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รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abdominal Pain and Postural Hypotension

	 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่	อายุ	43	ปี	อาชีพรับจ้างที่

จงัหวดัภเูกต็		ภมูลิำาเนา	อ.เขาสวนกวาง	จ.ขอนแกน่

CC	 :	 ชาทั้งตัว	 ร่วมกับมีอาการชาใบหน้าซีกซ้าย	

มา	3	สัปดาห์

Present illness
	 -	 3	 สัปดาห์ก่อนมารพ.	 ผู้ป่วยมีอาการ

ปวดท้องบริเวณสะดือ	ปวดมวนท้อง	ไม่มีคลื่นไส้

อาเจียน	ไม่มีถ่ายเหลว	ไม่มีไข้	ไปพบแพทย์	ได้รับ

การรักษา	โดยได้	morphine	IV	และ	ยานอนหลับ	

อาการปวดท้องทุเลาลง

	 -	 ตอ่มาเริม่มอีาการชาบรเิวณหลงั	ลามไป

ที่ลำาตัวด้านหน้า		แขนขา	และลามไปยังใบหน้าซีก

ซา้ย	อาการดงักลา่วเกดิขึน้ภายใน	1	วนั	ไมม่อีาการ

สำาลกัอาหาร	ไมม่แีขนขาออ่นแรง	ไมม่ชีกัเกรง็	แตม่ี

อาการวงิเวยีนศรีษะ	มกัเปน็เวลาเดนิ	และเวลาลกุ

ขึ้นมานั่ง	 เวลานอนไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะ	 ไม่มี

เห็นภาพซ้อน	 ไม่มีกลืนลำาบาก	 	ปัสสาวะอุจจาระ

ปกติ	ตรวจ	work	up	เพิ่มเติมที่โรงพยาบาลภูเก็ต	

CT	brain	and	CT	lumbar	spine	:	negative	

findings

	 -			 อาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ	จนเดินไม่ได้	

จึงขอย้ายที่รักษามาใกล้บ้าน

Past and Personal history
	 ปฏิเสธประวัติแพ้ยา	โรคประจำาตัว

	 มีประวัติกินอาหารสุกๆดิบๆ	 เป็นประจำา		

มีประวัติผ่าตัดคลอดบุตร	 ไม่ได้ใช้ยาอะไรเป็น

ประจำา	ปฏิเสธประวัติ	un-safe	sex	

Physical Examination
A	middle	age	woman

Vital	signs:	BT	37	C,		RR	20	/min	

	 PR	80	bpm,		BP	124/85	mmHg

HEENT	:	not	pale,	no	jaundice	

Neck	 :	 stiffness	 of	 neck	negative,	 lymph	

node	impalpable

Heart	 :	 normal	 S
1
	 S

2
,	 no	murmur,	 regular	

rhythm	,no	carotid	bruit
	

Lungs	:	normal	breath	sound	,no	adventi-

tious	sound

Abdomen	 :	 soft,	 not	 tender	 ,no	 rebound	
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impalpable	liver	and	spleen

Extremities	 :	no	edema,	no	deformity,	no	

muscle	wasting,	no	abnormal	skin	lesion	

Neurological	Examination

E
4
V
5
M

6
,	fully	of	consciousness

Orientation	to	time,	place,	person

Speech:	normal

Gait:	cannot	stand	and	walk

Cranial	nerve	:	Pupil	Rt.	4	mm,	Lt.	2	mm,	

good	react	to	light,	

					 EOM	:	full	EOM

					 Corneal	 reflex	 and	 sensation	were	

normal

					 Decrease	sensation	at	Lt.	side	of	fore-

head,	mandible	area,	and		maxillary	area

	 No	facial	palsy,	no	tongue	deviation,	

other	CN	were	normal

					 Sensory	system:	decrease	sensation	

below	C
2
	level

					 Normal	propioceptive	 and	vibratory	

sensation

Motor	power	gr.	IV	and	normal	muscle	tone

DTR	:	areflexia

Clonus	:	negative

BBK	:	plantar	flexion

Cerebellar	signs	:	intact

PR	:	loose	sphincter	tone	

	 Problem	listing:

