์กินโซึ่เน่ยนท่�เด่์น
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 DRD ม่อาการท่�สัุงเกติพบได้์คื์อ diurnal fluctuation คื์อม่อาการแย่ลงช่ัวงระหว่างวันและด่์ขึ�น

หลังจากนอนหลับ อย่างไรก็ติาม diurnal fluctuation อาจจะไม่ได้์พบในผู้้้ป่ิวย DRD ทุกราย 

 DRD ท่�พบได้์บ่อยท่�สุุด์ คื์อ autosomal dominant DYT-GCH1 dystonia จากการม่ mutation 

ของย่น guanosine triphosphate (GTP) cyclohydrolase 1 gene (GCH1) สุ่วน autosomal recessive 

DRD เกิด์จาก mutation ของย่น tyrosine hydroxylase (TH) และอ่กลักษณะท่�พบได้์ไม่บ่อย คื์อ muta-

tion ของย่น sepiapterin reductase (SPR)

 ในทางค์ลินิกสิุ�งท่�ม่ปิระโยชัน์ในการทด์สุอบเพื�อวินิจฉััย DRD คื์อ ผู้้้ป่ิวยม่การติอบสุนองในทาง

บวกท่�ด่์มากต่ิอการทด์ลองใหเ้ลโวโด์ปิา โด์ยปิรบัยาให้ได้์จนถึึง 600-1,000 มิลลิกรัมต่ิอวัน อย่างไรก็ติาม

การติอบสุนองในทางบวกจากการให้ยาเลโวโด์ปิาไม่สุามารถึช่ัวยแยก DRD จาก juvenile-onset Par-

kinson disease แต่ิผู้้้ป่ิวย DRD จะติอบสุนองด่์ต่ิอยาเลโวโด์ปิาขนาด์ติำ�าอย่างต่ิอเนื�อง โด์ยไม่ม่ปัิญิหา

การติอบสุนองต่ิอยาไม่สุมำ�าเสุมอ (motor fluctuation) และไม่ม่อาการยุกยิก กลับกันกับ juvenile Par-

kinson disease ท่�พบปัิญิหาการติอบสุนองต่ิอยาไม่สุมำ�าเสุมอได้์บ่อย

	 2.	Wilson’s	 disease เป็ินโรค์ทางพันธุ์กรรม ผู้้้ป่ิวยพบว่าม่ปิริมาณทองแด์งเกินในร่างกาย 

โด์ยอาการมักเก่�ยวข้องกับสุมองและตัิบ อาการทางสุมองสุามารถึแสุด์งได้์หลายร้ปิแบบทั�งพาร์กินโซึ่นิ

ซึึ่ม ด่์สุโทเน่ย หรือ ataxia ผู้้้ป่ิวยม่บุค์ค์ลิกภาพเปิล่�ยนแปิลง ภาวะวิติกกังวลและอาการทางจิติเภทร่วม

ด้์วยได้์

 สุาเหตุิของ Wilson’s disease เกิด์จาก mutation ของย่น ATP7B  ซึึ่�งทำาหน้าท่�สุร้างกลุ่มของ

โปิรต่ินท่�นำาทองแด์งสุ่วนเกินไปิยังนำ�าด่์เพื�อขับออกจากร่างกาย การถ่ึายทอด์ทางพันธุ์กรรมของโรค์เป็ิน

แบบ autosomal recessive ดั์งนั�นการติรวจคั์ด์กรองพันธุ์กรรมสุมาชิักในค์รอบค์รัวของผู้้้ป่ิวยเป็ินสิุ�ง

จำาเป็ิน

 แนวการรักษาเบื�องต้ินคื์อการปิรับเปิล่�ยนอาหารและการรักษาด้์วยยา เช่ัน ยาขับทองแด์ง 

D-penicillamine และ Zinc

	 3.	 โรคของด่สโที่เน่ยหร่อแสดงอาการด่สโที่เน่ยท่ี่�จ้ำาเป็นต้ัองได้ร้บการดูแลิฉุีกเฉิีนหร่อ

เร�งด�วน ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพท่� 3
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แผนภาพิท่ี่�	3.	แสุด์งด่์สุโทเน่ยและการวินิจฉััยแยกโรค์ของด่์สุโทเน่ยท่�จำาเป็ินต้ิองได้์รับการด้์แลฉุักเฉิัน

