INTERESTING TOPIC
เรื่อง Neuroleptic Malignant Syndrome
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2547 เวลา 13.30-15.00 น.
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ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย เกื้อศิริกุล ประธาน
นายแพทยอาทิตย เลาสุอังกูร ผูเสนอรายงาน
Introduction
Neuroleptic malignant syndrome (NMS) เปนผลแทรกซอนที่รุนแรงของการใชยา
รักษาโรคจิต ซึ่งภาวะนี้พบไดนอย แตเมื่อเกิดขึ้นแลวอาการมักจะรุนแรงและเปนอันตรายถึง
ชีวติ ได (1)(2)(3) การวินิจฉัยและการรักษาโรคนี้ บางครั้งทําไดยาก เนื่องจากพบไดไมบอยนัก
และอาการไมชัดเจน จึงจําเปนตองใชความรอบคอบ เพือ่ ใหไดรับการวินิจฉัยและสามารถรักษา
ไดทันทวงที
History
- เริ่มมีการใชยารักษาโรคจิตตั้งแตป 1952(2)
- ป 1968 Delay and Deniker(1)(2)(3) ไดรายงานกลุมอาการปวยที่รนุ แรงจากการ
ใชยารักษาโรคจิต ซึ่งเรียกกลุมอาการดังกลาววา akinetic hypertonic syndrome
กอนจะเปลี่ยนเปน neuroleptic malignant syndrome (3)(4)
- neuroleptic malignant syndrome มาจากภาษาฝรั่งเศสคําวา “syndrome malin
des neuroleptiques” (2)
Clinical manifestation of NMS
อาการของ NMS นั้นมีไดหลายรูปแบบ แตที่เปนอาการหลักและบงวานาจะเปน NMS
คือ hyperthermia, muscle rigidity, elevated CPK level และมีประวัตใิ ชยารักษาโรคจิต(2)(3)
สวนอาการอื่นๆที่พบไดใน NMS คือ (2)(3)
1) altered consciousness ซึ่งเปนไดต้งั แตระดับ decreased awareness หรือ
confusion จนถึง coma
2) autonomic dysfunction เชน hypertension, postural hypotension, labile blood
pressure, tachycardia, tachypnea, diaphoresis, skin pallor, urinary incontinence
3) neurologic dysfunction ไดแก tremors, abnormal reflexes, bradykinesia,
chorea, dystonias (ซึ่งไดแก opisthotonos, trismus, blepharospasm and oculogyric crisis)
nystagmus, dysarthria, aphonia and seizures
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4) abnormal mental status เชน agitation หรือ delirium ซึ่งการแยกวา MSE ดังกลาว
เปน NMS หรือ โรคทางจิตเวชเดิมที่เปนอยูทําไดยาก
muscle rigidity ใน NMS เปนไดตั้งแต tone เพิ่มขึ้นเล็กนอยจนถึงรุนแรง ซึ่งจะ
เรียกวา lead-pipe rigidity ซึ่งการเพิ่ม tone ของกลามเนื้อจะทําใหลด chest wall compliance
มีผลทําใหเกิด hypoventilation และมี pulmonary infection ตามมาได และ muscle rigidity ที่
ไมสนองตอบ anticholinergic drug เปนอาการที่บงบอกวาเปนจาก NMS ไดชัดเจนขึ้น(2)(3)
การตรวจรางกายจะพบวามี sign of dehydration เชน dry mucous membrane,
sunken eyes, skin turgor และอาจพบวามีปสสาวะเปนสีดําจาก myoglobinuria
ในผูปว ยที่สงสัย NMS นอกจากจะตองซักประวัติและตรวจรางกายใหรอบคอบแลว การ
สงตรวจทางหองปฏิบัติการจะชวยในการวินิจฉัย ซึ่งใน NMS จะพบวามี skeletal muscle
damage (จากการหดตัวของกลามเนื้อรุนแรง) ทําใหคา creatinine phosphokinase (CPK)
สูงขึ้น โดยมักจะมากกวา 1000 U/L และอาจสูงถึง 100,000 U/L ได คา CPK อาจสูงไดจากการ
