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สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Approach to Neurological Patients

บทนำ�
	 โรคทางระบบประสาทเป็นโรคที่มีลักษณะ

เฉพาะแตกต่างจากโรคระบบอื่นๆ	 การวินิจฉัย

บางครั้งก็ง่าย	 บางครั้งก็ต้องใช้ความสามารถใน

การซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายทางระบบประสาท

โดยละเอียด	 ซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่มีความไม่มั่นใจ

ในการตรวจร่างกายทางระบบประสาท	 ส่งผลให้

ไม่สามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องได	้นอกจากนี้

ผู้ป่วยและญาติก็มีความต้องการหรือความคาด

หวงัในการมาพบแพทยว์า่จะตอ้งไดค้ำาตอบทีพ่อใจ

วา่เปน็โรคอะไร	บางกรณกีม็คีวามตอ้งการคำาตอบ

จากแพทย์ว่าตนเองมีโรคในสมอง	 เป็นเนื้องอก

สมอง	เป็นอัมพาตหรือเป็นโรคสมองเสื่อมหรือไม่	

	 ดงันัน้	การวนิจิฉยัทีถ่กูตอ้งเพยีงอยา่งเดยีว

ก็อาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและ

ญาติได้	แพทย์จึงต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อ

โรค	ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย

และญาติด้วย	 มิฉะนั้นก็ไม่สามารถดูแลรักษา	

ผู้ป่วยและญาติได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนก�รวินิจฉัย
	 ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท

ก็คล้ายกับการวินิจฉัยโรคระบบอื่นๆ	คือ	การซัก

ประวตั	ิตรวจรา่งกายและการตรวจทางหอ้งปฏบิตัิ

การเพิม่เตมิ	แตส่ิง่ทีแ่ตกตา่งกนัคอื	ขัน้ตอนการซกั

ประวัตินั้น	ต้องเริ่มให้ความสนใจตั้งแต่

	 1.	 อาการสำาคัญ	(chief	complaint)	โดย

แพทยต์อ้งเปลีย่นอาการสำาคญัเปน็	clinical	sign	

กอ่นเพือ่ทีจ่ะไดก้ำาหนดตำาแหนง่ของระบบประสาท	

(localization)วา่มคีวามผดิปกตทิีต่ำาแหนง่ใด	เพือ่

ที่จะได้คิดถึงสาเหตุที่อาจเป็นไปได้เบื้องต้น	

	 2.	 ต่อจากนั้น	 เราจะต้องซักประวัติในราย

ละเอียดของโรคต่างๆ	ที่อาจเป็นไปได้	 เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการพิจารณาว่าความผิดปกตินั้นเกิดที่

ตำาแหน่งใด	 และมีสาเหตุอะไรได้บ้างที่มีโอกาส

เป็นไปได้มากขึ้น	(impression	หรือ	provisional	

diagnosis)

	 3.	 เมื่อแพทย์สามารถกำาหนดตำาแหน่ง

ความผิดปกติของระบบประสาทได้	แพทย์จะต้อง

ตรวจร่างกายทางระบบประสาท	 รวมทั้งพยายาม
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หาอาการแสดงที่จำาเพาะของตำาแหน่งรอยโรคและ

สาเหตุของโรคนั้นๆได้

	 4.	 หลังจากได้ข้อมูลจากการซักประวัติใน

ข้อ	1	และ	2	ร่วมกับผลการตรวจร่างกายใน	ข้อ	3	

ก็จะได้การกำาหนดตำาแหน่งของระบบประสาทที่มี

ความผิดปกติได้อย่างแม่นยำามากขึ้น

	 5.	 หาสาเหตุที่ เป็นไปได้มากที่สุดโดย

การทบทวนข้อมูลทั้งหมด	 รวมทั้งพยายามตรวจ

ลักษณะทางคลินิกที่มีความจำาเพาะต่อโรคที่มี

โอกาสเป็นไปได้มากที่สุด

	 6.	 ทำาการทดสอบขา้งเคยีง	(bedside	–	test)		

หรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อ

การยืนยันการวินิจฉัยโรค	(definite	diagnosis)

