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Sphygmomanometer Applied for Measure 
Pain Threshold

บทคัดยอ
 บทนํา: เคร่ืองวัดความเจ็บปวดท่ีมีความ

แมนยํามักถูกจํากัดการใชงานเฉพาะนักวิจัย 

เนื่องจากเคร่ืองมือดังกลาวยังตองนําเขาและมี

ราคาแพง

 วัตถุประสงค: เพื่อประยุกตเครื่องมือวัด

ความดันโลหิตใหสามารถวัดความรูสึกเจ็บปวด 

 วิธีศึกษา: ทดสอบความเปนไปได หาความ

เท่ียงและความตรงของเครื่องมือ ในอาสาสมัคร

ปกติจํานวน 30 คน ชาย 14 คน หญิง 16 คน อายุ

เฉล่ีย 19.93+1.36ป มคีา BMI เฉล่ีย 21.39 +2.51 

kg/m2 ใหอาสาสมัครนั่งบนเกาอ้ีที่มีที่วางแขน 

ขอศอกงอ 90 องศา ในทาผอนคลาย ผูวัดคนที่

หนึ่งนําเคร่ืองวัดที่ประดิษฐขึ้นกดลงบนตําแหนง

ที่หนึ่ง (Li4)บริเวณผิวหนังระหวางโคนน้ิวหัวแม

มือและน้ิวชี้ และตําแหนงที่สอง(Li11) บริเวณขอ

พบัดานนอกของศอกของแขนทีไ่มถนัด จนกระทัง่

ผูถูกวัดเริ่มรูสึกเจ็บ หยุดกดและบันทึกคาระดับ

ความเจ็บปวด โดยผูบันทึกฯจะไมเห็นตําแหนง

ที่กดและไมทราบเคร่ืองมือกดชนิดใด ทําการวัด

ความเจ็บปวดตําแหนงละสองคร้ัง จากนั้นเปลี่ยน

เคร่ืองมือวัดเปน algometer มาตรฐาน และ

เปล่ียนผูวัดตามลําดับ นําคาแรงกดท่ีนอยท่ีสุดท่ี

ทําใหปวดวิเคราะห เพื่อหาความเที่ยงและความ

ตรงของเครือ่งมอืและผูวดัดวยสถติ ิ(correlation) 

 ผลการศึกษา: คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ: 

1) ความเที่ยงแบบวัดซํ้าของผูวัดหนึ่งคนวัดสอง

ครั้ง (test-retest reliability) 2) ความเท่ียง

ระหวางผูวดัสองคน (inter-observer reliability)

และ 3) ความตรงของเครื่องวัดที่พัฒนาขึ้น

เทียบกับ algometer มาตรฐาน (Pearson’s 

correlation coeffi cient) ของแรงกดท่ีนอยที่สุด

ในคนปกติที่ตําแหนง Li4 มีคา 0.70, 0.84, 0.82 

และLi11 มีคา 0.80, 0.56, 0.69 ตามลําดับ ดังนั้น

มีความเปนไปไดในการประยุกตเครื่องวัดความ

ดันโลหิตเพื่อใชวัดความรูสึกเจ็บปวดทางคลินิก
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บทนํา:
 การวดัความรูสกึเจบ็ปวดใหถกูตองแมนยาํ

ยังคงเปนปญหาตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา 

ทางคลินิกมักใช VAS(visual analog scale)1,2 

รวมกับประเมินการทํางานจริงของรางกาย3,4 ถึง

แมจะมีผูผลิตเคร่ืองมือวัดความรูสึกเจ็บปวด

จาํหนาย ไดแก เครือ่งวดัแบบสปรงิ5 เครือ่งวดัแบบ

ดจิติอล5,6 แตกย็งัจํากัดผูใชเฉพาะกลุมนักวจิยั7-11 

เน่ืองจากเครื่องมือดังกลาวตองนําเขา และมีราคา

แพง ดังนั้นกลุมผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพัฒนา

เคร่ืองวัดความเจ็บปวดโดยดัดแปลงจากเคร่ือง

วัดความดันโลหิตและกระบอกฉีดยา ซึ่งสามารถ

หาไดทั่วไปในโรงพยาบาลและสถานบริการ

ทางการแพทย ศกึษาความเท่ียงและความตรงของ

เคร่ืองมือ เปรียบเทียบกบัเคร่ืองวัดความเจ็บปวด 

(algometer) มาตรฐาน

วิธีการศึกษา
 การศกึษาแบงเปน 3 ระยะ: 1) พฒันาเครือ่ง

มือและศึกษาความเปนไปได โดยกลุมผูวิจัยได

ดัดแปลงเคร่ืองวัดความดันและกระบอกฉีดยา

เพื่อเปนจุดสัมผัสรับแรงกด ขนาดตางกันทุกๆ 

200 กรัม บนตาชัง่สปรงิ เปรยีบเทยีบกบัเครือ่งวัด

ความเจ็บปวดแบบสปริง (algometer) ปรับปรุง

จนมีความสัมพันธเชิงเสนตรง ซึ่งมีความเปนไป

ไดในการพฒันาเครือ่งมอืดงักลาว เพ่ือใชวดัความ

รูสึกเจ็บปวด 2) ศึกษาความเท่ียง โดยกลุมผูวิจัย

ไดนาํเสนอขอมลูความเปนไปได (สาํหรบัวดัความ

เจบ็ปวด) ของเครือ่งมอืดัดแปลงดงักลาว ขอความ

เหน็ชอบตอคณะกรรมการจรยิธรรมมหาวทิยาลยั

ขอนแกน เพ่ือทดสอบความเท่ียงในกลุมอาสา

สมัครจาํนวน 30 คน ทีม่คีา BMI นอยกวา 24 kg/m2 

และไมมีอาการปวดบริเวณที่วัดหรือบาดเจ็บดาน

กระดูกและกลามเนื้อกอนทําการวัดไมนอยกวา 

2 สัปดาห ทําการสุมอยางงาย โดยใหอาสามัครที่

เปนเลขคี ่วดัดวยเครือ่งทีป่ระยกุตฯกอนแลวตาม

ดวยเครื่องวัด algometer สวนอาสาสมัครเลขคู

จะกลับกัน โดยอาสาสมคัรหนึ่งคนจะถูกวัดโดยผู

วัดสองคน  ลงบนตําแหนง 2 ตําแหนง (Li4, Li11) 

ตําแหนงละ 2 คร้ัง 3) วิเคราะหหาคาความเที่ยง

และความตรงของเคร่ืองมือท่ีพัฒนาข้ึนกับเคร่ือง

วัด algometer มาตรฐาน

 วิธีการทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือฯ: 

หลังจากอาสาสมัครไดรับการช้ีแจงลําดับขั้นตอน

การศึกษา และไดลงนามคํายินยอมเรียบรอย

แลว จัดใหอาสาสมัครนั่งบนเกาอี้ที่มีที่วางแขนให

ขอศอกงอ 90 องศา ในทาผอนคลาย ผูวดัคนทีห่นึง่

นาํเครือ่งวดัทีป่ระดษิฐขึน้กดลงบนตําแหนงทีห่นึง่ 

(Li4) บริเวณผิวหนังระหวางโคนนิ้วหัวแมมือและ

นิ้วชี้ และตําแหนงที่สอง (Li11) บริเวณขอพับดาน

นอกของศอกดานทีไ่มถนดั จนกระทัง่ผูถกูวดัรูสกึ

เร่ิมเจบ็ หยดุกดและบนัทกึคาระดบัความเจบ็ปวด

ที่นอยที่สุด โดยผูบันทึกจะไมเห็นตําแหนงที่กด

และไมทราบชนิดของเคร่ืองมือท่ีใชกด ทําการวัด

ความเจ็บปวดตําแหนงละสองคร้ัง จากนั้นเปลี่ยน

เคร่ืองมือวัดเปนชนิดมาตรฐาน และเปล่ียนผูวัด 

ตามลําดับ 
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 การทดสอบความเที่ยงแตละครั้งทําซํ้า

