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Myoclonus ในเวชปฏิบัติ

บทนําและคําจํากัดความ 
 การเคล่ือนไหวผิดปกติแบบกระตุกหรือ 

myoclonus ซึ่งในบทความน้ีจะใชทับศัพทภาษา

อังกฤษเพ่ือความสะดวกและเขาใจงาย myoclo-

nus เปนอาการที่เกิดขึ้นไดกับอวัยวะทั้งรยางค 

สวนกลางของรางกาย และกลามเนื้อใบหนา 

myoclonus ถกูบรรยายไวคร้ังแรก โดยศาสตราจารย 

นพ. David Marsden และคณะในป ค.ศ. 1982 

รวมท้ังยังมีความพยายามในการแยก myoclo-

nus ที่เปนการเคล่ือนไหวผิดปกติออกจากลมชัก 

กลุม epileptic clonus และ myoclonic epi-

lepsy จนกระทั่งในป ค.ศ. 1903 นายแพทย 

Lundborgไดแยกชนิดของ myoclonus เปนสาม

ประเภทดวยกัน ไดแก symptomatic myoclo-

nus, essential myoclonus และ familial myo-

clonic epilepsy1 จนกระท่ังปจจุบันนี้ที่วิทยาการ

ทัง้ทางรงัสวีทิยา หองปฏบิตักิารและการตรวจคลืน่

ไฟฟาของระบบประสาทกาวหนามาก การแยกชนดิ

ของ myoclonus จงึสามารถทาํไดละเอยีดกวาเดมิ 

ดังจะไดกลาวตอไป 

 ตามคําจํากัดความ myoclonus หมายถึง

การเคลือ่นไหวทีเ่กิดขึน้เอง (involuntary move-

ment) อยางรวดเรว็ของกลามเนือ้ เกิดขึน้ทนัทใีน

เวลาอันสั้น จึงทําใหเห็นเปนลักษณะกระตุกแลว

หายไประยะหนึง่แลวกลบัมาเปนใหม เดมิทมีคีวาม

เขาใจกันวา myoclonus นั้นเกิดจากการกระตุก

อยางรวดเร็วของกลามเน้ือเพียงอยางเดียว เรยีกวา 

positive myoclonus ปจจุบันจากการตรวจคลื่น

ไฟฟาสมองรวมกับคลื่นไฟฟากลามเน้ือ พบวา 

myoclonus เกดิไดจากการท่ีกลามเนือ้มกีารหมด
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กําลังทันทีระหวางการหดตัว โดยเฉพาะเมื่อมือ

หรือแขนกําลังยกขึ้นตานกับแรงโนมถวง กรณีนี้

เรยีกวา negative myoclonus หรอื asterixis ซึง่

พบในผูปวย hepatic encephalopathy และไต

วายเรื้อรัง สวนใหญของ myoclonus ที่พบไดใน

เวชปฏิบัติจะมีสาเหตุหรือเปนหน่ึงในอาการแสดง

ของกลุมอาการ สวน myoclonus ทีเ่กดิขึน้เองโดย

ไมมีสาเหตุที่แนชัดนั้นอาจพบไดบาง 

ลักษณะ การแบงชนิด และสาเหตุ
ของ myoclonus
 Myoclonus เกดิไดกบัทกุสวนของรางกาย 

สิง่ทีเ่หน็เปนอาการแสดงกค็อืการกระตกุของกลาม

เน้ือ มีทั้งเปนจังหวะสมํ่าเสมอ (rhythmical my-

oclonus) หรอืไมสมํา่เสมอก็ได (non-rhythmical 

myoclonus) บางชนิดสามารถกระตุนไดดวยสิ่ง

เราทั้งภาพ เสียงและสัมผัส ถา myoclonus เกิด

ขึ้นพรอมกันทั้งตัว เห็นการกระตุกของทั้งรางกาย

พรอมกันในครั้งเดียว เรียกวา generalized my-

oclonus ถา myoclonus เกิดขึ้นกับสวนตางๆ

ของรางกาย เชน แขน ขา หรือใบหนาโดยการกระ

ตกุนัน้ไมไดเกดิขึน้ในครัง้เดยีวกนั เรยีกวา multi-

focal myoclonus ถาเกดิกับสวนใดสวนหน่ึงหรอื

สวนทีต่อเนือ่งกนัของรางกาย แตเกดิเพยีงทีเ่ดยีว 

เรียกวา focal/segmental myoclonus 

 หลกัการแบงชนดิของ myoclonus กาํหนด

ขึ้นโดยใชลักษณะที่พบจากอาการแสดง สาเหตุ

และการตรวจดานประสาทสรีรวิทยา ปจจุบัน การ

แบงชนิดของ myoclonus ยังคงยึดถือตามหลัก

การที่กําหนดโดย Marsden และคณะ ดังที่แสดง

ไวในตารางที่ 1 คือภาวะตางๆที่พบใน physi-

ologic, essential และ epileptic myoclonus 

สวนตารางที่ 2 แสดงถึงสาเหตุที่ทําใหเกิด symp-

tomatic myoclonus

ตารางที่ 1 ภาวะที่พบใน physiologic, essential และ epileptic myoclonus2

ชนิดของ myoclonus ภาวะที่พบ

Physiologic Sleep jerks / hypnic jerks (มักเกิดขณะครึ่งหลับครึ่งตื่น)

Anxiety induced

Exercise induced

Hiccup

Benign infantile myoclonus with feeding

Essential Hereditary ถายทอดแบบ autosomal dominant 

Sporadic
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ชนิดของ myoclonus ภาวะที่พบ

Epileptic สวนหน่ึงของอาการแสดงขณะชัก ไดแก   

Isolated epileptic myoclonic jerk

Epilepsia partialis continua

Idiopathic stimulus sensitive myoclonus

Photosensitive myoclonus

Myoclonic abscences in petit mal epilepsy

Childhood myoclonic epilepsy ซึ่งพบในเด็ก 

 Infantile spasm

Myoclonic astatic epilepsy (Lennox-Gastaut)

Cryptogenic myoclonus epilepsy (Aicardi)

Awakening myoclonus epilepsy of Janz (juvenile myoclonic epi-

lepsy)

Benign familial myoclonic epilepsy (Rabot)

Progressive myoclonus epilepsy: Baltic myoclonus (Unverricht-

Lundborg)

ตารางที่ 2 สาเหตุของ symptomatic myoclonus2

สาเหตุ โรค/ภาวะ/กลุมอาการ

Storage disease Lafora body disease, GM2 gangliosidosis (late infantile, juvenile), 

Tay-Sachs disease, Gaucher’s disease (non-infantile neuropathic 

form),

Krabbe’s leucodystrophy, Ceroid-lipofuscinosis (Batten)

Sialidosis (cherry red spot) type 1 and 2

Spinocerebellar degen-

erations

Ramsay-Hunt syndrome, Friedreich’s ataxia, Ataxia-telangi-

ectaxia

ตารางที่ 1 ภาวะที่พบใน physiologic, essential และ epileptic myoclonus2 (ตอ)
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สาเหตุ โรค/ภาวะ/กลุมอาการ

Other spinocerebellar 

degenerations

Basal ganglia degenerations, Wilson’s disease, Torsion dystonia, 

Hallervorden-Spatz disease, Progressive supranuclear palsy, 

Huntington’s disease, Parkinson’s disease, Multisystem atrophy, 

Corticobasal degeneration, Dentatopallidoluysian atrophy

Dementias Creutzfeldt-Jacob disease, Alzheimer’s disease, Dementia with 

Lewy bodies,

Frontotemporal dementia, Rett’s syndrome

Infectious or post-in-

fectious

Subacute sclerosing panencephalitis, Encephalitis lethargic, 

Arbovirus encephalitis, Herpes simplex encephalitis, 

Human T-lymphotropic virus 1, HIV, Post-infectious encephalitis

Miscellaneous bacteria (streptococcus, clostridium, other), 

Malaria, Syphilis, Cryptococcus, Lyme disease, Progressive 

multifocal leucoencephalopathy

Metabolic Hyperthyroidism, Hepatic failure, Renal failure, Dialysis 

syndrome, Hyponatremia, Hypoglycemia, Non-ketotic hyper-

glycemia, Multiple carboxylase defi ciency, Biotin defi ciency, 

Mitochondrial dysfunction, Hypoxia, Metabolic alkalosis, Vita-

min E defi ciency

Toxic and drug-in-

duced syndromes 3

Drugs: Antidepressants particularly SSRI Anesthetics, Antipsy-

chotics, Narcotics, Toxic level of anticonvulsants, Withdrawal 

of benzodiazepines, Propranolol, Lithium4, Monoamine oxidase 

inhibitors, Levodopa, Buspirone, Antimicrobials, Pseudoephred-

ine, Contrast media, Calcium channel blockers, Antiarrhythmics, 

Cocaine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine 

Toxins: Bismuth, Mercury, Aluminum, Tetra-ethyl lead, Organo-

chlorine insecticides, Dichoroethane, Toluene, Gasoline  

ตารางที่ 2 สาเหตุของ symptomatic myoclonus2(ตอ)
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สาเหตุ โรค/ภาวะ/กลุมอาการ