หรือเร่งด่์วน*
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การรักษา
 ถึึงแม้ว่าการรักษาท่�ด่์ท่�สุุด์คื์อการรักษาท่�พยาธิ์สุภาพโด์ยติรง แต่ิการรักษาด่์สุโทเน่ยสุ่วนใหญ่ิ

ยังค์งเน้นการรักษาติามอาการโด์ยไม่ทราบถึึงกระบวนการเกิด์ท่�แท้จริงของด่์สุโทเน่ยนั�นๆ 

 โด์ยสุ่วนใหญ่ิ โบท้ลินั�มท็อกซิึ่น (botulinum toxin/BoNT) เป็ินการรักษาหลักเริ�มแรกของผู้้้ป่ิวย 

focal หรือ segmental dystonia ในขณะท่�การรักษาด้์วยยา เช่ัน เลโวโด์ปิา anticholinergic หรือ Baclofen 

ในร้ปิแบบกินมักใช้ัในผู้้้ป่ิวย generalized dystonia การผู่้าตัิด์ใสุ่ intrathecal baclofen infusion ในผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่ด่์สุโทเน่ยของแกนกลางและขา และการทำา DBS (deep brain stimulation) ในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ติอบสุนอง

ต่ิอการรักษาทางยา หรือม่ค์วามพิการจาก generalized dystonia

 ในผู้้้ป่ิวยด่์สุโทเน่ยท่�เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิทางเมติาบอลิก รอยโรค์ในระบบปิระสุาท (structural 

lesion) หรือโรค์ autoimmune disorders การรักษาสุามารถึจะมุ่งเน้นไปิท่�สุาเหตุิโด์ยติรง 

	 การร้กษ์าด้วยยา

 ยา anticholinergic ม่ปิระสิุทธิ์ภาพด่์ต่ิอการรักษา generalized และ segmental dystonia 

มากกว่า focal dystonia

 ยา anticholinergic ม่ผู้ลข้างเค่์ยงท่�พบได้์บ่อย เช่ัน ติามัว ปิากแห้ง ปัิสุสุาวะไม่ออก ท้องผู้้ก 

และม่ปัิญิหาพุทธิ์ปัิญิญิา ผู้ลข้างเค่์ยงเหล่าน่�พบได้์บ่อยขึ�นในผู้้้ป่ิวยสุ้งอายุ แต่ิอย่างไรก็ติาม generalized 

dystonia นั�นมักพบในผู้้้ป่ิวยอายุน้อย

 ถึึงแม้เด็์กจะทนต่ิอผู้ลข้างเค่์ยงยาได้์ด่์ แต่ิม่การศึกษาหนึ�งรายงานว่า 52.3% ของผู้้้ป่ิวยด่์สุโท

เน่ยในเด็์ก เลิกใช้ั trihexphenidyl เนื�องจากปิากแห้ง ติามัวและม่ปัิญิหาพุทธิ์ปัิญิญิา ดั์งนั�นเมื�อเริ�มใช้ัยา 

anticholinergic ค์วามเริ�มด้์วยขนาด์น้อยและปิรับยาขึ�นอย่างช้ัาๆ ในเวลาหลายสัุปิด์าห์เพื�อลด์

ผู้ลข้างเค่์ยงและเพิ�มค์วามทนต่ิอผู้ลข้างเค่์ยงยา

 เลโวโดปา เป็ินการรักษาหลักสุำาหรับ dopa-responsive dystonia (DRD) ถึึงแม้ในบางรายม่

ค์ลื�นไสุ้ อาเจ่ยน ง่วงซึึ่ม เว่ยนศ่รษะ และผู้ลข้างเค่์ยงอื�นๆ จากการรักษาด้์วยเลโวโด์ปิา แต่ิผู้้้ป่ิวย DRD 

นั�นจะไม่ม่ภาวะไม่ติอบสุนองต่ิอยา (motor fluctuation) หรือ dyskinesia เหมือนในผู้้้ป่ิวยพาร์กินสัุนท่�

รักษาด้์วยเลโวโด์ปิา โด์ยภาพรวมผู้้้ป่ิวย DRD ม่ค์วามไวต่ิอยามากกว่าผู้้้ป่ิวยพาร์กินสัุนมาก เมื�อใช้ัยา