	 1.	 Unable	to	stand	and	walk	without	

significant	motor	weakness

	 2.	 Areflexia	and	abnormal	sensation

	 3.	 Abnormal	pupil	size

	 4.	 History	 of	 abdominal	 pain	 and	

back	pain

	 แพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นคิดถึง

ภาวะ	 gnathostomiasis	 infection	 เพราะว่า	

ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังและขยับมาปวดท้อง	และ

ตำาแหน่งอื่นๆ	อย่างรุนแรง	โดยตรวจไม่พบความ

ผิดปกติใดๆ	 และผู้ป่วยมีประวัติรับประทาน

อาหารดิบ	 	จึงได้ส่งตรวจ	serum	antibody	ต่อ	

Gnathostomiasis	 spp	 ให้ผลลบผลการตรวจ	

นำ้าไขสันหลัง	พบ	WBC	0	cell,	 โปรตีน	85	mg/

dL	นำ้าตาลปกติ	ไม่พบ	eosinophil	จึงได้ปรึกษา

ประสาทแพทย์	เมื่อได้มาประเมินอาการ	สิ่งแรกที่

คิดถึงคือ	ผู้ป่วยมีภาวะ	postural	hypotension	

เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการเฉพาะเวลาลุกขึ้น	ยืน	เดิน

เท่านั้น	 จึงได้ตรวจความดันโลหิตในท่านั่ง	 พบ

ค่าความดันโลหิตเท่ากับ	 81/51	mmHg,	 pulse	

rate	101/min	ดงันัน้ประสาทแพทยจ์งึคดิถงึภาวะ	

acute	autonomic	dysfunction	และ	Guillain	

Barre’	syndrome	แบบ	atypical	form	variant	

	 แพทย์ได้ส่งตรวจ	 electrodiagnosis	พบ	

normal	peripheral	nerve	conduction	study	

except	there	is	small	CMAP	amplitude	at	

left	 facial	 nerve	 เนื่องจากผู้ป่วยยังมีอาการที่

รุนแรง	ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้	จึงตัดสินใจให้การ

รักษาด้วย	 intravenous	 immunoglobulin	

(IVIg)	2	gm/kg	in	5	days	หลังการรักษาอาการ

ผู้ป่วยดีขึ้นมากภายใน	 2	 วัน	 และหายเป็นปกติ

ภายใน	 2	 สัปดาห์	 ผลการตรวจ	 autonomic		
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ganglionic	และ	Acetylcholine	receptor	Ab		