ฉีดยาเขากลามเนื้อหรือผูกมัดผูปวย (restraint) แตคามักจะไมสูงเกิน 600 U/L การวัดคา CPK
เปนระยะจะชวยในการติดตามการดําเนินของโรค โดยคา CPK จะลดลงสัมพันธกบั อาการที่ดี
ขึ้นของผูปว ย ซึ่งถา CPK ลดลง แตไขยงั สูงอยูแสดงวาอาจมี infection เกิดขึ้นรวมดวยก็ได
นอกจากนี้ WBC มักจะสูง ตั้งแต 10,000-40,000 cell/mm3 มักจะเปน normal
differential count และมี shift to the left หรือไมก็ได อาจพบมี enzymes ของตับสูงขึ้น เชน
transaminase, LDH, ALP ที่เพิ่มขึ้น electrolyte เปลีย่ นแปลง เชน hyperkalemia and
hypernatremia จาก total body water ที่ลดลง
การสงตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารอื่นๆที่ควรสงเพื่อวินิจฉัยแยกโรค ไดแก urinalysis,
calcium, magnesium, Lumbar puncture ในผูที่สงสัย meningitis, encephalitis ที่อาการคลาย
NMS (มักจะ normal สําหรับ NMS), renal and hepatic function test CT or MRI จะชวย rule
out brain abscess หรือ structural lesion ในกรณีที่สงสัย
Blood gases, coagulation factor, blood culture, toxicology screen และ serum
lithium level สงตามความเหมาะสม
อาการของ NMS มักจะเกิดขึ้นภายใน 24 – 72 ชั่วโมง(3)(4) หลังจากไดรับยารักษาโรค
จิตหรือหลังจากมีการปรับขนาดของยา ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดหลังจากไดรับยานานหรือหยุดยาไป
แลว 10 – 20 วัน(3) และอาจนานกวานั้น ถาเปน depot form ซึ่งยารักษาโรคจิตทุกตัว
สามารถทําใหเกิด NMS ได รวมทั้ง atypical antipsychotics เชน clozapine, risperidone หรือ
olanzapine(2)(3)(4)(5)(6) แตยาที่พบวาทําใหเกิด NMS บอยที่สุด คือ haloperidol(2) ซึ่งอาจ
เปนเพราะ haloperidol ถูกใชอยางแพรหลายที่สุดก็เปนได
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ตารางที่ 1 แสดงยารักษาโรคจิตทีท่ ําใหเกิด NMS(4)
Box 1 : Neuroleptic medications associated with neuroleptic malignant syndrome
Typical neuroleptics
Atypical neuroleptic
Haloperidol (+++)
Clozapine (+)
Chlorpromazine (++)
Olanzapine (+)
Fluphenazine, long acting (++)
Quetiapine (+)
Fluphenazine (++)
Risperidone (+)
Levomepromazine (+)
Loxapine (+)
+ = rarely associated with NMS, +++ = more commonly associated with NMS
ตารางที่ 2 Clinical manifestation of NMS
Physical finding
Abnormal blood pressure (typically
hypertension) *
Altered level of consciousness *
Chorea
Diaphoresis *
Fever (temperature > 38.5° C) *
Generalized tonic - clonic seizures
Muscle rigidity *
Mutism
Opisthotonos
Positive Babinski’s sign
Tachycardia *
Tachypnea *
Trismus
* common finding
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Creatinine kinase *
Leukocytosis, with shift to the left *
Myoglobinuria *
Transaminase levels
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Diagnosis
หลายๆสถาบันใช diagnostic criteria ที่ตา งกัน Lazarus and associated สรุปวา
hyperthermia and muscle rigidity เปน cardinal features ของ NMS และผูปวยจะตองไดรับ