ปิริมาณน้อยกว่าก็ม่ปิระสิุทธิ์ภาพด่์ในการรักษา นอกจาก DRD แล้วเลโวโด์ปิาม่ปิระโยชัน์ในด่์สุโทเน่ย

แบบอื�นน้อย อาจเป็ินเพราะกระบวนการเกิด์โรค์ไม่ได้์ตัิ�งอย่้บนพื�นฐานของเสุ้นทางการสัุงเค์ราะห์โด์ปิาม่น

 นอกจากเลโวโด์ปิา ยาในกลุ่ม dopamine receptor agonist และ anticholinergic ก็ยังม่ปิระโยชัน์

ในบางอาการของผู้้้ป่ิวย DRD 

 ยา antidopaminergic เป็ินยาลด์โด์ปิาม่นท่�ทำาหน้าท่�ยับยั�ง vesicular amine transporter2 

(VMAT2 หรือท่�ร้้จักกันคื์อ SLC18A2) เช่ัน tetrabenazine deutetrabenazine และ valbenazine ซึึ่�งมัก

ใช้ัในการรักษาโค์เร่ย tics และ tardive dyskinesia ซึึ่�งอาจจะม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษาด่์สุโทเน่ยบาง

กลุ่มโด์ยเฉัพาะ tardive dystonia
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 อย่างไรก็ติามยาอาจเป็ินสุาเหตุิของง่วงซึึ่ม พาร์กินโซึ่นิซึึ่ม ซึึ่มเศร้า (depression) และ akathisia 

ซึึ่�งผู้ลข้างเค่์ยงดั์งกล่าวอาจไปิจำากัด์ปิระโยชัน์ท่�ได้์จากยาเหล่าน่� ดั์งนั�นจึงค์วรหล่กเล่�ยงการใช้ัในผู้้้ป่ิวย

ซึึ่มเศร้าและค์วรติิด์ติามผู้้้ป่ิวยอย่างระมัด์ระวัง สุ่วนยา dopamine receptor blocking เช่ัน haloperidol 

และ pimozide ในทางติรงข้ามกับ VMAT2 inhibitor สุามารถึเป็ินสุาเหตุิของ tardive dyskinesia จึงไม่

แนะนำาให้ใช้ัในการรักษาด่์สุโทเน่ย

 Baclofen เป็ิน GABA-B agonist ลด์การเค์ลื�อนไหว (dystonic movement) โด์ยเฉัพาะอย่าง

ยิ�ง oromandibular dystonia และ dystonic  choreoathetoid รวมถึึง cerebral palsy ท่�ม่ hypertonia 

หรือ spasticity ซึึ่�งหลายการศึกษาสุนับสุนุน intrathecal และ intraventricular infusion ในผู้้้ป่ิวยด่์สุโทเน่ย 

เนื�องจาก baclofen ในร้ปิแบบรับปิระทานม่หลักฐานสุนับสุนุนท่�เป็ินร้ปิธ์รรมน้อย ในหลายการศึกษา

แสุด์งให้เห็นว่า baclofen ม่ปิระโยชัน์ใน combined generalized dystonia โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งใน cerebral 

palsy ท่�ได้์รับการแนะนำาให้ใช้ัเป็ินการรักษาตัิวแรก

 ยาอื�นๆ 

 Benzodiazepine (เช่ัน diazepam clonazepam lorazepam และ midazolam) ถ้ึกใช้ัในร้ปิแบบ

รับปิระทานในผู้้้ป่ิวย isolated dystonia ในหลายการศึกษา ยาเหล่าน่�ออกฤทธิ์�ค์ล้ายกับยาค์ลายกล้าม

เนื�อ (muscles relaxants) และม่บทบาทสุำาคั์ญิในการช่ัวยเสุริมการรักษาด่์สุโทเน่ย อย่างไรก็ติามปิระโยชัน์

นั�นถ้ึกจำากัด์ด้์วยผู้ลข้างเค่์ยงท่�สุำาคั์ญิ เช่ัน ง่วงซึึ่มและการติิด์ยา (addiction) สุ่วนยาค์ลายกล้ามเนื�อเอง