Physical encephalopa-

thies

Post-hypoxia (Lance-Adams), Post traumatic, Heat stroke, 

Electric shock, Decompression injury

Focal nervous system 

damage

Post-stroke, Post-thalamotomy, Tumour, Trauma, Multiple 

sclerosis 

Malabsorption Coeliac disease, Whipple’s disease

Eosinophillia-myalgia 

syndrome

Paraneoplastic 

encephalopathies

Opsoclonus-myoclo-

nus syndrome

Idiopathic, Paraneoplastic, Infectious, Other 

Exaggerated startle 

syndrome 

Hereditary, Sporadic 

Hashimoto’s encepha-

lopathy

Multiple system de-

generations

Allgrove syndrome, DiGeorge syndrome, Membranous 

lipodystrophy

Unknown Familial, Sporadic 
 

ตารางที่ 2 สาเหตุของ symptomatic myoclonus2(ตอ)

 ถาจําแนกไปตามแหลงกําเนิดของกระแส

ประสาทท่ีทําใหกลามเน้ือเกิดอาการกระตุก ถา

แหลงกําเนิดอยูที่ cerebral cortex เรียกวา cor-

tical myoclonus ตัวอยางไดแก posthypoxic 

myoclonus, cortical epilepsia partialis con-

tinua เปนตน 

 Cortical-subcortical myoclonus คํา

นี้ไดมาจากการตรวจทางประสาทสรีรวิทยาที่พบ

กระแสประสาทสั่งการตนกําเนิด myoclonus มา

จากบริเวณของสมองที่เชื่อมตอระหวาง cerebral 
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cortex และสวนใตลงมา ตัวอยางคือ primary 

generalized myoclonic seizures หากมาจาก

กานสมอง เรียกวา brainstem myoclonus เชน 

palatal myoclonus และ hyperekplexia  ถา

หากเกิดจากไขสันหลงัเรยีกวา spinal myoclonus 

เชน propriospinal myoclonus และ segmental 

spinal myoclonus  หากมาจากระบบประสาท

สวนปลาย เรียกวา peripheral myoclonus 

ตัวอยางคือ hemifacial spasm5 ทั้งนี้การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการเพ่ือหาแหลงกําเนิดของ my-

oclonus ทําไดโดยการตรวจ polymyography, 

somatosensory evoked potentials และ 

electroencephalography โดยดูลกัษณะท่ีเรียก

วา back-averaging from spontaneous jerks6

 อยางไรก็ตาม เมื่อประยุกตกับการนําไปใช

ในเวชปฏิบัติ วิธีที่งายและมีประโยชนคือ จําแนก

ชนิดของ myoclonus ตามบริเวณท่ีมีอาการ

กระตุก ไดแก focal myoclonus ซึง่เกดิกับสวนใด

สวนหน่ึงของรางกาย axial myoclonus ซึง่เกดิกบั

สวนกลางของรางกาย เชน คอ ลําตวั หรือแขนขา

สวนตน และ generalized cortical myoclonus 

ซึ่งเกิดขึ้นท้ังตัว 

Focal myoclonus
 คือ myoclonus ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะที่ที่สวน

ใดสวนหน่ึงของรางกายในขณะที่แหลงกําเนิดนั้น

สามารถเกิดไดจากทุกแหงต้ังแตระบบประสาท

สวนปลายไปจนถึง cerebral cortex ถาลักษณะ

ที่พบ เปนการกระตุกเฉพาะท่ีแบบเปนจังหวะ

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง จะมีความเปนไปไดสูง

สําหรับการชักตอเน่ืองเฉพาะท่ีหรือ epilepsia 

partialis continua หรือเปน spinal segmen-

tal myoclonus โดยพยาธิสภาพของไขสันหลัง

และเสนประสาทสวนปลายท่ีมีรายงานน้ันเปนได

หลากหลายทั้งกอนเนื้องอก การบาดเจ็บทั้งจาก

อุบัติเหตุและผลพวงจากการฉายรังสี multiple 

sclerosis และภาวะอกัเสบท้ังของเสนประสาทและ

ไขสันหลัง7, 8 จากนี้จะเปนรายละเอียดของ focal 

myoclonus บางชนิดที่มีความนาสนใจ 

 Spinal segmental myoclonus จะมี

ความถ่ีอยูในชวง 0.5-3Hz เกิดกับกลามเน้ือท่ี

เลีย้งโดยเสนประสาททีส่มัพนัธกบัระดบัไขสนัหลัง

นัน้ และเปนอยูตลอดเวลาแมในขณะหลบัก็ยงัพบ

อาการกระตุก และมีสมมติฐานวานาจะเกี่ยวของ

กับการสูญเสียหนาที่ของเซลลประสาทไขสันหลัง

ที่ทําหนาที่ในระบบยับยั้ง (inhibitory interneu-

rons) ที่บริเวณ posterior column9 

 Palatal myoclonus เปน focal myoc-

lonus ชนิดหนึ่งที่สามารถพบไดในเวชปฏิบัติ 

เดิมเรียกวา palatal tremor เนื่องจากเปนการ

เคลื่อนไหวของเพดานที่มีจังหวะสมํ่าเสมอ เกิด

ขึน้ตลอดเวลาแมในขณะหลบั ความถ่ีของ palatal 

myoclonus อยูที่ 1.5-3Hz และสามารถพบการ

เคลื่อนไหวผิดปกติของตา ใบหนา ลิ้น กลองเสียง 

ศรีษะ หรือแมแตกลามเน้ือซีโ่ครงและกะบังลมรวม

ดวยได10, 11 มีสองชนิดไดแก essential palatal 

myoclonus และ symptomatic palatal myoc-

lonus
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 - Essential palatal myoclonus เกิด

จากการหดตัวของกลามเน้ือ tensor veli palatini 

ซึ่งควบคุมการเคล่ือนไหวดวยเสนประสาทสาขา

จาก trigeminal nerve ปญหาประการหน่ึงที่

รบกวนผูปวยคือเสียงดังในหูเพราะมีการเปดของ 

Eustachian tube อยางไรก็ตามจะไมพบการ

เคล่ือนไหวผิดปกติของตา กลามเนื้อใบหนาหรือ

บริเวณอื่นๆ และไมมีความผิดปกติอื่นๆรวมดวย

นอกจากเพดานกระตุกเพียงอยางเดียว อาการจะ

หายไปขณะนอนหลับ ยาที่อาจชวยบรรเทาอาการ

ได ไดแก clonazepam, carbamazepine12, an-

ticholinergics13 และ sumatriptan14 สวนเสียง

ดงัในหมูรีายงานการรกัษาดวยการฉีด botulinum 

toxin15, 16

 - Symptomatic palatal myoclonus 

เกิดจากการหดตัวของกลามเน้ือ levator veli 

palatini ซึ่งควบคุมการทํางานดวยเสนประสาท

สมอง facial nerve และ glossopharyngeal 

nerve มักพบการเคลื่อนไหวผิดปกติของตาเชน 

pendular vertical nystagmus และ myoc-

lonus ที่บริเวณอ่ืนเชนใบหนา กลามเน้ือซ่ีโครง

และกะบังลมรวมดวยได อาการเปนตลอดเวลา 

ไมหายไปขณะหลับ สัมพันธกับรอยโรคที่บริเวณ

กานสมอง จากโรคหลอดเลอืดสมอง สมองอักเสบ 

multiple sclerosis กอนเน้ืองอก และ neurode-

generative diseases ทีท่าํใหเกดิพยาธสิภาพตอ 

dentato-olivary pathway บรเิวณ central teg-

mental tract และพบการขยายขนาดของ inferior 

oliveในสมองสวน medulla เกิดเปนภาวะท่ีเรียก

วา olivary hypertrophy ซึ่งสามารถเห็นไดจาก 

MRI brain17, 18

 Focal myoclonus ที่มีแหลงกําเนิดมา

จาก cerebral cortex ลักษณะเปนไดทั้งการ

กระตุกของกลามเน้ือท่ีเกดิข้ึนเอง (spontaneous 

cortical myoclonus) การกระตกุท่ีตอบสนองตอ

ตัวกระตุนจากภายนอก (cortical refl ex myoc-

lonus) และ การกระตุกที่เกิดขึ้นขณะออกกําลัง

เคลื่อนไหว (cortical action myoclonus) การ

ที่มีแหลงกําเนิดจาก cortex จึงทําใหนอกจากจะ

พบเปน focal jerks ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งแลว 

ยังมีโอกาสสูงที่จะพบเปน multifocal jerks ซึ่ง

แหลงกําเนิดกระแสประสาทสั่งการมาจาก cere-

bral cortex หลายๆ สวน หรือมีการกระจายของ

กระแสประสาทส่ังการท้ังภายใน cerebral cortex 

ดานเดียวกันหรือไปยังดานตรงกัน ขามผานทาง 

corpus callosum จนกลายเปน generalized 

muscle jerks หรอืสัง่การลงมายังกานสมองทําให

เกิด brainstem myoclonus ไดดวย 

 Epilepsia partialis continua ตามคํา

จํากัดความ หมายถึง กลุมอาการที่มีการกระตุก

อยางตอเน่ืองของสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย

เชน มือ หรือเทาขางใดขางหนึ่ง ตอเนื่องกันนาน

เปนชั่วโมง เปนวันหรือในบางกรณีอาจนานเปนป

ได โดยมีรอยโรคหรือพยาธิสภาพอยูที่ cerebral 

cortex สาเหตุที่พบบอยไดแก โรคหลอดเลือด

สมองและ Rasmussen encephalitis ซึ่งมีการ

อักเสบของเนื้อสมอง cerebral cortex เฉพาะ

สวน ซึ่งพบในเด็ก เปนตัวอยางหนึ่งของลมชักที่มี
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อาการแสดงเปน cortical myoclonus การตรวจ