เชนเดียวกับตอนตนทุกประการ และระหวางการ

ทดสอบแตละครั้งจะใหอาสาสมัครพักเพ่ือผอน

คลายไมนอยกวา 15 นาที บันทึกคานอยที่สุดของ

การวัดในแตละครั้ง

การวิเคราะหขอมูล
 นําขอมูลที่บันทึกไดหาความสอดคลอง 

(agreement) ของเคร่ืองมือในการวัดซํ้า(test 

retest reliability) ระหวางผูวดั (inter-observer 

reliability) และเปรียบเทียบความตรงกับเครื่อง 

algometer มาตรฐาน วิเคราะหความเที่ยงและ

ความตรง ของเครื่องมือและผูวัด ดวยสถิติ

สหสมัพนัธ (correlation) โดยใชคา p-value<0.05

ผลการศึกษา
 อาสาสมัครจํานวน 30 คน ชาย 14 คน หญงิ 

16 คน อายุเฉลี่ย 19.93+1.36ป มีคา BMI เฉลี่ย 

21.39+2.51 kg/m2 ตารางท่ี 1 ความเท่ียงของ

เคร่ืองมือที่พัฒนาขึ้น 

 1. Test retest reliability: คาแรงกดท่ี

นอยท่ีสุดที่ทําใหเกิดความรูสึกเจ็บปวดเฉลี่ยและ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอาสาสมัครท่ีตําแหนง 

Li4 และ Li11 จากเครื่องมือประยุกตที่พัฒนาขึ้น 

โดยผูวัดหนึ่งคน วัดสองคร้ัง มีคา59.00+46.81, 

69.00+50.17 และ 76.40+58.45, 77.00+56.17 

ซึ่งคา ICC ของการวัดซํ้า มีคา 0.07, 0.08 

ตามลําดับ ซึง่มีความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญทาง

สถิติ (p<0.001) (ตารางท่ี 2) 2)inter-observer 

reliability คาแรงกดที่นอยที่สุดที่ทําใหเกิดความ

รูสกึเจบ็ปวดเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของ

อาสาสมัครที่ตําแหนง Li4 และ Li11 จากเคร่ือง

มือประยุกตที่พัฒนาขึ้น โดยผูวัดสองคน มีคา 

69.80+54.70, 48.53+46.24 และ  87.87+42.53, 

64.13+50.36 คา ICC ระหวางผูวัดสองคนมีคา 

0.84 และ 0.56 ตามลําดับ  ซึ่งมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) (ตารางที่ 3)

 2. Validity: คาแรงกดท่ีนอยที่สุดที่ทําให

เกิดความรูสึกเจ็บปวดเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของอาสาสมัครท่ีตําแหนง Li4 และ 

Li11 จากเครื่องมือประยุกตที่พัฒนาขึ้น และ

เครื่อง algometer มาตรฐาน มีคา 48.53+46.24, 

1.29+0.54 และ 64.13+50.37, 1.43+ และ 0.53 

สัมประสิทธิ์ความสัมพันธเพียรสันมีคา 0.82 และ 

0.69 ตามลําดับ (ตารางที่ 4)  

อภิปรายผล
 การประยุกตใชกระบอกฉีดยาเพ่ือวัดแรง

ดนั โดยกดตรงจุดทีไ่วตอความเจบ็ปวด ซึง่เปนจดุ

ฝงเขม็ (Li4, Li11) ดวยขนาดแรงดนัของกระบอก

ฉีดยาขนาดดังกลาว อยูในชวงของการวัดความ

เจ็บปวด ศึกษาวิเคราะหสถิติเชิงเสน กับเคร่ือง

วัดความเจ็บปวดมาตรฐาน (algometer) พบวามี

ความสัมพันธในเชิงเสนตรง (y=0.006x+1.057) 