นั�นม่รายงานถึึงปิระโยชัน์ทางค์ลินิก โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งใน segmental หรือ generalized dystonia เช่ัน 

cyclobenzaprine, metaxalone, carisoprodol, methocarbamol, orphenadrine และ chlorzoxazone

 Zonisamide เป็ินยากันชัักท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษา myoclonus-dystonia

 Zolpidem ม่ปิระสิุทธิ์ภาพใน generalized dystonia หลายชันิด์

 ยาป้ิายหรือหยอด์ติาท่�ม่ apraclonidine ก็เค์ยม่รายงานถึึงปิระโยชัน์ใน blebpharospasm

 ยาอื�นๆ ท่�อาจม่ปิระโยชัน์ เช่ัน Gabapentin

ตัารางท่ี่�	1. แสุด์งยารับปิระทานท่�สุำาคั์ญิในด่์สุโทเน่ย

- Trihexylphenidyl เริ�มด้์วย 4 – 5 มิลลิกรัมและปิรับเพิ�มได้์ถึึง 80 มิลลิกรัมต่ิอวัน

- เลโวโด์ปิา เริ�มด้์วยขนาด์ติำ�า 62.5 – 100 มิลลิกรัม 2 – 3 ค์รั�งต่ิอวัน

- Baclofen ค์วรแบ่งให้ 3 – 4 ค์รั�งต่ิอวัน เริ�มจากขนาด์ 5 มิลลิกรัมต่ิอวัน และปิรับขนาด์เพิ�ม

ได้์ 5 มิลลิกรัมทุก 3 – 5 วัน จนยาได้์ปิระสิุทธิ์ภาพ

- Tetrabenazine ขนาด์ 25 – 200 มิลลิกรัมต่ิอวัน

- Clonazepam แนะนำาท่�ขนาด์ 1 – 4 มิลลิกรัมต่ิอวัน, Diazepam แนะนำาท่�ขนาด์ 

5 – 25 มิลลิกรัมต่ิอวัน
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	 โบทูี่ลิิน้�มท็ี่อกซิ้น

 การเริ�มใช้ัโบท้ลินั�มท็อกซิึ่นในช่ัวงยุค์ปีิ 1980 เป็ินการพัฒินาการรักษาท่�สุำาคั์ญิท่�สุุด์ของด่์สุโทเน่ย 

โบท้ลินั�มท็อกซิึ่นถ้ึกสุร้างจาก Clostridium botulinum ซึึ่�งม่ซ่ึ่โรไทป์ิต่ิางกันเจ็ด์ซ่ึ่โรไทป์ิ (A ถึึง G) แต่ิละ

ซ่ึ่โรไทป์ิปิระกอบด้์วย 100 kDa heavy chain และ 50 kDa light chain

 ม่เพ่ยงแค์่สุองซ่ึ่โรไทป์ิท่�อนุญิาติให้ใช้ัและจำาหน่ายในสุหรัฐอเมริกาและยุโรปิได้์โด์ย US FDA 

และ European Medicines Agency (EMA) คื์อ ซ่ึ่โรไทป์ิ A และ B โบท้ลินั�มท็อกซิึ่นถ้ึกใช้ัในการรักษาด่์

สุโทเน่ยเกือบทุกแบบของ focal และ segmental dystonia โบท้ลินั�มท็อกซิึ่นถ้ึกฉ่ัด์เข้าไปิยังกล้ามเนื�อท่�

ม่อาการหด์เกร็งหรือเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิโด์ยติรง สุามารถึเห็นผู้ลด่์จากการรักษาได้์ภายในสุองถึึงสุามวัน 

และม่ผู้ลรักษาต่ิอเนื�องไปิอ่ก 3-4 เดื์อน และสุามารถึฉ่ัด์ซึ่ำ�าหลังจากนั�นได้์อ่ก

 ผู้ลข้างเค่์ยงท่�พบได้์บ่อยจากโบท้ลินั�มท็อกซิึ่นมักเป็ินแค่์ชัั�วค์ราวและสัุมพันธ์์กับกล้ามเนื�ออ่อน

แรงแค่์เฉัพาะสุ่วน ท่�พบได้์ เช่ัน หนังติาบนติกในผู้้ป่้ิวย blepharospasm หรอืค์ออ่อนแรงและกลนืลำาบาก