คลื่นสมองสวนใหญจึงพบคลื่นไฟฟาลมชักและ 

MRI brain ก็มักพบพยาธิสภาพที่เกี่ยวของและ

อธิบายได19, 20

Axial myoclonus    
 ลักษณะขณะเกิดการกระตุก ประกอบไป

ดวย ศีรษะและลําตัวกมลง แขนกางออกและ

สะโพกงอเขา  แหลงกําเนิดกระแสประสาทส่ังการ

มาจากไขสันหลัง หรือ กานสมอง 

 Propriospinal myoclonus กระแส

ประสาทเกิดข้ึนจากเซลลประสาทไขสันหลัง สง

ผานไปตาม propriospinal fi bers และออกไป

ตามกลามเนื้อที่อยูบริเวณแกนกลางของรางกาย 

ลักษณะเดนของ propriospinal myoclonus 

คือ ลําตัวจะงอเขาขณะเกิดการกระตุกของกลาม

เนื้อหนาทอง สามารถเกิดขึ้นไดเอง หรือเกิดตอบ

สนองตอสิ่งเราจากภายนอก เชนการสัมผัสท่ี

บริเวณหนาทอง อาการเปนมากขึ้นเม่ือรางกายอยู

ในภาวะเหน่ือยลาหรือเครียด ผูปวยบางรายจะมี

อาการดานความรูสกึนาํมากอนเชน tingling and 

tightening sensation ความรูสกึเยน็ หรอืชาทีล่าํ

ตัวและเทาเปนตน อาการจะแยลงในทานอน  และ

สามารถพบเกดิขึน้ในขณะหลบัไดดวย21 สาเหตทุีม่ี

รายงานไดแก การบาดเจ็บของไขสันหลัง การติด

เช้ือ กอนเน้ืองอกและหมอนรองกระดูกที่เคลื่อน

ออกมากดไขสันหลัง22 ดังนั้นการสงตรวจ MRI 

spine จึงสามารถชวยหาสาเหตุที่เปนไปได รวม

ทั้งการรักษาที่ตนเหตุก็ชวยใหการเคลื่อนไหวผิด

ปกติทุเลาลงหรือหายไปไดเชนกัน23 การตรวจ

คลื่นไฟฟากลามเนื้อ (electromyography) พบ

ลกัษณะท่ีคลายกับการกระตุกของกลามเน้ือทีเ่กดิ

ขึ้นจากความตั้งใจ24 ทําใหภาวะน้ีตองวินิจฉัยแยก

กับ psychogenic myoclonus เสมอ 

 Brainstem reticular myoclonus 

กระแสประสาทมีตนกําเนิดจากกานสมองสวน

ลางจากน้ันจึงสงผานไปยังกานสมองสวนบนและ

สงผานลงมาที่ไขสันหลัง ทําใหเกิดการกระตุกขึ้น

ทั่วๆไปของกลามเนื้อสวนที่อยูแกนกลางรางกาย

ในลักษณะกมคอ ไหลยกข้ึน ลําตัวและเขาเหยียด

ออก ซึ่งตางจาก propriospinal myoclonus ซึ่ง

ลําตัวจะงอเขาขณะกระตุก สามารถพบไดในผู

ปวยสมองขาดออกซิเจน ไดรับสารพิษหรือยาบาง

ชนิด ไตวาย รอยโรคของกานสมองจาก multiple 

sclerosis25 แบงไดเปนสองชนิด คือ exagger-

ated startle response และ reticular refl ex 

myoclonus 

 - Exaggerated startle syndromes 

หรือ hyperekplexia อาการประกอบไปดวยการ

เคลื่อนไหวอยางรุนแรง บรรยายดวยคําทั่วไปอาจ

ไดวา เปนการกระตกุ สะดุง หรือกระโดด เมือ่ไดรบั

การกระตุนดวยเสยีงดงั สมัผสั หรอืภาพ นอยมาก

ทีจ่ะเกิดขึน้เองโดยปราศจากการกระตุน ประกอบ

ไปดวยใบหนากระตุก บิดเบี้ยว คอและลําตัวงอ

เขาหากัน แขนกางและงอ แตเพราะการเคลือ่นไหว

ดังกลาวเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รุนแรง ผูปวยสวน

ใหญจึงไดรับอุบัติเหตุจากการตกกระแทกกับ

พื้นหรือสิ่งกีดขวางเสมอ แตจะรูสติดีตลอดขณะ
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มีอาการ พบรอยโรคท่ีกานสมองเปนสาเหตุของ

อาการได และบางรายเปนพนัธกุรรม ถายทอดแบบ 

autosomal dominant ความผิดปกติของยีนที่

พบคือ point mutation ของ alpha-1 subunit 

ของ glycine receptor26, 27 ซึ่งอาจสงผลรบกวน

ตอการทํางานของ chloride ion channel สารสื่อ

ประสาท glycine นั้นทําหนาที่ในสวนของระบบ

ประสาทยับย้ัง (inhibitory system) ของ spinal 

interneurons เม่ือมีความผิดปกติเกิดขึ้น การ

ทํางานของระบบประสาทยับยั้งลดลงจึงสงผล

ใหการเคล่ือนไหวแรงมากเกินระดับปกติ การรักษา

ดวยยา clonazepam, valproate และ piracetam 

ไดผลในผูปวยบางราย

 - Reticular refl ex myoclonus สามารถ

เกิดขึ้นไดเองหรือเกิดหลังจากไดรับการกระตุน

โดยเฉพาะบริเวณแขนขา รายงานการศึกษาที่นา

สนใจเกี่ยวกับ myoclonus ชนิดน้ี28 ทําในผูปวย

ที่เกิด myoclonus หลังจากสมองขาดออกซิเจน 

โดยใชการตรวจคล่ืนสมองรวมกับผลตรวจ

การนํากระแสประสาทของเสนประสาทสวนปลาย

และคลื่นไฟฟาจากกลามเน้ือ พบวามีลักษณะ

ที่นาสนใจคือกลไกการเกิด myoclonus ชนิด

นี้ สัมพันธกับระบบการเคลื่อนไหวอัตโนมัติของ

รางกายหรือ refl ex system โดยการกระตุกเกิดข้ึน

กับกลามเนื้อของลําตัวและตนแขน แมคลื่นสมอง

จะพบลักษณะที่เรียกวา spike เกิดขึ้นทั่วไป แต

ไมม ีtime-locked คอืเวลาท่ีทิง้ชวงระยะหน่ึงกอน

ที่กลามเน้ือจะกระตุกแบบท่ีพบใน cortical my-

oclonus รวมท้ังเมื่อตรวจการนํากระแสประสาท

ของไขสันหลัง พบวา วงจรประสาทนําเขานั้นใช

เวลานานในการสงผานกระแสประสาท แตวงจร

ประสาทนาํออกนัน้ใชเวลาส้ันมากในการสงผานคาํ

สัง่ พบเกิดไดตัง้แต medulla ลงมา และตัวกระตุน

ทีไ่ดผลมากคอืการยดืกลามเนือ้ myoclonus ชนดิ

นี้ตอบสนองตอการรักษาดวย clonazepam และ 

5-Hydroxytryptophan

Multifocal และ Generalized myoc-
lonus 
 คอื myoclonus ทีเ่กดิขึน้กับหลายสวนของ

รางกาย แหลงกําเนิดอยูที่สมองสวน cerebral 

cortex ดังไดอธิบายไวในตอนตน ตามหลักแลว 

ถาเปน multifocal cortical myoclonus การ

กระตุกของรางกายเกิดไดหลายสวน แตจะไม

พรอมเพียงกันและมีอาการแสดงเฉพาะกลาม

เนื้อที่ควบคุมโดย cerebral cortex สวนนั้นๆ 

เชนผูปวยมีนิ้วมือ นิ้วเทา และลําตัวกระตุกใน

เวลาเดยีวกนั แตในความเปนจรงิ เนือ่งจากกระแส

ประสาทสามารถสงผานไปยังบริเวณตางๆได  

ลกัษณะการกระตกุทีพ่บสวนใหญจงึเปนแบบทัว่ตวั

 Cortical myoclonus มีความสําคัญมาก

เพราะพบไดบอยท่ีสุดและสวนใหญของผูปวย

ที่มีอาการมักเปนลมชักหรือมีแนวโนมท่ีจะเกิด

การชักไดงาย เกิดการจากทํางานที่มากผิดปกติ

ของ motor cortex หรือ sensory cortex สวน

ใดสวนหน่ึงหรือทั้งสองสวนรวมกัน ลักษณะคือ

เปนการกระตกุ (brief jerks) ของกลามเนือ้แขนขา 

หรือใบหนาซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนมากข้ึนเม่ือผูปวย
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เปลี่ยนทาทางหรือออกกําลังเคลื่อนไหว และงาย

