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Interesting Case

อ. พญ. กรรณิการ คงบุญเกียรติ, รศ. นพ. สมศักด์ิ เทียมเกา
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

Bilateral Hand Weakness

 ผูปวยหญิงไทยอายุ 36 ปอาชีพทํานาทําไร

ภูมิลําเนา จ.สกลนคร

อาการสําคัญ : 
 แขนท้ังสองขางออนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ 

1 ปกอนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน : 
 2 ปกอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการชา

แขนทั้ง2 ขาง อาการคอย ๆ เปนมากขึ้นเรื่อยๆ 

โดยเริ่มมีอาการชาที่แขนดานขวากอนตอมาจึง

ชาที่แขนดานซายดวย  ชาจากปลายมือขึ้นมาถึง

ตนแขนทัง้สองขางไมมอีาการชาใบหนาไมมอีาการ

ชาที่ขา ไมมีอาการออนแรง

 1 ป กอนมาโรงพยาบาลผูปวยเร่ิมมอีอนแรง

ที่แขน 2 ขาง อาการออนแรงท้ังแขนต้ังแตตนแขน

จนถึงปลายมือมีอาการปวดท่ีบริเวณตนคอ ไมมี

อาการปวดราวลงแขน รวมกับสังเกตวากลามเนื้อ

มอืท้ังสองขางลีบลง ยกแขนลําบาก จบัชอนลําบาก

ไมรูสึกวามีขาออนแรงเดินไดปกติ ลุกนั่งไดปกติ 

การมองเหน็ปกติ พดูปกติ ไมมปีากเบ้ียว ปสสาวะ

ปกต ิถายอุจจาระทุกวนั  ไมมไีข ไมปวดศีรษะ ไมมี

กลามเนื้อกระตุก ไมมีชักเกร็งไมมีเบื่ออาหารหรือ

นํ้าหนักลด

 ไป รักษา ท่ี โรงพยาบาล ชุมชน  ไดทํ า

กายภาพบําบัด อาการไมดีขึ้น จึงสงตัวเขามารับ

การรักษาตอ

ประวัติอดีต : 
 - ปฏิเสธโรคประจําตัว 

 - ปฏิเสธประวัติ IVDU, blood transfu-

sion, tattoo

 - ปฏิเสธประวัติติดเช้ือในระบบประสาท

สวนกลาง

 - ไมมีประวัติผาตัด หรือ อุบัติเหตุรุนแรง

 - ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา

Physical examination :
A woman of her age, good consciousness, 

well co-operative
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Vital signs : BT 37.3c, PR 87 bpm, 

RR 20 tpm, BP 107/60 mmHg

HEENT : pink conjunctivae, anicteric sclera, 

no oral ulcer, impalpable lymphnode

Heart : normal S
1
S

2
, no murmur

Chest &Lungs : normal breath sound, no 

adventitious sound

Abdomen : soft not tender, liver and spleen 

impalpable

Extremities : no pitting edema

Neurological examination:
- Conscious : full

- Speech : normal

- CN : pupil 3 mm RTL BE, RAPD nega-

tive both eyes, full EOM, no facial palsy, 

normal hearing both sides, eye ground 

– sharp disc both eyes 

- Motorpower :upper extremities proximal 

grade III and distal grade IV, bilateral 

intrinsic hand atrophy, lower extremi-

tiesgradeV all 

- Deep tendon refl ex :upper extremities 1+, 

lower extremities 3+

- Babinski’s sign :plantarfl exion both sides

- Clonus :negative both sides

- Sensory decrease pinprick sensation :C2-

T2 level 

สรุปปญหา:
 1. Bilateral hand atrophy with sus-

pended sensory loss

วิจารณ:
 ผูปวยหญิงวัย 36 ป มาดวยอาการชาและ

ออนแรงของแขนสองขาง โดยอาการชาจากปลาย

มือขึ้นมาถึงตนแขนทั้งสองขาง ไมมีอาการชา

ใบหนา ไมมีอาการชาที่ขา ไมมีอาการออนแรงของ

ขาตรวจรางกายพบวามีแขนสองขางออนแรงจริง

รวมกบัม ีกลามเนือ้มอืลบีตรวจพบ DTR ลดทีแ่ขน

สองขาง แตม ีDTR เร็วทีข่าทัง้สองขาง มอีาการชาที่

ระดบั C2-T2 level ผูปวยรายนีม้อีาการแสดงของ

ทัง้ LMN (lower motor neuron) ไดแก intrinsic 

hand atrophy, DTR ลดและ UMN (upper mo-

tor neuron) DTR ไวที่ขาสองขาง 

 Differential diagnosis รอยโรค(lesion)