ผูวิจัยจึงไดนํามาประยุกตใชวัดความเจ็บปวดใน

อาสาสมัครปกติ เพื่อทดสอบความเท่ียงในการ

วัดซํ้าภายในและระหวางผูวัด พบวาอุปกรณที่

ประดิษฐขึ้นมีความเท่ียงระดับหน่ึง มีความเปน
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ไปไดในการนําไปประยุกตใชวัดความเจ็บปวด

ทางคลินิก การวัดความเจ็บปวดท่ีนิยมใชปจจุบัน 

มักสอบถามความเจ็บปวดของผูถูกวัดโดยตรง 

(VAS) ยังมีความคาดเคล่ือนสูง ดังนั้นการ

ประยุกตใช เครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อวัด

ความรูสึกเจ็บปวดนาจะเปนวิธีการหน่ึงท่ีมีความ

เที่ยงพอสมควร นอกจากน้ันอุปกรณดังกลาว หา

งายราคาถกู หากสามารถนาํไปประยกุตใชวดัความ

เจ็บปวดทางคลินิกไดจริงก็ถือวาคุมคา อยางไร

ก็ตามตนแบบของอุปกรณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

(รูปที่ 1) ยังมีขอจํากัดเรื่องรูปรางและขนาดของ

กระบอกฉีดยามีขนาดใหญทําใหการจับของผูวัด

ไมถนดั ปลายจดุกดมคีวามลืน่มกัเกดิไถลขณะวดั 

ปลายกระบอกฉัดยามีสายนํ้าเกลือตอยาวเกะกะ

และมักพับงอทําใหแรงลมอัดไมสมําเสมอ ดังนั้น

จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความสะดวกและ

เหมาะสมของอุปกรณและการใชงานทางคลินิก

ตอไป

ตารางที่ 1  แสดงขอมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร

ลักษณะ ขอมูล
เพศ

ชาย หญิง

จํานวน (คน) 30 14 16

อายุ (ป) 19.93±1.36 19.71±1.38 20.13±1.36

ดัชนีมวลกาย(กก./ม2) 21.39±2.51 21.67±2.41 20.68±2.26

นํ้าหนัก (กก.) 59.46±10.10 65.50±9.46 54.31±7.95

สวนสูง(ซม.) 167.30±8.66 173.50±6.26  161.88±6.62

หมายเหตุ : คาในตารางแสดง คาเฉลี่ย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 2  แสดง test retest reliability ของผูวัด 1 คน วัด 2 ครั้ง

ตําแหนงกด ครั้งที่ 1 (mmHg) ครั้งที่ 2(mmHg) ICC

Li4 59.00 ±  46.81 69.00 ±  50.17 0.70(p<0.001)

Li11 76.40 ±  58.45 77.00 ±  56.17 0.80(p<0.001)
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ตารางที่ 3  แสดงคา inter observer reliability ของผูวัด 2 คน 

ตําแหนงกด คนท่ี 1(mmHg) คนที่ 2(mmHg) ICC

Li4 69.80 ±  54.70 48.53 ±  46.24 0.84(p<0.001)

Li11 87.87 ±  42.53 64.13 ±  50.36 0.56(p<0.001)

ตารางที่ 4  แสดง validity ของเครื่องที่พัฒนาขึ้นและเครื่อง algometer มาตรฐาน

ตําแหนงกด เครื่องวัดที่พัฒนาข้ึน 

(mmHg)

Algometer 

(kg/cm2)

ICC

Li4 48.53 ± 46.24 1.29 ± 0.54 0.82(p<0.001)

Li11 64.13 ± 50.37 1.43 ± 0.53 0.69(p<0.001)

รูปท่ี 1 เครื่องวัดความเจ็บปวดท่ีประยุกตจากเครื่องวัดความดันโลหิตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
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 CNS Inflammatory Demyelinating  Diseases :
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Sappasithiprasong Hospital, Thailand

Abstract :
 Background : Central nervous system 

(CNS) demyelinating diseases have been 

diagnosed more in the present due to high 

quality of investigation and specifi c biomar-

ker. Among Asian people, optic neuritis and 

myelitis are the manifestation of multiple 

sclerosis and clinical are similar to neuro-

myelitis optica (NMO) or NMO’s syndrome. 