ยารักษาโรคจิตภายใน 7 วันกอนเกิดอาการจึงจะวินิจฉัย NMS(2)
ใน NMS สามารถแสดงไดหลายอาการและแตละอาการในแตละคนก็มีความรุนแรงไม
เทากัน ซึ่งบางคนอาจมีแค 2 อาการที่เปน cardinal features ก็ได เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยตอง
ชั่งน้ําหนักใหดี ถาวินิจฉัยเปน NMS แลวหยุดยารักษาโรคจิตอาจทําใหอาการทางจิตกําเริบมาก
ขึ้นได หรือถาวินิจฉัยผิดอาการดังกลาวเปนจากโรคทางกายก็จะทําใหผูปวยไดรับการรักษาที่
ลาชาไป
ตารางที่ 3 แสดง Criteria for NMS จาก DSM – IV - TR (10)
DSM – IV – TR Research criteria for NMS
A. The development of severe muscle rigidity and elevated temperature associated with
the use of neuroleptic medication
B. Two (or more) of the following
(1) diaphoresis
(2) dysphagia
(3) tremor
(4) incontinence
(5) changes in level of consciousness ranging from confusion to coma
(6) mutism
(7) tachycardia
(8) elevated or labile blood pressure
(9) leukocytosis
(10) laboratory evidence of muscle injury (e.g. elevated CPK)
C. The symptoms in Criteria A and B are not due to another substance (e.g.
phencyclidine) or a neurological or other general medical condition (e.g. viral
encephalitis)
D. Symptoms in Criteria A and B are not better accounted for by a mental disorder (e.g.
mood disorder with catatonic features )
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ปจจัยเสี่ยง (risk factor) ที่ชกั นําใหเกิด NMS มีหลายอยางดวยกัน การใชยารักษาโรค
จิตถาใชในขนาดสูง โดยเฉพาะในรูปแบบฉีดจะมี risk สูง (บางการศึกษาพบวา dose ยา ไมมี
ผลเพิ่ม risk factor)(2)(4) การเพิ่มขนาดยาหรือลดขนาดยาอยางรวดเร็ว, การหยุด
antiparkinsonian agents กะทันหัน, การให dopamine – depleting agents ก็เปนปจจัยเสี่ยง
สวนการหยุดยารักษาโรคจิตกะทันหันพบวาเปนปจจัย ทําใหเกิด NMS ไดแตนอ ยมาก ภาวะ
dehydration ก็เปน risk factor ที่สําคัญในผูปวย NMS ซึ่งมีภาวะ agitation, poor oral intake
และ hyperthermia ก็จะยิ่งกระตุนใหเกิด dehydration และเพิ่ม risk factor อีก และผูปว ยทีเ่ ปน
NMS แลวก็มี risk factor สูงที่จะเปนซ้ําอีก
นอกจากนี้ภาวะตางๆ ตอไปนี้ก็เปน risk factors ไดแก alcoholism, organic brain
syndrome, extrapyramidal disorder(Parkinson’s disease, Huntington’s disease), iron
deficiency, catatonia, multiple trauma, operation(2)(3)(4)(7)
Epidemiology
อุบัติการณพบไดประมาณ 0.02 – 3.23 % จากผูปวยจิตเวชในรายที่ไดรับยารักษาโรค
จิต พบไดในผูป วยทุกอายุ แตพบมากในชวงอายุ 20 – 50 ป(2) (ซึ่งในชวยอายุนมี้ ีปริมาณการ
ใชยารักษาโรคจิตมากที่สุด) พบในผูชายเปนสองเทาของผูหญิง อัตราการตาย (mortality
rate) 10 – 30 % (4)
Pathogenesis of NMS
(1) Central dopamine receptor blockade(2)(3)(4)
Dopamine มีบทบาทตอ central thermoregulation ยารักษาโรคจิตซึ่งเปน
dopaminergic receptor antagonism จะมีผลรบกวนการทํางานของ dopamine ใน central
thermoregulation โดยความรอนจะถูกสรางขึ้นโดยการกระตุนของ serotonin ใน hypotalamus
