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“ชัก อัมพาต หัวใจเต้นไม่ปกติ เลือดข้น”
ชายไทยคู่อายุ 45 ปี เป็นช่างพ่นสีรถจากปทุมธานี
อาการสําคัญ
ชักหมดสติ 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล
ผู้ป่วยสบายดีและทํางานเป็นปกติ จนวันที่มีอาการ ญาติเห็นผู้ป่วยอยู่ดีๆ ก็ล้มลง หมด
สติ ตาเหลือก แขนขาเกร็ง กระตุก ญาติจึงพาส่งโรงพยาบาล ผู้ป่วยหยุดชักและพอรู้ตัวบ้างแต่ยังซึม
แขนขาซีกซ้ายยกไม่ขึ้นและปากเบี้ยว
ผู้ป่วยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน แต่เมือ่ 2 ปีก่อนเคยปวดหัว จึงไปหาแพทย์ แพทย์
แต่ผู้ป่วยไม่ได้ไปรับการรักษาต่อและไม่ได้ทานยาอะไรเป็น
พบว่าความดันเลือดสูงและได้ให้ยาไปกิน
ประจํา
ผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้า
อภิปราย
ผู้ป่วยรายนี้มี epileptic convulsion จากรอยโรคที่สมองซีกขวา เพราะมีประวัติร่างกาย
ซีกซ้ายอ่อนแรง อาการอาจเป็นจากหลอดเลือดแดงที่สมองแตกหรืออุดตันเพราะเคยมีความดันเลือดสูง
นอกจากสาเหตุเพราะหลอดเลือดแดงผิดปกติแล้ว ผูป้ ่วยที่มีหลอดเลือดดําหรือ venous sinus อุดตันก็
ทําให้ชักและเป็นอัมพาตแบบนี้ได้ แต่ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดศีรษะนํามาก่อนหรือเป็นอาการร่วมด้วย
สาเหตุอื่นที่เป็นไปได้ก็ได้แก่ เนื้องอก เช่น metastasis, abscess หรือแม้แต่ cysticercosis ก็เป็นได้
คงต้องดูผลการตรวจร่างกายก่อนจึงจะให้การวินิจฉัย พร้อมการตรวจพิเศษและให้การรักษา
ผลการตรวจร่างกาย
Wt. 46.5 kgs. T 37ºC
PR 96, irregularly irregular, HR 90
130/80 mm.Hg.
drowsy, no neck stiffness
Eyes deviated to ®
L UMN facial weakness
Tongue : deviated to L
L limb weakness, power grade 3/5
DTR’s ® 1+
L 2+
P
↓
↑
th
Heart : apex beat at 6 intercostal space
just lateral to mid-axillary line
no heaving or thrill
pan-systolic murmur at apex and parasternal border
Lungs : clear

BP

Abdomen : no abnormality
Legs : no oedema
อภิปราย (ต่อ)
ผู้ป่วยมี atrial fibrillation เพราะชีพจรไม่สม่ําเสมอและมี pulse deficit (PR และ HR
ไม่เท่ากัน) ผูป้ ่วยมี mitral regurgitation เพราะมี pansystolic murmur ที่ apex ส่วนความดันเลือดไม่
สูงมีความเป็นไปได้มากว่าผูป้ ่วยมี cardiogenic embolic infarct ที่สมองซีกขวาบริเวณ middle cerebral
artery เมือ่ ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล ควรทํา CT scan สมองด่วน เพื่อดูให้แน่วา่ ไม่มีเลือดออกในสมอง
เพราะจะต้องพิจารณาให้ยา anticoagulant ควรทํา Echocardiogram เพื่อดูว่ามีลิ้นหัวใจรัว่ และมี clot
ใน left atrium หรือไม่ นอกจากนี้ก็คงขอผลการตรวจเลือดทั่วไป
ผลการตรวจพิเศษ
CT scan brain ไม่มี haematoma
Echocardiogram พบ mild mitral regurgitation, mild to moderate tricuspid
regurgitation and suspected clot in left atrium
Blood :

Hb 19
Hct 57.6
RBC 6.12 x 106
WBC 10,000
N 84 L 15 M 1
Platelets 206,000
TP 67.7
alb 40
LFT’s and electrolytes were normal

อภิปราย (ต่อ)
ปัญหาของผู้ปว่ ยรายนี้อยู่ทกี่ ารรักษา ส่วนการวินจิ ฉัยโรคก็เป็นไปดังที่ผมกล่าวมาแล้ว
จึงเป็นกรณีที่ผิดกับรายอื่นๆ ที่เขียนซึ่งปัญหามักจะอยูท่ ี่การวินิจฉัยโรค
ผู้ป่วยรายนี้คงจะต้องให้ digoxin เพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ และให้
anticoagulantโดยพยายามปรับยา coumadin โดยให้ INR อยู่ประมาณ 3.0 แต่ก่อนทําเช่นนั้นมีความ
ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งที่ต้องแก้ไขก่อน ก็คือ การที่มีคา่ Hb สูงถึง 19 และ PCV สูงถึง 57.6 ค่าปกติ
ควรอยู่ไม่เกิน 17.7 และ 52.2 ตามลําดับ (เอกสารหมายเลข 1, 2) ควรเอาเลือดออกประมาณ 300
ถึง 500 ml. และคอยติดตามดู Hb และ PCV เป็นระยะๆ
การรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ
แพทย์ได้เอาเลือดออก 300 ml.
enalarpil และ diphenylhydantoin