ตอการถูกกระตุนใหเกิด ลักษณะท่ีพบเมื่อทําการ

ตรวจดวยเครือ่งตรวจกระแสไฟฟากลามเนือ้ และ

เคร่ืองตรวจคล่ืนสมอง พบวา เปนคล่ืนไฟฟากลาม

เนื้อที่มีระยะเวลาสั้นมาก สวนใหญนอยกวา 50 

มิลลิวินาที โดยมีคลื่นไฟฟาสมองที่เรียกวา EEG 

spike จากบริเวณสมองที่เกี่ยวของดานตรงขาม 

เกิดนําหนา myoclonus ประมาณ 20 มิลลิวินาที

ในกรณีของ myoclonus ที่เกิดที่มือ ยกตัวอยาง 

ถา myoclonus เกิดขึ้นที่มือซาย เราจะเห็น spike 

waveใน EEG เกิดกับ sensory/motor cortex 

สวนท่ีควบคุมมือของสมองซีกขวา นํามากอนเห็น

คลื่นไฟฟาจาก EMG     

 โรคและกลุมอาการของ cortical myoclo-

nus ในกรณนีีร้วมทัง้ทีเ่ปนสวนหนึง่ของอาการชัก 

และการเคลื่อนไหวผิดปกติ มีดังตอไปนี้29

 1. Progressive myoclonic epilepsy

  Unverricht-Lundborg epilepsy

  Neuronal ceroid lipofuscinosis

  Myoclonus epilepsy associated 

  with ragged red fi ber (MERRF)

  Lipidosis 

  Dentatorubral-pallidoluysian atro

  phy (DRPLA)

  Familial adult myoclonic epilepsy

  Angelman syndrome

  Celiac disease

  Progressive myoclonus epilepsy of 

  unknown cause

  Progressive myoclonic ataxias

 2. Juvenile myoclonic epilepsy

 3. Postanoxic myoclonus (Lance-

  Adam syndrome)

 4. Alzheimer’s disease

 5. C reutz fe ld t - Jacob  d i sease 

  (advance stage)

 6. Metabolic encephalopathy

 7. Corticobasal ganglionic degenera-

  tion

 8. Olivopontocerebellar atrophy

 9. Rett’s syndrome

 ภาวะ epileptic myoclonus หมายถึงลม

ชักที่มี myoclonus เปนอาการแสดงเดนสลับกับ

การชักแบบสูญเสียความตึงตัวของกลามเน้ือที่

เรียกวา atonic seizure หรือการชักแบบที่ความ

ตึงตัวของกลามเนื้อเพ่ิมขึ้นที่เรียกวา tonic sei-

zure ก็ได และเปนไดทั้ง positive คือกลามเนื้อมี

การหดตัวหรือ แบบ negative คือกลามเนื้อหยุด

การหดตัวฉับพลัน ขณะท่ีอวัยวะเชนมือกําลังอยู

ในทาที่ตานตอแรงโนมถวง30 ภาวะตางๆ ที่จัดอยู

ในกลุมของ epileptic myoclonus ไดแสดงไว

ในตารางที่ 1 

 JME หรอื Juvenile Myoclonic Epilepsy 

เปนลมชักที่พบบอยในชวงวัยรุน อาการหลักคือ 

myoclonic jerks ขณะท่ีมอีาการกระตุกเกิดข้ึน ผู

ปวยจะยังรูสต ิอาการมักเกดิขึน้ในชวงเชาหลงัจาก

ตื่นนอน รวมท้ังเกิดการชักทั้งตัวแบบ general-

ized tonic clonic seizureไดบอยในชวงเชาดวย

เชนกัน31 
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 Progressive myoclonus epilepsy 

หมายถึงภาวะที่มีองคประกอบรวมกันไดแก การ

กระตุก myoclonus แบบรุนแรง, การชักแบบ 

generalized tonic clonic แบบแรงหรืออาจ

เปนการชักรูปแบบอื่น และความผิดปกติของ

ระบบประสาทที่เปนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ

อาการความจําเสื่อมและเดินเซ32 ในขณะที่  

progressive myoclonic ataxia อาการหลัก

คือ myoclonus และเดินเซ แตอาการของลมชัก

และสมองเสื่อมจะไมรุนแรงหรือไมมีปญหาเลย33 

ภาวะอ่ืนๆ  ที่ตองนํามาวินิจฉัยแยกโรคกับ 

progressive myoclonus epilepsy และ 

progressive myoclonic ataxia ไดแก

 1. Lafora body disease เปนโรคทาง

พันธุกรรมที่ถายทอดแบบ autosomal reces-

sive ทําใหเกิดสารจากการรวมตัวอยางผิดปกติ

ที่เรียกวา polyglucosan acid-Schiff-positive 

inclusions หรือ Lafora bodies ในเซลลสมอง 

ตับ กลามเน้ือ และผิวหนังโดยเฉพาะตอมเหงื่อ 

อาการเริ่มเปนตั้งแตเด็กโดย onset ประมาณ 

11-18 ป ทั้งปญหาพฤติกรรม สติปญญา สมอง

เสื่อม ลมชักและ myoclonus34 รายงานเก่ียวกับ 

Lafora body diseaseในเอเชีย เปนการศึกษาใน

ผูปวย จาํนวน 21 รายในประเทศอนิเดยี35 ปจจบุนั

ยังไมมีการรักษาเฉพาะ แตยากันชักที่มีรายงานวา

ไดผลดีในการควบคุม  myoclonus สาํหรับผูปวย

โรคน้ีคือ Zonisamide36 

 2. Neuronal ceroid lipofuscinosis 

หรอื Batten disease เปนโรคในกลุม lysosomal 

storage disorders ถายทอดทางพันธุกรรม

แบบ autosomal recessive  รายงานจากยุโรป

และสหรัฐอเมริกาพบวา ถาอาการเกิดขึ้นในชวง

ปลายของวัยทารกขณะอายุประมาณ 2-4 ป (late 

infantile variant of neuronal ceroid lipofus-

cinosis หรือ Jansky-Bielschowsky) และเด็ก

โต (juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis 

หรอื Spielmeyer-Vogt) อาการแสดงพบไดทัง้ลม

ชัก, myoclonus, ปญหาการเรียนรู ความจําและ

สมองเสื่อม ควบคูไปกับตาบอด37 ถาเกิดอาการ

เร่ิมในวัยผูใหญ (adults neuronal ceroid lipo-

fuscinosis หรือ Kufs disease) อาการแสดงหลัก

จะเปนอาการทางจติเวชและปญหาความคดิความ

จํา38 การทํา axillary skin biopsy จะพบลักษณะ

ของ lipopigment (lipofuscin) ที่รวมตัวกันใน 

lysosomes ของเน้ือเย่ือสมอง ตอมมีทอตางๆ 

ผิวหนัง กลามเนื้อและทางเดินอาหาร

 3. Unverricht-Lundborg disease 

(EPM1) ถายทอดทางพนัธกุรรมแบบ autosomal 

recessive พบในประชากรทีอ่าศยัอยูในแถบทะเล

บอลตกิและชายฝงเมดิเตอรเรเน่ียนของยุโรป โดย

เฉพาะในประเทศฟนแลนด39, 40 อายุที่เริ่มมีอาการ

ประมาณ 6-15 ป อาการแสดงแรกคอื myoclonic 

jerks ซึง่เกดิข้ึนไดจากการถูกกระตุนหรือท่ีเรียกวา 

stimulus sensitive myoclonus โดยสิ่งกระตุน

สามารถเปนไดทั้งแสง เสียง และความเครียด 

myoclonus อาจเกิดขึ้นทั้งตัวและกลายเปนการ

ชักแบบ generalized tonic-clonic หรือกลับกัน 

ประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวยที่พบ มีปญหาการชัก
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แบบ generalized tonic clonic เปนอาการนํา 