Differentiation of these two diagnosis is 

necessity. However, clinical and epidemio-

logical data in Thailand are still limited.

 Objective : To study clinical features 

and demographic data of CNS demyelinat-

ing disease patients in Sappasithiprasong 

Hospital, Thailand between June 2011 and 

May 2012.

 Material and Method : This study is 

one year cross-sectional analysis, hospital-

based study, at Sappasithiprasong Hospi-

tal, Ubonratchathani Province, Thailand. 

Patients with CNS demyelinating diseases 

were included. Demographic data and clini-

cal features of the patients were recorded. 

Data of patients who followed up at out-

patient medical clinic from June 2011 to 

May 2012 were collected. 20 patients with 

diagnosis of multiple sclerosis, neuromy-

elitis optica and transverse myelitis were 

included in this study. Data were analysed 

by using SPSS 19.0 programme.

 Result : 20 patients who diagnosed 

CNS demyelinating diseases were included 

in this study and classifi ed into 3 category 

of disease (multiple sclerosis (MS), neu-

romyelitis optica (NMO) and transverse 

myelitis). The prevalence of MS, NMO 

and transverse myelitis were 1.7/100,000, 
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5.6/100,000, 3.9/100,000 people respectively. 

Mean age of onset in MS, NMO and trans-

verse myelitis were 37.0+4.0, 43.4+11.5 and 

49.4+8.6 years respectively. Paraparesis 

is the most common clinical presenta-

tion in our patients (70%). Optic neuritis 

was found predominantly in NMO group. 

Cerebrospinal fl uid protein was higher in 

NMO group than transverse myelitis and 

MS group. NMO-IgG was positive 80% of 

NMO patients.

 Magnetic resonance imaging (MRI) 

of brain was done 100% in MS patients and 

70% in NMO patients while MRI of spinal 

cord was done in all patients. Patients with 

diagnosis of NMO and transverse myelitis 

had long spinal cord involvement than mul-

tiple sclerosis group.

 Conclusion : The prevalence of CNS 

infl ammatory demyelinating diseases in 

Northeast of Thailand is quite low. Major 

clinical presentation of the patients was 

paraparesis. Among Thai CNS demyelinat-

ing patients, on the basis of clinical features, 

NMO was hardly differentiated from MS. 

CNS infl ammatory diseases share common 

clinical presentation that should be differ-

entiated transverse myelitis from MS and 

NMO. Neuroimaging and biomarker are 

useful in diagnosis of MS and NMO.

 Keyword : CNS demyelinating dis-

ease, multiple sclerosis, transverse myelitis, 

neuromyelitis optica, Sappasithiprasong 

Hospital, Thailand.
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Introduction :
 Demyelinating diseases of the central 

nervous system (CNS) can be classifi ed 

to several categories according to their 

pathogenesis. CNS demyelinating diseases 

can cause from infl ammatory process, viral 

demyelination, acquired metabolic de-

rangements, hypoxic-ischemic and focal 

compression.

 Infl ammatory demyelinating diseases 

of the central nervous system (CNS) occur 

throughout the world. The diseases mainly 

affected brain and spinal cord. CNS infl am-

matory demyelinating diseaseas represent 

a broad spectrum of disorders that vary in 

clinical courses, regional distribution and 

pathology1.

 The spectrum of CNS infl ammatory 

demyelinating diseases consists of multiple 

sclerosis (MS), neuromyelitis optica (NMO) 

and clinically isolated syndrome.

 Multiple sclerosis (MS) is the most 

common CNS infl ammatory demyelinating 

disease in the past and also leading cause 

of disability in adult. The disease affect 

women more than men. Most patients are 

between about 15 and 55 years of age at the 

time of initial presentation.