ซึ่ง dopamine มีบทบาทยับยั้งขบวนการดังกลาวนี้ ถา dopamine ทํางานลดลงจากฤทธิย์ า
รักษาโรคจิต ก็มีผลให serotonin ถูกยับยั้งนอยลงและเกิด hyperthermia ขึ้นได ซึง่ ทฤษฎีนี้
สนับสนุนโดยมีรายงานผูปวย Parkinson’s disease ที่มี chronic psychosis รวมดวย เกิด
NMS ขึ้นเมื่อหยุด dopaminergic agonists แตให haloperidol ตอไป และพบวายับยั้ง
dopamine receptor ที่ corpus striatum ทําใหเกิด muscle rigidity และ generating heat ซึ่ง
สรุปไดวา NMS เกิดจาก dopamine depletion or blockade
(2) Primary skeletal muscle defect(2)(3)(4)
ทฤษฎีนี้เชื่อวา NMS กับ malignant hyperthermia มี pathophysiology ที่คลายๆกัน
ซึ่งอธิบายไดจาก
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(2.1) NMS และ malignant hyperthermia (MH) มีอาการแสดงที่คลายกัน ไดแก
hyperthermia, rigidity, elevated CPK level และมีอัตราการตายพอๆกันที่ 10 – 30%
(2.2) Sodium dantrolene ซึ่งเปน peripheral muscle relaxant สามารถใชรักษาทั้ง
NMS และ MH แลวตอบสนองตอการรักษาไดดี
(2.3) ทั้ง NMS และ MH เมื่อนํากลามเนื้อมาทดสอบ contractility test (in vitro) พบวา
ผิดปกติเหมือนกัน และพบวาในผูปว ย NMS มี multiple defect in skeletal muscle ซึ่ง
เกี่ยวของกับการที่ calcium ออกมาจาก sacroplasmic reticulum มากขึ้น
(3) Direct toxic effect on skeletal muscle induced by neuroleptic(3)
ในบางสถานการณ เชน exhaustion, psychomotor agitation หรือ dehydration ยา
รักษาโรคจิต อาจเกิดพิษโดยตรงตอ skeletal muscle และทําใหเกิด muscle contracture และ
rhabdomyolysis ตามมาได
Differential diagnosis(2)
ผูปวยที่ไดยารักษาโรคจิตรวมกับอาการมีไขและ rigidity อาจเกิดจากโรคทางกายอื่นๆ
ที่สําคัญก็ได แตก็อยาลืม NMS ซึ่งถาวินิจฉัยไดเร็วแลวหยุดยารักษาโรคจิตเร็วเทาใด
ผลการรักษาก็ดีเทานั้นซึ่งภาวะตางๆทีม่ าดวยอาการคลาย NMS ไดแก
(1) Malignant hyperthermia ผูปวยมี hyperthermia และ rigidity ได มักมีประวัติได
anesthetic agent เชน halogenated inhalation หรือ succinylcholine และเนื่องจาก MH
เปนโรคทางพันธุกรรมจึงมักมีประวัติ hyperthermia ในครอบครัว ซึ่ง MH จะ response ตอ
dantrolene เชนเดียวกับ NMS
(2) Lethal catatonia เปนกลุมอาการที่ประกอบดวย mutism, extreme motor excitement,
fever, autonomic disturbances, stupor coma and death ซึ่ง NMS เปนสาเหตุหนึ่งซึ่ง
นําไปสู lethal catatonia สามารถแยกจากกันโดย lethal catatonia จะเริ่มดวย extreme
psychiatric excitement สวน NMS จะเริ่มดวย muscle rigidity จริงๆแลวก็อาจจะแยกออก
จากกันยาก แตถาสงสัยก็ใหหยุดยารักษาโรคจิตไดเลย เพราะมันไมไดผลใน lethal
catatonia
(3) Heat stroke จะแยกจาก NMS โดยผูปวยมีไข แตจะผิวแหง ไมมีเหงื่อออกมาก เหมือนใน
NMS และไมมี muscle rigidity
(4) Severe extrapyramidal symptoms ตางจาก NMS ที่ไมมีไข ไมมี leukocytosis และ ไมมี
autonomic disturbances
(5) Central nervous system infection เชน meningitis, encephalitis, neurosyphillis แยกจาก