ในสวนนอยท่ีพบการชักชนิดอืน่ๆ ไดแก absence 

seizure, psychomotor seizure หรือเปนการ

ชักเฉพาะที่ (focal motor seizure) เดิมทั้งอาการ

ชักและ myoclonus มักเกิดขึ้นตลอดชีวิตของ

ผูปวยและมักรุนแรงขึ้นเปนลําดับ แตปจจุบัน

การรักษาดวยยามีประสิทธิภาพมากทําใหอาการ

ทั้งสองอยางคอนขางคงท่ี หรือดีขึ้นเมื่อผานเขาสู

วัยผูใหญ ความผิดปกติทางประสาทวิทยาอื่นๆ 

มักไมพบ นอกจากปญหาเดินเซ พูดไมชัดและ 

intention tremor ระดับสติปญญาและความรู

ความจําอยูในเกณฑปกติ ปญหาดานอารมณทีพ่บ

บอยคือโรคซึมเศรา 

 การวินิจฉัยนอกจากใชประวัติและอาการ

แสดง การตรวจคล่ืนสมองสามารถพบความผิด

ปกติไดแมวาผูปวยจะไมมีอาการ โดยลักษณะที่

พบไดแก labile and slow background activ-

ity และ symmetric generalized, and high 

voltage spike-and-wave and polyspike-

and-wave paroxysms และตอบสนองตอการ

กระตุนดวยแสงสวาง การตรวจคลื่นสมองควรทํา

กอนเริ่มรักษา เพราะยากันชักท่ีไดผลดีตอโรคนี้

คือ Valproic acid แตในทางกลับกัน ยากันชัก 

Phenytoin จะทําใหอาการของผูปวยแยลงทั้งลม

ชัก myoclonus และเดินเซ41 ยากันชักชนิดอื่นที่

สามารถใชไดเปนตัวเสริมกับ Valproic acid คือ 

Clonazepam และกรณีทีเ่กดิ generalized tonic 

clonic seizure ก็ยังสามารถให Diazepam ทาง

หลอดเลือดเพ่ือระงับชักไดตามแนวทางการรักษา

ลมชักตอเนื่อง การตรวจทางรังสีวิทยาเชน CT 

scan และ MRI มกัไมพบความผดิปกต ิการตรวจ

ทางพยาธิวิทยา ไมพบการตกตะกอนที่ผิดปกติ

ของสารตางๆ ภายในเซลลเชนทีพ่บใน Lafora dis-

ease และ neuronal ceroid lipofuscinosis แต

จะพบความเสื่อมเกิดขึ้นทั่วไปและการลดจํานวน

ลงของ cerebellar Purkinje cells ยีนที่เกี่ยวของ

ของ Unverricht-Lundborg disease อยูบน  

long arm ของโครโมโซม 21q22.3 เกี่ยวของกับ

การผลิตโปรตีน Cystatin B  

 4. Myoclonic epilepsy and ragged 

red fiber syndrome (MERFF) เป็นหนึ่งใน

กลุมอาการความผิดปกติของระบบประสาทจาก

การทํางานผิดปกติของ mitochondria หรือที่

เรียกวา mitochondrial encephalopathies42, 43 

ซึ่งนอกจาก MERFF  อีกโรคท่ีพบไดบอยคือ 

MELAS (myopathy, encephalopathy, lactic 

acidosis and stroke-like episodes)

 อาการสําคัญของ MERFF ไดแก myoclo-

nus เดินเซ สมองเส่ือมและชัก โดย myoclonus 

และเดินเซเปนอาการเดน ragged red fi bers เปน

พบไดจาการตรวจทางพยาธิวิทยาของกลามเน้ือ 

ผูปวยเร่ิมมีอาการในชวงอายุประมาณ 20 ปแต

สามารถพบไดชาสุดถึงอายุ 40 ป อาการอ่ืนที่พบ

รวมดวย ไดแก หูหนวก ตัวเต้ีย ปวดศีรษะคร่ึง

ซีกคลายปวดศีรษะไมเกรน ระบบประสาทสวน

ปลายผิดปกติ กลามเน้ือหัวใจผิดปกติ การตรวจ

พบระดับ lactic acid ปริมาณสูงทั้งในเลือดและ

นํา้ไขสนัหลงัเปนสวนหนึง่ทีช่วยยนืยนัการวนิจิฉยั
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 5. Sialidosis หรือ cherry-red spot my-

oclonus syndrome เปนโรคในกลุม lysosomal 

storage disorders เชนกัน เกี่ยวของกับการขาด

เอ็นไซม alpha-N-acetylneuraminidase และ

ในบางรายพบการขาดเอ็นไซม alpha-galacto-

sidase รวมดวย ถายทอดทางพันธุกรรมแบบ 

autosomal recessive การแสดงอาการและการ

ดําเนินโรคแบงออกเปนชนิดยอยได 5 แบบดวย

กัน44 แตที่จัดอยูในกลุมที่ตองวินิจฉัยแยกโรคกับ 

progressive myoclonic epilepsy คือ sialido-

sis type 1 และ type 2 รายละเอยีดของทัง้ 5 ชนดิ

มีดังตอไปนี้ 

  5.1 Sialidosis type 1 หรือ primary 

neuraminase defi ciency  without dysmor-

phism45, 46 พบอาการในชวงอาย ุ10-20 ป เร่ิมจาก

การมองเห็นแยลง myoclonus และการเดินผิด

ปกติ แตระดบัสติปญญารวมทัง้รปูรางหนาตาปกต ิ

และสามารถมีชีวิตอยูไดนานมากกวาสามสิบป

ขึ้นไป

  5.2 Primary neuraminase defi cien-

cy with dysmorphism, congenital form47, 48 

จากรายงานการศึกษา ผูปวยมักตายคลอดหรือ

อยูไดไมเกินสิบเดือน เนื่องจากมีความผิดปกติ

ทางกายท่ีรุนแรงหลายดาน ไดแก ตับและมามโต 

กระจกตาขุน dysostosis multiplex ซึ่งทําให

กระดกูและกระดกูออนไมพฒันา เกดิภาวะบวมนํา้

หรือ hydrops หรือมี ascites หรือ pericardial 

effusion

  5.3 Primary neuraminidase defi -

ciency with dysmorphism, childhood on-

set49, 50 รายงานการศึกษาของผูปวยกลุมนีร้วมเอา 

mucolipidosis 1, the infantile form of type 

2 sialidosis51 และ Goldberg’s syndrome52 ไว

ดวยกัน ผูปวยจะเร่ิมมอีาการในวัยเด็กโดยเร่ิมจาก

พัฒนาการชา ลักษณะรางกายจะเปนคนตัวเตี้ย 

ขายาว เมื่ออายุไดประมาณ 10 ปจะพบวาผิวหนัง

ใบหนาหยาบ และมีปญหาทางการมองเห็นรวมกับ

ความผิดปกติทางระบบประสาท พบ dysostosis 

multiplexไดเชนกัน การเรียนรูชา บางรายอาจอยู

ไดนานถึงอายุประมาณ 20 ป ในชวงสุดทายของ

การดําเนินโรค ผูปวยจะทุพพลภาพรุนแรงจนไม

สามารถชวยเหลือตนเองได 

  5.4 Combined neuraminidase/β 

galactosidase defi ciency, infantile onset53 

เปนภาวะทีพ่บไมบอย ผูปวยเริม่มอีาการตัง้แตแรก

เกิดหรือขณะยังเปนทารก ทั้งปญหาบวมนํ้า ทอง

มาน ตับมามโตและความผิดปกติของกระดูก ถา

ไมรุนแรง พยากรณโรคมักดี สามารถเติบโตและ

พัฒนาดานสติปญญาได 

  5.5 Combined neuraminidase/β 

galactosidase defi ciency, juvenile onset54, 55 

อาการเร่ิมตนเม่ือเขาสูวยัรุนดวยปญหาเดินลาํบาก 

myoclonus และปญหาการมองเหน็ รปูรางคอนไป

ทางเตี้ย และมีผิวหนังบริเวณใบหนาหยาบ ความ

ผิดปกติของกระดูกพบไดชัดที่บริเวณกระดูกสัน

หลังสวนบั้นเอว พบความผิดปกติของผิวหนังที่

เรียกวา angiokeratoma สวนความจําและสติ

ปญญานั้นปกติและมีชีวิตอยูไดนาน
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 โรคและภาวะอื่นที่สามารถพบ cortical 