ได้ให้ยา digoxin, coumadin, pentoxyfyline,

Hb และ Hct ลดลง และเมื่อ 5 วันหลังเข้าอยู่ในโรงพยาบาล Hb 14.7
ผู้ป่วยรู้ตัวดี ไม่ชัก แต่ยังมี L hemiparesis
อภิปรายเพิ่มเติม

PCV 43.8

ปัญหาทีม่ ีสว่ นทําให้สมองผู้ป่วยรายนี้ขาดเลือดจนเนือ้ สมองตาย ก็คือ atrial fibrillation
(AF) และ polycythaemia
เรื่อง AF แพทย์ส่วนใหญ่มักทราบกันดี
ถ้าพบในผู้สูงอายุที่เสีย่ งต่อการมี embolic
stroke
ควรต้องให้ยา anticoagulant เช่น coumadin เป็นระยะเวลานาน และแนวโน้มปัจจุบันก็จะควบคุมอัตรา
การเต้นของหัวใจมากกว่าทีพ่ ยายามรักษาให้จังหวะการเต้นเป็นปกติ (เอกสารหมายเลข 3, 4, 5 และ
12) ส่วนเรือ่ งเม็ดเลือดแดงในเลือดมากเกินเป็นเรื่องที่แพทย์ทั่วไปให้ความสนใจน้อยกว่าที่ควรทั้งๆ ที่พบ
ได้เสมอๆ ถึงจะไม่บ่อยนักแต่มีความสําคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อหลอดเลือดสมองอุดตันมาก
จึงจะขอกล่าวไว้ในที่นี้
Polycythaemia เป็นกลุ่มโรคที่เม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินมากผิดปกติและ pack cell
volume เพิ่มขึ้น พอแยกออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
1) Primary polycythaemia หรือที่เรียก Polycythaemia rubra vera ซึ่งเกิดจากเซลล์
ต้นกําเนิดในไขกระดูกผิดปกติ เข้าใจกันว่าเกิดเพราะมี gene กลายพันธุ์ โรคนี้มักเกิดในคนอายุ 50 ปี
ขึ้นไปนอกจากฮีโมโกลบิน PCV และเม็ดเลือดแดงมากผิดปกติแล้ว เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดมักจะ
มาก
ผิดปกติด้วย
2) Secondary polycythaemia เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากมี erythropoictin มากผิดปกติ
ซึ่งเป็นผลจาก hypoxia, congenital cyanotic heart disease, โรคปอดเรือ้ รังหรือคนที่ไปอยูบ่ นภูเขาสูง
คนอ้วนมากๆ หรือสูบบุหรี่มาก
นอกจากนี้ก็มีกลุ่มโรคโดยเฉพาะโรคไตที่มี inappropriate
erythropoietin increase เช่น hypernephroma, polycystic kidney disease และเนื้องอกบางชนิด
ได้แก่ hepatoma, uterine leiomyoma และ cerebellar haemangioblastoma
และ
3) Apparent polycythaemia คนไข้ประเภทนี้มฮี ีโมโกลบินเข้มข้นมากเกิน
PCV เพิ่มผิดปกติ แต่ red-cell mass ปกติ Erythrocytosis เกิดจาก plasma volume ลดลง
ในผู้ป่วยรายนี้แพทย์ไม่ได้ตรวจหา red cell mass ผู้ป่วยไม่อ้วน น้ําหนักตัวไม่ถึง
50 กิโลกรัม ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา น่าจะอยู่ในกลุ่มที่ 3 ที่กล่าวเดิมเคยมีผู้เรียกผู้ปว่ ยกลุ่มนี้ทมี่ ี
ความดันเลือดสูงร่วมด้วย ว่าเป็น Gaisbock’s Syndrome ตามที่แพทย์ชาวเยอรมันรายงานไว้เมือ่ ค.ศ.
1905 การทีม่ ีฮีโมโกลบินเข้มข้นเกินปกติ (ผู้ชาย ถ้าเกิน 17.7) และ PCV มากเกิน 52% ทําให้เลือด
ข้น การไหลเวียนในหลอดเลือดสมองช้า ปริมาณเลือดที่นําออกซิเจนไปเลี้ยงสมองต่อนาทีก็น้อยลง ใน
เรื่องนี้มผี ู้ศึกษาและ
รายงานไว้นานแล้ว นายแพทย์ T.C. Pearson ผู้เชี่ยวชาญทางโลหิตวิทยาที่
ลอนดอนร่วมกับคณะแพทย์ทางประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ พบว่า ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยง
สมองหรือ cerebral blood flow (CBF) ซึ่งปกติจะแสดงค่าเป็น ml. ต่อน้ําหนักสมอง 100 กรัมต่อนาที
ในผู้ป่วยทีม่ ี haematocrit ในหลอดเลือดดําอยู่ 51% ขึ้นไปและมี red cell mass (RCM) ปกติ ใน
ผู้ป่วย 39 รายมีค่าเฉลี่ย 45.8 ml.ต่อสมอง 100 กรัมต่อนาทีเทียบกับคนปกติที่มี haematocrit เฉลี่ย
42.1 มี CBF 68.6 (เอกสารหมายเลข 6) นอกจากนี้ Pearson ยังได้ศึกษาติดตามการดําเนินของโรค
และภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มี idiopathic erythrocytosis เหล่านี้ พบว่า ผู้ป่วยจํานวน 12 จาก 30
ราย (ร้อยละ 40) กลายเป็นโรค primary proliferative polycythaemia ภายใน 6 ปี ผู้ป่วยทั้งหมดมี
ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดสมองมาก ผู้ปว่ ย 5 ใน 7 รายที่ถึงแก่กรรมเป็นเพราะมีหลอดเลือดสมอง
อุดตัน (เอกสารหมายเลข 7)
ในช่วงระยะเวลาเกือบ 40 ปี ผมมีผู้ป่วยค่อนข้างสูงอายุอยู่เป็นจํานวนมากพอสมควรที่มี
อาการสมองขาดเลือดเป็นครั้งคราวหรือเคยมี stroke แล้วที่มี PCV สูง ต้องเอาเลือดออกเป็นครั้งคราว
ครั้งละประมาณ 300-500 ml. ประมาณ 5-6 เดือนครั้ง ขณะนี้ก็ยังติดตามดูผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ 4-5
คน มีอยู่ 1 ราย ผู้ป่วยชายอายุ 44 ปี เมื่อมาตรวจกับผมด้วยอาการปวดมึนศีรษะ มี PCV 55 Hb
18.2
เป็น apparent polycythaemia ต้องเอาเลือดออกเป็นครั้งคราว 2 ปีต่อมามีอาการแน่น