NMS โดยพบวา จะมีชักมากกวาใน NMS และผล lumbar puncture จะชวยแยกซึ่งใน
NMS มักปกติ
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(6) Allergic drug reaction จะมาดวยไขและ autonomic instability ได แตไมพบ rigidity และ
พบอาการแสดงของ allergy คือ rash, wheezing, urticaria, eosinophilia การวินจิ ฉัยแยก
โรคกับ NMS แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 (4)
Differential diagnosis of NMS
Acute lethal catatonia
ASA overdose
Central anticholinergic syndrome
Central nervous system infection (especially acute viral encephalitis)
Drug interaction (e.g. between monoamine oxidase inhibitors and antidepressants or
narcotics)
Heat illness
Heavy metal poisoning (e.g., lead, arsenic)
Lithium toxicity
Malignant hyperthermia
Neuroleptic-related heat stroke
Sepsis
Serotonin syndrome
Tetanus
Thyrotoxicosis
Withdrawal states (alcohol, benzodiazepine, barbiturate withdrawal)

Complication (2)
จากคําวา malignant ที่อยูในชื่อของ NMS บงถึงภาวะแทรกซอนรุนแรงถึงตายได โดย
อัตราตายของผูปวย NMS กอนและหลังป 1984 คือ 25% และ 11.6% ตามลําดับ อาจ
เนื่องมาจากการวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งผูป วยทีเ่ ปน organic mental disorder มี
อัตราตายจาก NMS มากกวาผูปว ย functional psychosis
ภาวะแทรกซอนอื่นๆ มักเปนผลตามมาจาก severe rigidity และ immobilization ซึ่ง
เปนผลให มีการทําลายของกลามเนื้อมาก ประกอบกับผูปวยกินไดนอ ย มีภาวะ dehydration จึง
เกิด rhabdomyolysis มากขึ้น จึงเสี่ยงตอ acute renal failure มากขึ้นได
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Deep vein thrombosis และ pulmonary embolism อาจเกิดขึ้นไดจาก rigidity,
immobilization และ dehydration (8)
Aspiration and pneumonia เกิดจากการที่ผูปวยมีอาการกลืนลําบาก chest wall
compliance ลดลง รวมกับ MSE ที่เปลีย่ นแปลงไป และบางรายตองใสทอหายใจ จึงเพิ่มความ
เสี่ยงดังกลาว
ผลแทรกซอนอื่นที่อาจพบไดแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 Complications associated with NMS (4)
Complications associated with NMS
Rhabdomyolysis
Acute renal failure
Acute respiratory failure (pulmonary embolism, aspiration pneumonia)
Seizures
Brain damage
Myocardial infarction
Disseminated intravascular coagulation
Hepatic failure
Escherichia coli fasciitis
Sepsis
Treatment
ทันทีทวี่ ินิจฉัยวาเปน NMS จะตองหยุดใชยารักษาโรคจิตทันที นอกจากนี้ ถาผูปวยใช
lithium หรือ anticholinergic agents ก็ควรหยุดดวยเชนกัน แตถาผูป วยใชยากลุม dopamine
agonist เชน amantadine ก็ใหใชตอไป เพราะถาหยุด จะทําใหอาการของ NMS เลวลงได (2)
หลังจากหยุดยารักษาโรคจิตแลวโดยทัว่ ไปอาการของ NMS จะกินเวลาเฉลี่ยประมาณ
10 วัน แตอาจจะนานกวานั้นถาผูปว ยไดรับยาแบบ long acting
ในผูปว ยที่ครบเกณฑการวินิจฉัย NMS ถาเปนไปไดควรเขารับการรักษาที่ ICU อยาง
นอยก็ในชวงแรกที่อาการมาก ยกเวนผูปว ยที่อาการนอยหรือปานกลาง หรือยังวินิจฉัยไดไม