myoclonusได สรุปไวในตารางท่ี 1 นอกจากน้ี

ยังมีโรคและกลุมอาการบางอยางที่นาสนใจซึ่งมี 

myoclonus เปนหน่ึงในอาการแสดง ดังตอไปนี้ 

 Action myoclonus-renal failure 

syndrome เปนกลุมอาการท่ีประกอบไปดวย

ปญหา progressive myoclonus epilepsy รวม

กับไตวาย56, 57 แตกตางจากผูปวยไตวายระยะ

สุดทายซ่ึงก็มีทั้ง myoclonus และชักไดเชนกัน 

เนื่องจากเปนโรคทางพันธุกรรมที่ถายทอดแบบ 

autosomal recessive โดยพยาธิสภาพที่เกิดกับ

ไตคือ proteinuria เปนอาการนํา และ focal glo-

merulosclerosis ซึง่เปนสาเหตใุหไตวาย สวนทาง

ระบบประสาทนั้นเปน  progressive myoclonus 

epilepsy หรือ progressive myoclonic ataxia 

ก็ได ปญหาการเคล่ือนไหวผิดปกตินั้นพบไดท้ัง 

myoclonus และ อาการสั่น (tremor) การรักษา

ดวยวิธีลางไต (dialysis) หรือผาตัดปลูกถายไต 

(renal transplantation) ชวยไดเฉพาะอาการไต

วายแตปญหาดานระบบประสาทยังคงเปนมากข้ึน

เรื่อยๆ

 Posthypoxic myoclonus คือ myoclo-

nus ที่เกิดขึ้นหลังจากสมองขาดอออกซิเจน เปน

ปญหาการเคลือ่นไหวผดิปกตทิีพ่บบอยโดยเฉพาะ

ในหอผูปวยระยะวิกฤต เน่ืองจากเกิดผูปวยที่ได

รับการชวยชีวิตหลังเกิดหัวใจหยุดเตน อุบัติเหตุ

ระหวางการผาตดัและวางยาสลบ หรอืผูปวยระบบ

การหายใจลมเหลวเฉียบพลันเชน หอบหืด ในป 

ค.ศ.1963 Lance และ Adams รายงานกรณีศกึษา

ผูปวย 4 รายที่เกิด myoclonus อยางรุนแรงภาย

หลังรอดชวีติจากหวัใจหยดุเตน58 โดยเริม่จาก my-

oclonus ทีเ่ปนแบบทัว่ทัง้ตวั รวมกับปญหาพดูไม

ชดั เดนิเซและสญูเสยีการกาํหนดทศิทางและระยะ

ของการเคลื่อนไหว (dysmetria) จนกระทั่งเวลา

ผานไป อาการจึงไดเหลือแต action myoclonus 

ที่เกิดขึ้นเม่ือมีการเคล่ือนไหวของมือ แขนหรือขา

เทานั้น จากจุดเริ่มตนนี้ทําใหตอมามีรายงานกรณี

ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติที่พบหลัง

จากเกิดหัวใจหยุดเตนจํานวนมากขึ้น และจาก

รายงานของ LanceและAdams นี้เอง ทําใหมีการ

จําแนก posthypoxic myoclonus ออกเปนสอง

แบบ นั่นคือ acute posthypoxic myoclonus 

และ chronic post hypoxic myoclonus หรือที่

รูจักกันในชื่อ Lance-Adams syndrome59      

 - Acute posthypoxic myoclonus 

เกิดขึน้ทนัทภีายใน 24 ชัว่โมงหลังจากท่ีสมองขาด

ออกซเิจน นัน่คอืผูปวยยังอยูใน coma และม ีmy-

oclonus ในลักษณะที่เปนทั่วตัวและรุนแรง หาก

เกิดขึ้นติดตอกันนานกวา 30 นาที ตองระมัดระวัง 

myoclonic status epilepticus ไวดวยเสมอ ซึ่ง

เปนภาวะท่ีรักษาหรือชวยใหอาการกระตุกหายไป

ไดยาก และสัมพันธกับการพยากรณโรคที่ไมดี60 

เนื่องจากมีเซลลสมองตายทั้งที่บริเวณ cerebral 

cortex, deep grey nuclei, hypothalamus และ 

cerebellum61   

 - Chronic posthypoxic myoclonus 

หรือ Lance-Adams syndrome เกิดขึ้นระหวาง

สองถึงสามวันจนถึงสองถึงสามสัปดาหหลังจาก
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สมองขาดออกซิเจน เปน action myoclonus ที่

เกิดกับแขนและขา ทําใหเกิดปญหาแมกับกิจวัตร

ประจําวัน ในบางกรณีศึกษาพบเปน negative 

myoclonus ซึง่ทําใหผูปวยสูญเสียความตึงตัวของ

กลามเนือ้ไมวาจะเปนแขนขาหรือในขณะยืน ทาํให

ลม ไดรับบาดเจ็บบอย หรือตองนั่งรถเข็น62 สมอง

สวนทีเ่ปนตนกาํเนดิ myoclonus ชนดินีเ้ปนไดทัง้ 

cortical และ subcortical area 

 สารสื่อประสาทท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับ  

posthypoxic myoclonus ยังไมทราบแนชัด แต

มีรายงานการศึกษาแสดงถึงความเกี่ยวของของ

ระบบสารส่ือประสาท serotonin กบัการเกิด post-

hypoxic myoclonus63 และอาการท่ีดีขึ้นหลัง

จากรักษาดวย 5-hydroxytryptophan (5-HTP) 

ซึ่งเปนสารตั้งตนของ serotonin64 นอกจากนี้ยัง

มีอีกรายงานการศึกษาที่นาสนใจซ่ึงระบุวาผูปวย 

chronic posthypoxic myoclonus ซึ่งควบคุม

อาการไดดดีวยยา Piracetam กลบัมีอาการแยลง

เมือ่ไดรบัยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole 

(TMP-SMX) ทางหลอดเลือด ซึ่งทําใหเกิดการตั้ง

สมมติฐานวา TMP-SMX น าจะไปรบกวนเมตาบอ

ลิสมของ phenylalanine สงผลให myoclonus 

รุนแรงข้ึน65

 The opsoclonus-myoclonus syndrome 

หรือ the myoclonic encephalopathy of 

infants หรือ dancing eyes-dancing feet 

syndrome พบในเด็กอายุระหวาง 6-18 เดือน66 

และประมาณครึ่งหน่ึงของผูปวยท่ีมีอาการมัก

ตรวจพบเนื้องอก neuroblastoma67 หรือถาเกิด

ในผูหญิง ตองตรวจหามะเร็งเตานม68 หรือมะเร็ง

ปอด69 และบางรายงานการศึกษาที่พบวาสัมพันธ

กับการติดเช้ือ HIV70-72 ดังนั้นจึงมีสมมติฐานวา

ภาวะนี้นาจะเกี่ยวของกับภูมิคุมกันที่รางกายสราง

ขึ้นมาหรือเปนสวนหน่ึงของ paraneoplastic 

syndrome73 เนื่องจากเม่ือรักษาเน้ืองอกแลว 

อาการเคล่ือนไหวผิดปกติกด็ขีึน้ตามลําดบั อาการ

ประกอบไปดวย opsoclonus คือการเคล่ือนไหว

ของลูกตาอยางรวดเร็วและตอเนื่องในหลาย

ทศิทาง (continuous, arrhythmic, multidirec-

tional large saccades) และ myoclonus ที่เห็น

การกระตุกเกิดกับลําตัว แขนขา คอหอย เพดาน

หรือแมแตกับกะบังลมและกลองเสียง การรักษา

ตามอาการที่ไดผลดีคือ steroids และ adreno-

corticotropic hormone และ plasmapheresis74 

 Essential myoclonus. ผูปวยมี my-

oclonus เปนอาการนําหรืออาการเดนเพียงอยาง

เดียวเทานั้น โดยไมพบอาการชักหรือความผิด

ปกติอื่นๆของระบบประสาท รวมทั้งการดําเนิน

โรคคงท่ี ไมรุนแรงหรือแยลง เกิดขึ้นโดยไม

ทราบสาเหตุและบางรายเกี่ยวของกับพันธุกรรม

โดยถายทอดแบบ autosomal dominant  ซึ่ง

อาการจะเริ่มปรากฏในชวงอายุระหวาง 10-20 ป 

เปน myoclonus ของรางกายสวนบนเมื่อมีการ

ออกแรงทํางานหรือเคล่ือนไหว และทุเลาลงได

ดวยการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล คลายกับที่พบ

ใน essential tremor5 ในผูปวยบางรายจะพบ 

dystonia เกิดรวมดวยได เรียกวา  myoclonus-

dystonia syndrome ซึง่ปจจบุนัมกีารศกึษาอยาง
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มากมายและพบวาเกี่ยวของกับความผิดปกติทาง