หน้าอกจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจนหัวใจหยุดเต้นแต่ก็ได้ปฐมพยาบาลกันจนฟื้นเป็นปกติทุกประการ
เพราะโชคดีมาถึงโรงพยาบาลพอดีตอนทีห่ ัวใจหยุดเต้น เหตุเกิดมากว่า 20 ปีแล้ว ผู้ป่วยรายนี้ขณะนี้
อายุ 65 ปีก็ยังต้องให้แพทย์เอาเลือดออกปีละ 1-2 ครั้งเพราะถ้าไม่เช่นนั้น haematocrit สูงเกิน 51
สาเหตุดังกล่าวก็ยังไม่เป็น ที่ประจักษ์ มีสิ่งหนึ่งทีผ่ มเน้นเสมอกับผู้ป่วยของผมที่สูบบุหรี่ก็คือ ให้หยุดสูบ
บุหรี่เด็ดขาด เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิด polycythaemia ได้ (เอกสารหมายเลข
8 และ 9) ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะอ้วนและเคยมีผู้กล่าวว่า ความเครียดมีส่วนทําให้เกิดภาวะเลือดผิดปกติ
ดังกล่าวถึงกับใช้คํา stress polycythaemia(เอกสารหมายเลข 10) แต่หลักฐานไม่แน่ชัด Pearson ได้
แนะแนวทางปฏิบัติไว้ว่า เวลาหาค่า PCV น่าจะใช้วิธี micro-haematocrit มากกว่าใช้ electronic
counters เพราะอาจจะได้ค่า PCV ต่ํากว่าความเป็นจริงถ้าเกิดเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กและสีซีดกว่าปกติ
Pearson ยังแนะนําให้ตรวจเลือดผู้ป่วยเพิม่ เติม หา red cell mass และ plasma volume ถ้าผู้ป่วยเป็น
ชายที่มี PCV เกิน 51 และผู้ปว่ ยหญิงที่ PCV เกิน 48% ถ้าพบว่าผู้ปว่ ยอยู่ในกลุ่ม apparent
polycythaemia หรือ idiopathic erythrocytosis (กลุ่มที่ 3 ที่กล่าวมา)
และมี PCV เกิน 55 ให้เอาเลือดออกจน PCV เหลือ 45 หรือต่ํากว่า ถ้า PCV มีค่าอยู่ระหว่าง 54.951 และผู้ปว่ ยเคยมีอาการจากสมองขาดเลือดก็ให้เอาเลือดออก แต่ถ้าไม่เคยมีอาการดังกล่าวก็ให้ติดตาม
ดู ผู้ป่วยต่อไปก่อน (เอกสารหมายเลข 11)
ผู้ป่วยด้วยหลอดเลือดสมองผิดปกติมักมีปัจจัยร่วมหลายอย่างที่ทาํ ให้เกิด stroke ขึ้นได้
แพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยด้วยโรคนี้จึงควรจะต้องรอบคอบเป็นพิเศษและเมื่อพบสาเหตุเหล่านั้นต้องแก้ไขไป
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