ในผู้้้ป่ิวย cervical dystonia ถึึงอย่างไรก็ติามทุกแนวทางการรักษาก็ยังยอมรับโบท้ลินั�มท็อกซิึ่นเป็ินการ

รักษาท่�แนะนำาใน focal และ segmental dystonia โบท้ลินั�มท็อกซิึ่นชันิด์ใหม่ๆท่�อาจจะม่ปิระสิุทธิ์ภาพ

มากขึ�นนั�นยังอย่้ในช่ัวงพัฒินา หนึ�งในตัิวอย่างเช่ัน Daxibotulinumtoxin A ซึึ่�งเชืั�อว่าม่ผู้ลการรักษาต่ิอ

ค์รั�งนานกว่าตัิวเดิ์มๆ ท่�ใช้ักันอย่้ในขณะน่� ล่าสุุด์ใน isolated cervical dystonia ท่�ได้์รับการรักษาด้์วย 

Daxibotulinumtoxin A กำาลังอย่้ในระหว่างการศึกษาระยะท่� 3

 สุำาหรับในปิระเทศไทยนั�น ค์ณะอนุกรรมการพัฒินาบัญิช่ัยาหลักแห่งชัาติิอนุมัติิให้ใช้ัเฉัพาะ 

โบท้ลินั�มท็อกซิึ่นซ่ึ่โรไทป์ิ A ใน 2 ข้อบ่งช่ั� คื์อ โรค์ใบหน้ากระตุิกค์รึ�งซ่ึ่ก (hemifacial spasm) ชันิด์ไม่

ทราบสุาเหตุิ และโรค์ค์อบิด์เกร็งชันิด์ไม่ทราบสุาเหตุิ (spasmodic torticollis หรือ idiopathic cervical 

dystonia) เท่านั�น

 กายภาพิบำาบ้ดแลิะการร้กษ์าเสริมอ่�นๆ

 แต่ิเดิ์มการรักษาด้์วยกายภาพบำาบัด์ทำาเพื�อให้ท่าทาง (posture) ระยะของการเค์ลื�อนไหว (range 

of motion) ของผู้้้ป่ิวยด่์ขึ�น และป้ิองกันการยึด์ติิด์ (contracture) ในปัิจจุบันการทำากายภาพร่วมกับโบท้

ลินั�มท็อกซิึ่นม่ผู้ลการรักษาท่�ด่์กว่าการใช้ัโบท้ลินั�มท็อกซิึ่นเพ่ยงอย่างเด่์ยว เช่ัน ใน cervical dystonia 

สุามารถึช่ัวยในเรื�องอาการปิวด์ ค์วามพิการ (disability) และคุ์ณภาพช่ัวิติ และยังทำาให้ปิระสิุทธิ์ภาพของ

โบท้ลินั�มท็อกซิึ่น ค์งอย่้นานขึ�นเท่ยบกับใช้ัโบท้ลินั�มท็อกซิึ่นอย่างเด่์ยวโด์ยไม่ได้์ทำากายภาพบำาบัด์

 ตัิวช่ัวยพยงุ (brace) ในผู้้ป่้ิวยบางรายเปิน็อุปิกรณส์ุำารองเพื�อเป็ินเค์รื�องมือในการลด์อาการหรอื

เป็ิน sensory trick โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวย cervical dystonia อุปิกรณ์สุำาหรับมือหลากหลายร้ปิ

แบบได้์ถ้ึกพัฒินาขึ�นเพื�อใช้ัในผู้้้ป่ิวย writer’s cramp  ผู้้้ป่ิวยบางรายถึึงขนาด์ถ้ึกจับยึด์มือและแขนท่�ม่

อาการด้์วยเค์รื�องด์าม (splint) ก็ด้์เหมือนยังไม่ค่์อบพบปิระโยชัน์และกลับม่ผู้ลข้างเค่์ยงจากการรักษา

 การรักษาเสุริมอื�นๆ สุำาหรับด่์สุโทเน่ยรวมถึึงเทค์นิค์การกระตุ้ินแบบไม่รุกลำ�า (noninvasive 

stimulation techniques) เช่ัน repetitive TMS (rTMS) หรือ transcranial direct  current stimulation 
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(tDCS) แต่ิการจะถ้ึกใช้ัเป็ินการรักษาต่ิอเนื�องหรือไม่ยังค์งต้ิองรอด้์ผู้ลการศึกษาเพิ�มเติิม