พนัธกุรรมทีถ่ายทอดแบบ autosomal dominant 

ที่มีการสูญเสียการทํางานของยีนสําหรับ epsilon 

sarcoglycan ของโครโมโซม 7q21-q23 และจัด

อยูในโรคกลุม dystonia ที่เกิดจากกรรมพันธุใช

ชื่อวา  DYT1175  อยางไรก็ตาม การตรวจทางหอง

ปฏิบัติการยังคงเปนไปตามหลักการตรวจรักษา

การเคล่ือนไหวผิดปกติทีพ่บในผูปวยอายุนอย นัน่

คอืตองหาสาเหตุทีเ่กดิจากยา ความผิดปกติทางเม

ตาบอลิสมและ Wilson’s disease เสมอ 

แนวทางในการรักษา myoclonus ใน
เวชปฏิบัติ 
 การวินิจฉัย

 การซกัประวตั ิ ระบอุาการนาํทีผู่ปวยมาพบ

แพทยใหแนชัด พึงระลึกไวเสมอวา คําบอกกลาว

ของผูปวยที่ผูปวยเลาถึงการเคล่ือนไหวผิดปกติที่

เกิดขึ้นน้ัน เปนคําทั่วไปที่มาจากความเขาใจของผู

ปวยเอง ดงันัน้แพทยจงึตองซักถามลงรายละเอียด

ในสวนของอาการนําใหไดมากท่ีสุด เพื่อความ

กระจางวาอาการนั้นคืออะไร ตรงกับศัพททางการ

แพทยวาอยางไร และปจจุบันความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีทําใหการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไมใช

เรื่องยากเชนในอดีต ดังน้ันถามีวีดิโอท่ีญาติหรือ

เพื่อนบันทึกไวขณะผูปวยเกิดอาการก็จะเปน

ประโยชนมาก ในกรณีของ myoclonus ราย

ละเอียดที่ควรลงบันทึกไวในประวัติไดแก 

 1. อาการเกิดขึ้นอยางไรและเมื่อใด เปน

แบบเฉียบพลันหรือดําเนินมาไดระยะหนึ่งแลว 

เชือ่มโยงไปยงัอายขุองผูปวยขณะเริม่มอีาการครัง้

แรก ในรายที่เริ่มมีอาการเมื่ออายุยังนอย ประวัติ

ตั้งครรภ การคลอด และพัฒนาการ สําคัญและ

ตองลงบันทึกไวเสมอ 

 2. สวนของรางกายท่ีมี myoclonus ถา

สามารถลงในรายละเอียดได ก็จะพอบอกไดวา 

myoclonus นัน้เกดิเปน focal, axial, multifocal 

หรือ generalized

 3. ปญหาอ่ืนๆของระบบประสาทท่ีพบรวม

ดวย เชน เดินเซ ออนแรงครึ่งซีก เกร็งคอ แขน 

หรือขา ปญหาความจําและการเรียนรู ปญหาดาน

อารมณและพฤติกรรม เสียงคลิ้กในหู เปนตน

 4. ประวัติลมชัก  ถามีตองบันทึกราย

ละเอียดไลตามลําดับตั้งแต อายุที่เริ่มมีอาการชัก 

อาการนํากอนชัก อาการขณะชักซึ่งอาจมีอาการ

ไดหลายแบบดวยกัน ใหลงบันทกึไวทัง้หมด ระยะ

เวลาขณะชกั อาการหลงัการชกั ความถีข่องการชกั

ตอวนั/สปัดาห/เดอืน สิง่เราทีท่าํใหมอีาการชัก และ

ยากันชักที่ไดรับหรือประวัติการรักษาที่เคยไดรับ

 5. ประวัติปจจัยหรือสิ่งกระตุนที่ทําให

เกิดอาการ และสิ่งที่ชวยบรรเทาหรือทําใหการ

เคลื่อนไหวผิดปกติหายไป  

 6. ประวัติยาท่ีใชเปนประจํา สารเคมีหรือ

สารพิษที่ไดรับ

 7. โรคประจําตัวและประวัติการเจ็บปวย

ในอดตี อบุตัเิหตุ โรคระบบประสาททีเ่คยเปน เชน 

สมองอักเสบ ไขสันหลังอักเสบ multiple sclero-

sis โรคหลอดเลือดสมอง 
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 8. ประวัติครอบครัว ถามี ควรบันทึก

เปนพงสาวรี  (pedigree) เพื่อความสะดวกใน

การทบทวน สืบคนแบบแผนการถายทอดทาง

พันธุกรรม

 การตรวจรางกาย นอกจากตรวจรางกาย

ทั่วไปและตรวจรางกายทางระบบประสาทแลว 

สําหรับการเคลื่อนไหวผิดปกติใหบันทึกราย

ละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. Distribution of myoclonus หรือ

บริเวณของรางกายท่ีเกิด myoclonus (focal, 

segmental, multifocal, hemi, generalized)

 2. Myoclonus ที่เกิดข้ึนนั้น เปนจังหวะ

สมํ่าเสมอ คงที่ (rhythmic) หรือ ไมสมํ่าเสมอ 

(non-rhythmic) และเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง หรือ

เกิดขึ้นเปนครั้งคราว

 3. ทาทางหรอืตาํแหนงของรางกายขณะทีม่ ี

myoclonus รวมทั้งสิ่งเราที่ทําใหการเคลื่อนไหว

ผิดปกติเกิดขึ้น ไดแก เกิดในขณะพัก (sponta-

neous myoclonus) เกิดขณะเคล่ือนไหวอยาง

ตั้งใจหรือออกแรงทํางาน (action myoclonus) 

หรอื เกดิตอบสนองตอสิง่เราทีเ่ขามากระตุน ไดแก 

แสง เสียงดัง สัมผัส และการยืดกลามเนื้อ (refl ex 

myoclonus)

 จากน้ันนําขอมูลในสวนของประวัติและ

ตรวจรางกายมาประมวล ตั้งสมมติฐานตามข้ัน

ตอนตอไปของการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท 

นั่นคือ รอยโรคหรือพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับบริเวณ

ใดในระบบประสาท และสาเหตุที่สามารถอธิบาย

อากรและการดําเนินโรคของผูปวยรายนั้นๆเปน

อะไรไดบาง นอกจากนี ้สาํหรบั myoclonus ใหระบุ

ดวยวา อาการจดัอยูในกลุมใด ไดแก physiologic 

myoclonus, essential myoclonus, epileptic 

myoclonus หรือ symptomatic myoclonus

การสงตรวจทางหองปฏิบัติการที่
ควรทํา 
 1. Electrolytes และ bismuth ในกรณีที่

สงตรวจได

 2. Serum glucose

 3. Renal function tests

 4. Hepatic function tests

 5. Paraneoplastic antibodies

 6. Drug and toxin screen ถามีประวัติ

หรือมีขอมูลนาสงสัย

 7. Brain imaging ทีไ่ดประโยชนสงูสดุคอื 

MRI Brain  แตถาในโรงพยาบาลท่ัวไป การตรวจ 

CT scan brain ก็สามารถชวยวินิจฉัยแยกบาง

ภาวะที่พบไดบอยเชน กอนเนื้องอก เลือดออกใน

เนื้อสมองและสมองขาดเลือดไปได

 8. Spine imaging 

 9. Thyroid function tests และ thyroid 

antibodies

 10. CSF study ในกรณีทีส่งสัยภาวะอักเสบ

และการติดเชื้อของระบบประสาท

 11. Electroencephalography, electro-

myography และ  sensory evoked potentials 

สามารถทําไดเฉพาะศูนยวิจัยโรคระบบประสาท

และโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย แตจะเปนหลกัฐาน
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สําคัญทางประสาทสรีรวิทยาที่ชวยบอกถึงแหลง