ชัดเจน จนกวาจะ
stable vital signs, normal cardiopulmonary function, normal renal
function, CPK level <1000 U/L และ สามารถกินเองได
(1)supportive therapies(1)(2)(3)(4)
-ใหยาลดไข (antipyretics) และใช cooling blanket เพื่อลดอุณหภูมิรางกาย
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-ให intravenous fluid เพื่อแกไขภาวะ dehydration และ electrolyte abnormalities
-ให nutrition เนื่องจากในผูปวย NMS ไมสามารถกินเองได เพราะภาวะ rigidity ทําให
เกิด esophageal spasm รวมกับมี altered MSE ซึ่งการให nutrition ที่เหมาะสมจะชวยลด
ภาวะ rhabdomyolysis และ tissue damage ได
-จัดทาผูปวย ระวังการเกิด aspiration เนือ่ งจากในผูปวย NMS gag reflex จะเสียไป
ซึ่งทําใหเกิด aspiration ได
-การให antihypertensive drug เชน nifedipine และให oxygen อาจชวยใหอาการดีขึ้น
-ถามีภาวะ renal failure อาจจําเปนตอง dialysis
Specific treatment (1)(2)(3)(4)
โดยทั่วไปแนะนําใหเริ่มตนการรักษาดวย supportive care กอน แลวติดตามดูอาการ
ของโรค ถาไมดีขึ้นจึงมาพิจารณาใหยารักษา
bromocriptine (dopamine agonist) จะชวยลด muscle rigidity ไดภายในเวลาไมกี่
ชั่วโมง จากนั้นไขก็จะลดลงและ BP กลับมาอยูในเกณฑปกติ ขนาดที่ใชครั้งละ 2.5 – 10 mg
oral qid (มักเริ่มดวย 2.5 mg oral bid or tid แลวเพิม่ ตามความจําเปน ไมเกิน 45 mg/d )
ผลขางเคียงของยาไดแก hypotension, nausea, vomiting, psychosis และ alteration in
mental status
dantrolene (muscle relaxant) ซึ่งใชไดผลดีใน MH มักใชในภาวะ severe
hyperthermia โดยจะไปยับยั้งการปลอย calcium ออกจาก sacroplasmic reticulum ของ
กลามเนื้อ ซึ่งจะทําใหกลามเนื้อคลายตัวและอุณหภูมิรางกายลดลง ขนาดที่ใช 2 mg/kg
intravenous ซ้ําไดทุกๆ 10 นาที ถาจําเปน แตไมเกิน 10 mg/kg/day ซึ่งมักจะใหในชวง acute
stage เพียงไมกี่วันเทานั้น
ซึ่งจากการศึกษาตางๆพบวา การให bromocriptine รวมกับ supportive therapy หรือ
dantrolene รวมกับ supportive therapy หรือทั้ง bromocriptine และ dantrolene รวมกับ
supportive therapy ระยะเวลาในการตอบสนองตอการรักษาเร็วกวา supportive therapy เพียง
อยางเดียว อยางมีนัยสําคัญ
การให benzodiazepine ใน NMS ก็มีประโยชนโดยจะไปชวยลดอาการ agitation การ
ให carbamazepine มีรายงานวาไดผลในการรักษา NMS 2 ราย การให benztropine โดยมาก
ไมสามารถลด rigidity ใน NMS ได
Prevention
ผูปวยที่หายจาก NMS แลวยังคงตองไดรับการรักษาโรคที่เปนอยูเดิมตอไป การใหยา
รักษาโรคจิตก็จะเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิด NMS อีก วิธีปองกันคือ ใหยารักษาโรคจิตที่มีความ
แรงต่ํากวา เชน thioridazine คอยๆเพิ่มยาอยางชาๆ หรือเปลี่ยนไปใชยากลุม atypical
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antipsychotic หรือ lithium หรือ ECT ถาผูปวยตอบสนองและที่สําคัญตองระวังภาวะ
dehydration ในผูปว ยทุกรายที่รักษาดวยยารักษาโรคจิต
Pathophysiology Cascade in Neuroleptic Malignant Syndrome (9)
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