ให้ผลลบ

วิจารณ์
	 ผู้ป่วยรายนี้มีอาการ	 postural	 hypoten-

sion	และ	areflexia	 เป็นอาการหลักโดยมีอาการ

นำา	 คือ	 อาการปวดหลัง	 ท้องและความรู้สึกที่

ผิดปกติ	 ตรวจนำ้าไขสันหลัง	 พบลักษณะ	 cyto-

albumino	dissociation	ผล	electrodiagnosis	

พบ	 small	CMAP	amplitude	ของ	 left	 facial	

nerve	 จากลักษณะทางคลินิกข้างต้นเข้าได้กับ	

acute	 dysautonomia	 มากที่สุด	 แพทย์จึงได้

ตัดสินใจให้การรักษาด้วย	IVIg	ซึ่งได้ผลดีมากใน

การรักษา	ผู้ป่วยหายเป็นปกติภายใน	 2	 สัปดาห์

หลังการรักษา	 อย่างไรก็ตามผู้ป่วยรายนี้อาจเป็น																																			

Guillain	Barre’	syndrome	แบบ	atypical	form	

variant	ก็ได้เนื่องจากลักษณะทางคลินิกมีความ

คลา้ยคลงึ	กนัมาก	และผลตรวจทางดา้น	serology	

สำาหรับ	acute	dysautonomia	ให้ผลลบ

	 Autonomic	neuropathy	ประกอบด้วย	

1.	 Parasympathetic	 และ	 2.	 Sympathetic	

หรือ	 central	 nervous	 system	 (CNS)	 และ		

peripheral	 nervous	 system	 (PNS)	ซึ่งอาการ

อาจเป็นเพียงเล็กน้อยจนถึงรุนแรง	 ส่วนใหญ่	

involve	somatic	neuropathy

	 1.	 CNS	neuropathy	สาเหตุ	ได้แก่

	 	 -	 Multiple	system	atrophy

	 	 -	 Parkinson’s		disease

	 	 -	 Progressive	supra-nuclear	palsy

	 	 -	 Huntington’s	disease

	 	 -	 Brain	tumor

	 	 -	 Dementia	with	Lewy’s	bodies

	 	 -	 Wernicke’s	disease

	 	 -	 Amyotrophic	lateral	sclerosis

	 	 -	 Hydrocephalus

	 	 -	 Myelopathy

	 	 -	 Multiple	brain	infarction

	 	 -	 Multiple	sclerosis

	 	 -	 Syringomyelia	,syringobulbia

	 2.	 Peripheral	neuropathy	สาเหต	ุไดแ้ก่

	 	 -	 Diabetic	neuropathy

	 	 	 •	 Acute	diabetic	 autonomic	

neuropathy	:	acute	pandysautonomia	

	 	 -	 Uremic	neuropathy	 	 :	 somatic	

neuropathy	+	autonomic	neuropathy	

	 	 -	 Hepatic	 –related	 neuropathy:	

primary	biliary	cirrhosis	

	 	 -	 Vitamin	deficiency	and	nutrition	

related	neuropathy	:	B12

	 	 -	 Toxic	and	drug	induced		auto-

nomic	 neuropathy	 :vincristine,	 cisplatin,	

carboplatin,vinorelbine	 ,paclitaxel,surami,

amiodarone,gemcitabine,	thallium,	alcohol

	 	 -	 Infection	 :Lyme	 disease,	 HI,	

Chaga’s	disease	(Trypanosoma cruzi)	

	 	 -	 Botulism

	 	 -	 Diphtheria
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	 	 -	 Leprosy

	 ความผิดปกตินี้พบในผู้ป่วยหญิงมากกว่า

ผูช้าย		อาการมทีัง้แบบ	acute	และ	chronic	อาการ

หลักคือ	orthostatic	hypotension		อาการอื่นๆ	

ได้แก่

	 	 -	 Face	:	pallor	,anhidrosis

	 	 -	 Eyes	:	blurr	vision	,	difficulty	of	

focus,	reduced	lacrimation	

	 	 -	 CVS	 :	 orthostatic	 hypoten-

sion,	orthostatic	onset	of	palpitation,	pre-

syncope,inappropriate	heart	rate	response

	 	 -	 GI	 :	 constipation,	 episodic	

diarrhea,early	 satiety	 ,gastroparesis,	 hy-

posalivation	,dysphagia	,	alter	sense	of	taste

	 	 -	 GU	 :	 urinary	 incontinence,	

nocturia,	enuresis,	urinary	retention,	incom-

plete	bladder	voiding	

	 	 -	 Sex	:	impotence	,loss	of	ejaculation	

	 	 -	 Others:	anhidrosis	,hypohidrosis,		

inappropriate	temperature	control	

	 การตรวจร่างกายพบ	 orthostatic	 hy-

potension,	 postural	 tachycardia,	 palm	

and	soles	:	sweating	,	pupil	abnormal	และ	

Horner’s	syndrome

	 การรกัษาสว่นใหญเ่ปน็การรกัษาตามอาการ

และแก้ไขสาเหต	ุมีการรักษาโดยการให	้ IVIg	 ว่า

ได้ผลดี	ดังนั้น	ผู้ป่วยรายนี้จึงได้ให้การรักษาด้วย	

IVIg	 เพราะผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและอาการไม่ดี

ขึ้นถึงแม้มีอาการมานานถึง	2	สัปดาห์	

สรุป 
	 ผูป้ว่ยรายนีเ้ปน็ตวัอยา่งของผูป้ว่ยทีม่คีวาม

ผิดปกติทางระบบ	autonomic	neuropathy	โดย

มีอาการหลัก	คือ	postural	 hypotension	ซึ่งถ้า

แพทย์ผู้ดูแลไม่ได้คิดถึงภาวะนี้	 ก็จะไม่ได้ตรวจ

ว่าผู้ป่วยมีภาวะ	postural	hypotension	หรือไม่

กจ็ะไมส่ามารถใหก้ารวนิจิฉยัภาวะนีไ้ดเ้ลย	ดงันัน้

การซกัประวตัทิีด่แีละมคีวามละเอยีดในการตรวจ

ร่างกาย	ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคัญของการดูแลรักษา

ผู้ป่วยก็จะสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย

ได้เป็นอย่างดี
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