กาํเนดิของประสาทส่ังการทีท่าํใหเกดิ myoclonus 

ไดวามาจากบริเวณใด และใชเปนฐานขอมูลใน

การศึกษาผูปวยที่นาสนใจ โรคหายาก รวมท้ังตอ

ยอดไปสูงานวิจัยตาง ๆ ได อยางไรก็ดีสําหรับเวช

ปฏิบัติประเทศไทยยังไมแพรหลายมากนัก 

 การตรวจพิเศษสําหรับโรคหรือภาวะท่ีมี

ความเฉพาะเจาะจงและหาไดยาก 

 การตรวจดังตอไปนี้ มีคาใชจายสูง ไมนิยม

ทําในเวชปฏิบัติทั่วไป สวนใหญการตัดสินใจสง

ตรวจจะกระทําโดยผูเชีย่วชาญ และพิจารณาความ

จําเปนเปนรายบุคคล

 1. Body imaging ในกรณีที่สงสัยมะเร็ง

แมวา paraneoplastic antibodiesไดผลเปนลบ

 2. การตรวจหาโรคในกลุม malabsorp-

tion diseases  เชน Coeliac sprue, Whipple’s 

disease

 3. Enzyme assays for defi ciency เชน  

neuraminidase 

 4. Tissue biopsy ของผิวหนัง และ

ลกัษณะของ leucocytes  เพือ่หาสารทีต่กตะกอน

อยูภายในเซลล เชน Lafora bodies, ceroid in-

clusions

 5. Copper studies  สําหรับ Wilson’s 

disease

 6. Alpha-fetoprotein, cytogenetic 

analysis, radiosensitivity of DNA synthesis  

สําหรับ ataxic-telangiectasia

 7. Genetic testing กรณีสงสัยโรคทาง

พันธุกรรม

 8. ระดับ l actateทั้ ง ใน เลือดและ น้ํ า

ไขสันหลัง และการทําmuscle biopsy เพื่อตรวจ

หา mitochondrial diseases 

 การรักษา

 ยาที่ใชในการรักษา myoclonus76

 กอนจายยาทุกครั้ง ควรเริ่มดวยหลักการ

ทั่วไปดังนี้

 1. Myoclonus ทีพ่บ ถามสีาเหตุทีส่ามารถ

อธิบายได ใหมุงแกไขไปท่ีสาเหตุ การเคล่ือนไหว

ผิดปกติก็จะดีขึ้นตามลําดับ หลักการในขอน้ีจึง

เปนการทบทวนกระบวนการในการวินิจฉัยวา 

ครอบคลุมและคนหาเหตุปจจัยไดอยางถูกตอง

หรือไม

 2. การรักษาตามอาการสําหรับ myoclo-

nus จะทําเม่ือมีขอบงช้ีคอื การเคล่ือนไหวผิดปกติ

ที่เกิดขึ้นรบกวนและสรางความลําบากใหกับการ

ทํางานและปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวัน 

 3. ตองทราบแหลงกําเนิดประสาทสั่งการ

ของ myoclonus วามาจากท่ีใด เพราะยาท่ีสามารถ

ใชไดผลกับcortical myoclonus อาจจะไดผล

เพียงบางสวน หรือไมไดผลเลย เมื่อนําไปใชรักษา 

brainstem หรือ spinal myoclonus ในเวชปฏบิตัิ

ทั่วไปซึ่งไมมีการตรวจพิเศษทางประสาทวิทยา

รองรับ การวินิจฉัยจากประวัติและลักษณะการ

เคล่ือนไหวผิดปกติทีพ่บ สามารถบอกตําแหนงเกิด

ของ  myoclonus ไดถูกตองในระดับหนึ่ง 

 4. ยาที่ใชในการรักษา myoclonus สวน

ใหญคือยากันชัก ซึ่งตองนําเอาผลขางเคียง

และความสามารถในการทนตอยาของผูปวยมา

พิจารณาดวยเสมอ  เพราะยาบางชนิดทําใหเกิด
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อาการงวง ซมึ ความคดิและความจาํเสือ่ม บางชนดิ

มีขอหามใชในผูปวยโรคซึมเศรา ผูปวยสูงอายุ ผู

ปวยตับและไตวาย และผูที่มีความผิดปกติทาง

สมองอยูเดิม เปนกลุมทีม่โีอกาสเกิดปญหาจากผล

ขางเคยีงของยาไดมากกวาผูปวยท่ัวไป นอกจากน้ี

ยาบางชนิดเชน Phenytoin ตองระมัดระวังอยาง

มากและควรหลีกเลี่ยง เพราะทําให  myoclonus 

บางชนิดมีอาการรุนแรงขึ้น

 5. Clonazepam ถือเปนยาท่ีมีประโยชน

และสามารถใชรกัษาอาการ myoclonusไดทกุชนิด

และทุกแหลงกาํเนิด ถอืเปนยาท่ีความปลอดภัยสงู 

แตก็มีปญหาการดื้อยาที่ทําใหผูปวยตองใชยาใน

ปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ เชนเดียวกับ benzodiaz-

epines ตัวอื่น ๆ  ในขณะท่ียาที่ใชรักษา cortical 

myoclonus ไดดี คือ Valproate, Levetirace-

tam และ Piracetam77 แตจะใชไมไดผลนักกับ 

braistem และ spinal myoclonus 

 ชนดิและขนาดของยาทีใ่ชในการรกัษาแสดง

ไวดังนี้

 - Clonazepam  1 - 20 มก.ตอวนั ในเดก็ 

0.01 - 0.02  มก. ตอกิโลกรัม ทานวันละ 2 - 4ครั้ง

 - Levetiracetam 1000 - 3000 มก.ตอ

วัน ในเด็ก 20 - 60 มก. ตอกิโลกรัม วันละสองคร้ัง

 - Piracetam 1.6 - 24 กรัม ตอวัน วันละ

ครั้ง 

 - Valproate 10 - 60 มก. ตอ กิโลกรมั 

ตอวัน วันละ 2 - 4 ครั้ง

 ยาอื่นๆ ที่มีรายงานการศึกษาวาใชไดผล

สําหรับ myoclonus  สรุปไวในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ยาอื่นๆที่อาจนํามาใชรักษา myoclonus

ชนิดยา ชื่อยา กรณีที่ใชไดผล รายงานการศึกษาโดย

ยากันชัก Primidone เปนยาเสริมเพื่อรักษา myoclo-

nus ที่รุนแรง 

Obeso JA et al. 198978

Acetazolamide เปนยาเสริมเพ่ือรักษา action 

myoclonusใน Ramsay Hunt 

syndrome 

Vaamonde J etal. 199279

Ethosuximide Epileptic negative myoc-

lonus 

Oguni H et al.199880

Capovilla G et al. 199981

Topiramate Spinal segmental myoc-

lonus

Siniscalchi A et al. 200482

Zonisamide Epileptic myoclonus Uthman BM and Reichl A. 

200283
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ชนิดยา ชื่อยา กรณีที่ใชไดผล รายงานการศึกษาโดย

Gamma –hy-

droxybutyr-

ate (GHB)

Xyrem * Alcohol resposive myoclo-

nus syndrome ไดแก 

myoclonus-dystonia, post-

hypoxic myoclonus, และ

ethanol-responsive myoc-

lonus  

Priori  A et al. 200084

Frucht SJ,Bordelon Y and 

Houghton WH. 200585 

Frucht SJ et al. 200586

Serotonin 5-hydroxytryptophan Post hypoxic myoclonus Van Woert MH and Rosen-

baum D. 197987

5-hydroxytryptophan

+decarboxylase inhibitor 

(carbidopa)

Spontaneous and action 

myoclonus

Thal LJ et al. 198088

5-hydroxytryptophan and 

Tryptophan+ monoamine 

oxidase inhibitor

Various myoclonic syn-

dromes

Chadwick D et al. 197789

L-5-hydroxytryptophan

ใชคูกับ valproate

Spinal myoclonus Jimenez-Jimenez FJ et al. 

199190

5-hydroxy-L-tryptophan Progressive myoclonus epi-

lepsy 

Pranzatelli MR et al. 199591

Monoamine 

deplete

Tetrabenazine Spinal myoclonus Hoehn MM and Cherington 

M. 197792

α 2-adren-

ergic ago-

nist 

Tizanidine Intention (cortical) myoc-

lonus

Mukand JA and Giunti EJ. 

200493

Tizanidine+clonazepam+

baclofen

Spinal myoclonus Ray BK et al. 200594

*การใชยังคงอยูในวงจํากัดและในงานวิจัย คุณสมบัติเปน fatty acid derivative ซึ่งมีฤทธ์ิตาน myoclonus

ตารางที่ 3 ยาอื่นๆที่อาจนํามาใชรักษา myoclonus (ตอ)
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 นอกจากการรักษาดวยยาแลว ปจจุบันการ

รักษาที่สําคัญและเปนที่แพรหลายสําหรับ myoc-

lonus ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะท่ี (focal myoclonus) คือ 

การฉดี botulinum toxin โดยเฉพาะ hemifacial 

spasm95 กรณีศึกษาอื่นที่ใชไดผล ไดแก palatal 

myoclonus15, 96, chin myoclonus97 และ spinal 

segmental myoclonus98 สวนการรักษาดวย

วิธีผาตัด deep brain stimulation นั้นยังอยู

ในระหวางการศึกษาวิจัยในผูปวย  myoclonus-

dystonia  ที่มีอาการรุนแรงและการรักษาดวยยา

ไมไดผล 

สรุป
 Myoclonus เปนการเคลื่อนไหวผิดปกติ

ที่มีลักษณะกระตุก เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว พบได

ทั้งเปนจากการหดตัวของกลามเนื้อและจากการที่

กลามเนือ้สูญเสยีความตงึตัว เกดิจากสาเหตหุลาย

ประการและบางสวนเกี่ยวของกับโรคลมชัก การ

รักษาที่ไดผล คือ การหาสาเหตุ แกไขที่สาเหตุและ

สามารถควบคุมอาการไดดวยยา และฉีด botuli-

num toxin สําหรบั myoclonus ที่เกิดขึ้นเฉพาะ

สวน 
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