	 การร้กษ์าด้วยการผ�าต้ัด

 การรักษาด้์วยการกระตุ้ินไฟฟ้าท่�สุมองสุ่วนลึก (deep brain stimulation, DBS) ได้์กลายเป็ินการ

รักษาท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพท่�สุุด์สุำาหรับผู้้้ป่ิวยด่์สุโทเน่ยท่�ไม่ติอบสุนองติ่อการรักษาด้์วยยาทั�ง generalized 

dystonia และ segmental หรือ focal dystonia บางชันิด์ท่�ม่อาการรุนแรง โด์ย globus pallidus interna 

(GPi) และ subthalamic nucleus (STN) เป็ินเป้ิาหมายหลักของการกระตุ้ินเพื�อรักษาเนื�องจากทั�งสุอง

สุ่วนดั์งกล่าวเก่�ยวข้องกับการค์วบคุ์มค์วามเค์ลื�อนไหว

ตัวอย่างผู้ปั่วยท่่น่าสนใจ
ผู้ป่วยรายท่ี่�	1

 เด็์กหญิิงอายุ 11 ปีิมาพบแพทย์ด้์วยอาการสุำาคั์ญิ คื์อ เดิ์นลำาบากมากขึ�น ล้มบ่อย และทำา

กิจวัติรปิระจำาอื�นๆ ลำาบากมากขึ�น โด์ยอาการต่ิางๆ เริ�มขึ�นเมื�อปิระมาณ 2 ปีิก่อนมาโรงพยาบาลและ

ม่อาการแย่ลงมากขึ�นเรื�อยๆ ซึึ่�งผู้้้ป่ิวยม่อาการทุเลาในช่ัวงเช้ัาหลังตืิ�นนอนและจะค่์อยๆ แย่ลงในช่ัวง

ระหว่างวันและแย่ลงมากท่�สุุด์ในช่ัวงเย็น

 ผู้้้ป่ิวยไม่ม่ปิระวัติิโรค์ทางระบบปิระสุาทหรือโรค์ตัิบในค์รอบค์รัว ผู้้้ป่ิวยไม่ม่ปิระวัติิการค์ลอด์

หรือพัฒินาการท่�ผิู้ด์ปิกติิ การติรวจร่างกายติามระบบนอกเหนือจากระบบปิระสุาทของผู้้้ป่ิวยพบว่าอย่้

ในเกณฑ์์ท่�ปิกติิ ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามคิ์ด์และอารมณ์อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ  พบม่อาการพ้ด์ติิด์ขัด์ ร่วมกับม่การ

เค์ลื�อนไหวช้ัา (bradykinesia) เมื�อเริ�มเค์ลื�อนไหว แขนขาม่การแข็งเกร็งของกล้ามเนื�อ (rigidity) โด์ยม่

อาการเริ�มจากท่�ขาก่อน และม่การติอบสุนองของเอ็นสุ่วนลึกท่�ไว ขาม่ลักษณะเกร็งบิด์ (dystonic pos-

ture) อันเป็ินสุาเหตุิให้เดิ์นด้์วยปิลายเท้า (tip toe walking)

 ผู้ลการติรวจเลือด์พื�นฐานทั�งหมด์อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ ผู้ลติรวจนำ�าไขสัุนหลังม่โปิรต่ินและจำานวน

เซึ่ลล์ปิกติิ ได้์ทำาการติรวจ serum ceruloplasmin และ 24 hour urinary copper excretion ซึึ่�งก็อย่้ใน

เกณฑ์์ปิกติิเช่ันกัน รวมไปิถึึงผู้ลสุแกนสุมอง CT และ MRI และ EMG/NCV ท่�ไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิ 

 หลังจากได้์รับด้์วย L-dopa (L-dopa 100 มิลลิกรัม + benserazide 25 มิลลิกรัม) โด์ยเริ�มจาก

รับปิระทาน 0.5 เม็ด์ สุามค์รั�งต่ิอวัน และค่์อยๆ ปิรับเพิ�มปิริมาณมากขึ�นเป็ินรับปิระทาน 1 เม็ด์ สุามค์รั�ง