	 ขั้นตอนการวินิจฉัย	สรุปดังแผนภูมิที่	1

แผนภูมิที่ 1		แสดงขั้นตอนการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท
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	 ผู้ป่วยส่วนหนึ่งสามารถให้การวินิจฉัยโรค

จากการซักประวัติและตรวจร่างกายเท่านั้น	 โดย

ไม่มีความจำาเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เพิม่เตมิ	วธิกีารวนิจิฉยัโรคระบบประสาทสว่นใหญ่

เป็นแบบ	pattern	recognition	หมายถึง	รูปแบบ

ที่จำาเพาะกับกลุ่มอาการหรือโรคนั้นๆ	 เช่น	ผู้ป่วย

สูงอายุมีอาการมือสั่นขณะวางมือไว้เฉยๆ	ร่วมกับ

เดินแขนไม่แกว่ง	ทำาอะไรช้าลง	ใบหน้านิ่งเฉย	ไม่

แสดงอารมณ์	 แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยโรค

พารก์นิสนัได	้(Parkinson’s	disease)	โดยไมต่อ้ง

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กรณีศึกษ�
	 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิธีการให้การ

วินิจฉัยโรคระบบประสาทง่ายขึ้น	 ขอยกตัวอย่าง

กรณีศึกษา	ดังต่อไปนี้

	 1.	 อาการสำาคญั	:	ผูห้ญงิอาย	ุ25	ป	ีมอีาการ

สำาคัญที่มาพบแพทย์	 คือ	 	 หนังตาซ้ายตก	ลืมตา

ลำาบากมา	 2	 เดือน	 แพทย์ต้องนำาอาการสำาคัญ

ของผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นอาการทางคลินิกหรืออาการ

แสดงทางคลินิก	 จากประวัติมีอาการหนังตาซ้าย

ตก	 ลืมตาลำาบาก	 อาการทางคลินิกหรืออาการ

แสดงคือ	 ptosis	 ขั้นตอนต่อมาคือ	 การกำาหนด

ตำาแหนง่ของระบบประสาทเบือ้งตน้ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

อาการ	ptosis	ได้แก่	1.	Brain	2.	Cranial	nerve		

3.	Neuromuscular	junction	4.	Eye

	 2.	 ซักประวัติรายละเอียดทั้งหมด	:	ผู้ป่วย

หญิงอายุ	 25	 ปี	 มีอาการหนังตาซ้ายตก	 ลืมตา

ลำาบากมา	 2	 เดือน	 โดยมีอาการทั้ง	 2	ตา	ตาซ้าย

เป็นมากกว่าตาขวา	มีอาการมากช่วงบ่ายๆ	ของวัน	

หรือหลังการใช้สายตาอ่านหนังสือนานๆ	 ร่วมกับ

มีอาการมองเห็นภาพซ้อน	ผู้ป่วยได้ลองปิดตาข้าง

ใดข้างหนึ่ง	 อาการมองเห็นภาพซ้อนหายไป	 ไม่มี

อาการแขนขาอ่อนแรง	พูดไม่ชัด	 รู้สึกตัวดี	 ความ

จำาเป็นปกติ	ไม่มีอาการตาแดง	ปวดตา	ตาบวม	

	 จากรายละเอยีดของประวตัทิัง้หมด	ตำาแหนง่	

ของรอยโรคทีม่คีวามเปน็ไปไดม้าก	คอื		1.		Cranial		

nerve		และ		2.	Neuromuscular	junction	ไม่

น่าจะมีความผิดปกติของ	brain	หรือ	eye	ดังนั้น

ขัน้ตอนตอ่ไปแพทยจ์ะตอ้งตรวจรา่งกายทางระบบ

ประสาทเพื่อหาข้อมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค

	 3.	 การตรวจรา่งกาย	:	ผลการตรวจรา่งกาย

พบ	ดังนี้

	 Conscious	:	full

	 Speech		:	normal	,	no	dysarthria

	 Walking	:	normal

	 Cranial	nerve	(CN)	:

	 	 CN	I	:	normal

	 	 CN	II	:	visual	acuity	:	6/6	both	eyes	

:	pupil	3	mm.	reat	to	light	both	eyes.