ทางระบบประสาทที่จะทําใหมีอาการแสดงของทั้ง  

UMNและ LMNไดแก

 1) Spinal cord lesion กลุม central cord 

syndromeทีร่ะดบั C2-T2ไดแก syringomyelia, 

spinal cord tumor

 2) Spinal cord + root lesion ไดแก 

C-radiculomyelopathy

 3) Motor neuron diseases ไดแก ALS 

(amyotrophic lateral sclerosis)

 ในผูปวยรายน้ีคิดถึงรอยโรคของกลุม

central cord syndrome มากที่สุด เนื่องจาก

อาการชาของผูปวยเปนแบบ suspended sensory 
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loss คือชาเฉพาะ C2-T2 level อธิบายไดจากการ

ที่มีรอยโรคตรงกลาง spinal cord ทําให involve 

sensory pathway ตรงตาํแหนง anterior white 

commissure (ซึ่งเปนตําแหนงที่ lateral spino-

thalamic tract จากท้ังสองขาง cross ไปดาน

ตรงขาม) จึงเกิดการชาแบบ suspended หรือ 

hanging sensory loss  ขึ้น ซึ่งเมื่อรอยโรคตรง

กลาง cordนี้ขยายไปจนถึงสวน gray matter 

ทําใหผูปวยมีอาการกลามเนื้อออนแรงที่แขนและ

มือท้ังสองขางลีบลงไดรวมถึงพบการลดลงของ  

reflexes เมื่อรอยโรคขยายออกไปจนกด long 

tracts ผูปวยจะมีอาการของ UMN รวมดวย จึง

ตรวจพบมี refl exes ไว สวนรอยโรคตําแหนงอื่น 

เชน C-radiculomyelopathy ก็อาจมีอาการมือ

สองขางลีบออนแรงเนื่องจากการกดทับ spinal 

nerve root ที่ระดับ C และตรวจพบ refl exes 

ไวที่ขาไดเชนกันจาก myelopathy แตลักษณะ 

sensory loss จะไมเปนแบบ suspended แต

จะเปนไปตาม root distribution หรือเสียเปน 

level หรืออาจไมพบ sensory loss สวนรอยโรค

อื่น เชน motor neuron disease กลุม ALS ไม

คิดถึงเน่ืองจาก ALS จะไมมีอาการชาและไมมี

อาการสนับสนุนอ่ืนอีก

 การดําเนินโรคของผูปวยรายน้ี (clinical 

course) อาการเปนแบบคอยเปนคอยไป คิดถึง

วา central cord syndrome นาจะเกิดจากภาวะ 

syringomyeliaและกลุม spinal cord tumor โดย

ไดสงตองตรวจเพิ่มเติมดังนี้

Investigation:
 MRI whol e spine :Syringomyelia from 

C2 to T11 with low lying of cerebellar tonsil: 

Arnold -Chairi malformation type I is sug-

gested. No tumor syringomyelia is seen. 

สรุป:
 ผูป วยรายนี้ ได รับการวินิจฉัยว า เปน 

โรค Arnold -Chairi malformation type Iwith 

syringomyeliaไดสงปรึกษาประสาทศัลยแพทย

เพื่อพิจารณารักษาดวยการผาตัดตอไป (decom-

pression and drainage) 

 Syringomyeliaหมายถึงการท่ีมี fluid-

fi lled ใน cavity ของ spinal cord ทําให cavity 

นีใ้หญขึน้เรือ่ยๆ จนผูปวยเกิดมอีาการ myelopa-

thy ตางๆ อยางคอยเปนคอยไปอาการเริ่มเปน

ไดตั้งแตชวงวัยรุนจนถึงวัยผูใหญตอนตนและ

อาการอาจคงที่ไดเองโดยใชเวลาหลายป ในผูปวย

อายุนอยอาจมีอาการ cervical-thoracic sco-

liosis รวมดวย รอยละ 40-65 ของผูปวยมีความ
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เกี่ยวของกับChiari type 1 malformations ที่จะ