ต่ิอวัน ปิรากฏิผู้้้ปิว่ยอาการด่์ขึ�นอย่างมากหลังจากเริ�มการรักษาด้์วย L-dopa ได้์ภายในหนึ�งสัุปิด์าห์ และ

ด่์ขึ�นติามลำาดั์บจนติรวจร่างกายทางระบบปิระสุาทไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิ ท่�นัด์ติรวจติิด์ติามอาการ 3 เดื์อน

 จากการติรวจเพิ�มเติิมพบม่ mutation ของย่น GCH1 ผู้้้ป่ิวยจึงได้์รับการวินิจฉััยเป็ิน dopa-re-

sponsive dystonia (DRD) 
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ผู้ป่วยรายท่ี่�	2

 ผู้้้ป่ิวยเพศชัายอาย ุ25 ปีิมาพบแพทยด้์์วยปิระวติัิ 3 ปีิก่อนมาโรงพยาบาล พ้ด์ไม่ชััด์ กลืนอาหาร

ลำาบากมากขึ�น ผู้ลการทำางานแย่ลง ติรวจร่างกายทางระบบปิระสุาทพบ พ้ด์ไม่ชััด์ พ้ด์ติิด์ขัด์ ม่ focal 

dystonia ท่�แขนซ้ึ่าย ร่วมกับม่ร่เฟล็กซ์ึ่ท่�ไว กำาลังแขนขาทั�งสุองข้างอย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ ติรวจพบพาร์กินโซึ่

นิซึึ่�ม คื์อ อาการแข็งเกร็ง (rigidity) และ เค์ลื�อนไหวช้ัา (bradykinesia) ของร่างกายทั�งสุองข้าง ติรวจไม่

พบโค์เร่ย หรือไมโอโค์ลนัสุ ติรวจอาการทางระบบปิระสุาททางติาและจอปิระสุาทติาอย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ 

ผู้้้ป่ิวยจบการศึกษาในระดั์บมัธ์ยมศึกษาติอนปิลาย ผู้ล Thai-mental state examination (TMSE) ณ ขณะนั�น

คื์อ 21 ค์ะแนน นอกจากน่�ผู้้้ป่ิวยยังม่ปัิญิหาด้์านการวางแผู้น การทำางานเป็ินขั�นติอน ค์วามจำาระยะยาว 

การใช้ัเหตุิผู้ล การยับยั�งชัั�งใจ และพบอาการซึึ่มเศร้าร่วมด้์วย ผู้้้ป่ิวยไม่ม่ปิระวัติิโรค์ทางระบบปิระสุาท

และค์วามสัุมพันธ์์ร่วมกันทางสุายเลือด์ในค์รอบค์รัว

 การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ การทำางานตัิบและไติไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิ serum copper และ 

ceruloplasmin รวมถึึง urinary copper excretion อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ แต่ิจากภาพสุแกนสุมอง T2 weight-

ed MRI แสุด์งลักษณะของการสุะสุมของธ์าตุิเหล็ก (hypointense signal ล้อมรอบ hyperintense signal) 

ท่�บริเวณ Globus pallidus ทั�งสุองข้าง ท่�เร่ยกว่า Eye of the tiger sign ซึึ่�งเป็ินข้อม้ลท่�ช่ัวยบ่งช่ั�การ

วินิจฉััยจึงได้์ทำาการติรวจทางพันธุ์กรรม พบผู้้้ป่ิวยม่ mutation ของย่น PANK2 ผู้้้ป่ิวยรายน่�จึงได้์รับการ

วินิจฉััยเป็ิน pantothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN)

 โด์ยผู้้้ป่ิวยรายน่�จัด์เป็ิน atypical PKAN เนื�องจากผู้้้ป่ิวยรายน่�เริ�มม่อาการในชั่วงอายุย่�สิุบปีิ 

ซึึ่�งแติกต่ิางจาก classic PKAN ท่�จะเริ�มม่อาการตัิ�งแต่ิยังอายุน้อย โด์ยร้อยละ 90 เริ�มม่อาการก่อนอายุ 

6 ปีิ 
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แผนภาพิท่ี่�	4.	แสุด์งแนวทางการรักษาด่์สุโทเน่ย
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