	 	 	 :	eye	ground	:	normal	fundi

	 	 	 :	visual	field	:	normal	confronta-

tion	test

	 	 CN	 III,	 IV,	VI	 :	 ptosis	both	eyes,	

palpable	fissure	3	mm.	(left	eye)	and	6	mm	

(right	eye)	

	 	 Other	CN	:	within	normal	limit	

	 	 Sensory	:	normal	all	modality	
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	 	 Motor	 :	 normal	muscle	 tone	and	

muscle	bulk,	motor	power	gr	V/V	all

	 	 Deep	tendon	reflex	:	2+all

	 	 Babinski’s	sign	:	plantar	respond

	 	 Cerebellar	 sign	 :	within	 normal	

limit

	 ข้อมูลจากการตรวจร่างกายข้างต้น	 ชี้ให้

เห็นว่าผู้ป่วยไม่น่าจะมีรอยโรคที่	 CN	 III,	 IV,VI	

เนื่องจากตรวจพบ	2	ข้าง	ไม่พบอาการแสดงอื่นๆ	

ของ	brain	stem	(long	tract	sign,	CN	V)	

	 ตำาแหน่งของระบบประสาทที่ผิดปกติน่า

จะอยู่ที่	neuromuscular	junction	สาเหตุที่เป็น

ไปได้มากที่สุดคือ	myasthenia	 gravis	 (MG)	

เนือ่งจากมอีาการมากขึน้เมือ่ใชส้ายตาหรอืเปน็มาก

ช่วงบ่ายๆ	(fatigue	และ	fluctuation)	

	 4.	 ตรวจรา่งกายหาลกัษณะจำาเพาะ	เนือ่งจาก	

โรคที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ	MG	แพทย์จึงตรวจ

รา่งกายหาลกัษณะจำาเพาะ	คอื	enhanced	ptosis,	

fatique-ability	test		ซึ่งได้ผลบวกในผู้ป่วยราย

นี้	จึงให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น	คือ	MG	(ocular	

MG)	

	 5.	 การตรวจยนืยนัผูป้ว่ยโรค	MG	คอื	การ

ตรวจ	 protigmine	 test	 ด้วยการฉีด	 prostig-

mine	1.0	–	1.5	mg	ทางกล้ามเนื้อและประเมินผล

การทดสอบดว้ยการวดั	palpable	fissure	วา่กวา้ง

ขึน้หรอืไม่	ซึง่ใหผ้ลบวกในผูป้ว่ยรายนี้	จงึสามารถ

ให้การวินิจฉัยโรค	MG	ได้

ข้อสังเกต
	 1.	 การวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท	 โดย

สว่นใหญแ่ลว้สามารถใหก้ารวนิจิฉยัไดจ้ากการซกั

ประวตัทิีค่รบถว้น	ทัง้ประวตักิารเจบ็ปว่ยทางระบบ

ประสาทและประวตัเิจบ็ปว่ยโรคประจำาตวัอืน่ๆ	ซึง่

อาจเป็นสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทาง

ระบบประสาท

	 2.	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม

ของโรคระบบประสาทส่วนใหญ่เป็นการตรวจเพื่อ

ยนืยนัการวนิจิฉยัโรค	ดงันัน้	ในหลายกรณมีคีวาม

จำาเป็นต้องรีบให้การรักษาเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับ

การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยนัการวนิจิฉยั

โรค

	 3.	 การวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท	บาง

กรณีต้องพยายามตรวจหาลักษณะจำาเพาะแต่ละ

โรค	 ดังนั้นแพทย์มีความจำาเป็นที่จะต้องทราบ

ลักษณะจำาเพาะดังกล่าวด้วย

	 4.	 อยา่ลมืถามความตอ้งการของผูป้ว่ยและ

ญาติว่าต้องการอะไร	เพราะบางครั้งไม่ได้ต้องการ

ทราบเฉพาะการวินิจฉัยโรคเท่านั้น
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