ม ีcerebe llar tonsils protrude ลงมาที ่foramen 

magnum ไปจนถึง cervical spinal canal1

 พยาธิสรีรวิทยาของการเกิด  syrinx 

expansion ยังไมสามารถสรุปไดแนชัด เชื่อวา

เกีย่วของกับการรบกวนการไหลของนํา้ไขสนัหลงั2-6 

โดย Chiari malformation ก็อาจเปนสาเหตุให

เกิด syringomyelia ตามมา สาเหตุอื่นๆ ไดแก 

ตามหลังการบาดเจ็บของไขสันหลัง, myelitis, 

necrotic spinal cord tumors และ chronic 

arachnoiditis จากเชื้อวัณโรคหรือเชื้ออ่ืนๆ

 ความชุกของ syringomyelia 8.4 รายตอ

ประชาการ 100,000 ราย หรือพบในชาวอเมริกัน 

21,000 รายตอป7 อาการของ central cord syn-

drome ไดแก  dissociated sensory loss (loss of 

pain and temperature sensation แต sparing 

of touch and vibration) arefl exia, อาการออน

แรงของแขนสองขางลกัษณะของ sensory defi cit 

เปนแบบ ”suspended„ (cape distribution) สวน

ใหญอาการชาจะเริ่มตนแบบไมสมมาตรพบกลาม

เนื้อลีบท่ีคอสวนลาง ไหลแขนและมือสองขางพบ

วามี asymmetric หรือ absent refl exes ที่แขน 

ตอมาจะมีอาการของ UMN เมือ่รอยโรคเร่ิมขยาย

ใหญจนถึง long tracts  ไดแก spasticity และ

อาการออนแรงของขาสองขาง, refl exes เร็ว 8,9, 

bladder and bowel dysfunction และ Horner’s

syndrome ผูปวยบางรายอาจมีอาการใบหนา

ชาเนื่องจากมีรอยโรคไปถึง descending tract 

ของ trigeminal nerve (C2 level หรือเหนือกวา)

ถามี Chiari malformations รวมดวย สวนใหญ

จะผูปวยไมมีอาการ หรืออาจมีอาการ cough-

induced headache ปวดทีค่อ แขน ปวดใบหนาก็

พบได ถารอยโรคขึน้ไปถงึ medulla จะเรยีกวาเปน 

syringobulbia ผูปวยจะมีอาการ palatal หรือ 

vocal cord paralysis, dysarthria, horizontal 

หรือ vertical nystagmus, episodic dizziness 

หรือ vertigo, และ tongue weakness รวมกับ 

atrophy

 การตรวจ MRI scans เปน diagnostic-

study of choice สาํหรบัการวนิจิฉยั syringomy-

elia เพราะสามารถเห็น spinal cord cavitation 

ไดดีที่สุดจากการ MRI โดยจะเห็น syrinx เปน 

low intensity ใน T1-weighted images และ 

high intensity on proton density-weighted 

images and T2-weighted images สาเหตุ

ของsyringomyeliaจะไมสามารถบอกไดจาก

ผลMRI ขอมลูจะไดจากการซักประวัต ิเชน ผูปวย

เคยมีประวัติเปนเยื่อหุมสมองอักเสบ มเีลือดออก

ในสมอง หรือไดรบับาดเจ็บมากอน เปนตน จะชวย

ในการวินิจฉัย

 การรักษา syringomyelia โดยทัว่ไปไดผล

ไมเปนที่นาพอใจนัก การรักษา Chiaritonsillar 

herniation ทําไดโดยการทํา decompressed 

suboccipitalcraniectomy, upper cervical 

laminectomy และ placement of a dural graft 

ในกรณีที่ syrinx cavity มีขนาดใหญศัลยแพทย

จะเลือกทํา direct decompression หรือ drain-

age อาจทําการใส small shunt หรือถาหากผูปวย
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มีเนื้องอกไขสันหลังก็จะตองไดรับการผาตัดเอา

กอนเนื้องอกออกดวย ซึ่งการผาตัดรักษา syrin-

gomyelia มักเกิด morbidity ไดบอย อยางไร

กต็ามการผาตัดกจ็ะชวยยับยัง้การดําเนินโรค และ

ผูปวยสวนหนึ่งสามารถมีอาการดีขึ้นได
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