 Prevalence of MS varies from below 

5/100,000 in Africa, South America and 

Asia to over 100/100,000 in Europe and 

Canada2,3. However, epidemiological re-

port of MS and other CNS infl ammatory 

diseases in Thailand is still limited. Es-

timated prevalence of MS in Thailand is 

about 2/100,000 population4 and prevalence 

of MS in Northeast region of Thailand is 

about 2.5/100,0005.

 Neuromyelitis optica (NMO) or 

Devic’s disease is characterized by 

severe attacks of optic neuritis and myelitis. 

NMO is commonly spare the brain in the 

early stage while MS commonly affects CNS 

white matter areas. Whether neuromyelitis 

optica is a variant of MS or separate disease 

has been long debated.

 Nowadays, neuromyelitis optica can 

distinguish from multiple sclerosis by using 

clinical, neuroimaging, laboratory fi nding 

and specifi c biomarker6,7. The detection 

of neuromyelitis optica immunoglobulin 

G (NMO-IgG) in the patients with NMO 

distinguishes this disease from other de-

myelinating disorders. 

 Clinically isolated syndrome (CIS) is 

the result of a single episode of demyeli-

nation in one area or several areas of the 
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central nervous system. Clinical features 

of CIS included optic neuritis, transverse 

myelitis or brainstem disorders. Some 

of the patients will progress to multiple 

sclerosis in the future8. Patients often feel 

frustrated about their diseases. Treatment 

with disease modifying agents following 

clinical isolated syndrome may reduce the 

risk of developing MS. Thus, clinical data 

in Thailand is still unclear.

    

Material and Method :
 A one-year cross-sectional study was 

done in Sappasithiprasong Hospital, Ubon-

ratchathani Province, Thailand from June 

2011 to May 2012 to determine clinical fea-

tures and demographic data of CNS  infl am-

matory demyelinating patients in Northeast 

Thailand. Adult patients with diagnosis of 

multiple sclerosis, neuromyelitis optica and 

clinically isolated syndrome (transverse 

myelitis) who visited medical outpatient 

clinic in the period were included. 

 Data of clinical presentation, demo-

graphic data, laboratory fi nding and neu-

roimaging study were reviewed. Multiple 

sclerosis and neuromyelitis optica were 

diagnosed by using Mcdonald criteria 2005 

and NMO 2006 criteria respectively. 

 Data was analysed  by  using SPSS ver-

sion 19.0  and Chi-Square test was used to 

determine statistic signifi cant at p value 

less than 0.05.

Result :
 Overall medical outpatients in the 

study period were 180,056 patients. 20 

patients who diagnosed CNS demyelinat-

ing diseases were included. There were 3 

patients with diagnosis of multiple sclerosis 

(MS), 10 patients with diagnosis of neuro-

myelitis optica (NMO) and 7 patients with 

diagnosis of transverse myelitis. Prevalence 

of MS, NMO and transverse myelitis was 

1.7/100,000, 5.6/100,000 and 3.9/100,000 

people respectively. Mean age of onset 

in all patients were 44.6+10.3 years (27-60 

years). The diseases predominantly affect 

female with female to male ratio of 7:3. 30% 

of Patients who had optical involvement 

were absolutely females. Most patients had 

paraparesis in fi rst visit 14/20 (70%).

Demographic data
 Baseline characteristic data was 

shown in table 1. Mean age of our patients 

in MS, NMO and transverse myelitis group 

were 37.0+4.0, 43.4+11.5 and 49.4+8.6 years 
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respectively. About 70.0% of the patients 

were females. Neuromyelitis optica pre-

dominantly affected female patients (100%).

Clinical manifestation of CNS demyelinat-

ing patients was shown in table 2. All of 

optic involvement cases were female 6/20 

(30%). Optic neuritis seems to be signifi cant 

clinical presentation related with neuromy-

elitis optica p = 0.014. 50% of NMO patients 

primarily presented with  optic neuritis and 

developed transverse myelitis later. Only 

one patient (10.0%) simultaneously had 

optic neuritis and acute myelitis, compat-

ible  with classical NMO disease described 

by Devic E. in 1898. The average disease 

duration between the initial optic neuritis 

and fi rst subsequent myelitis was 2.5 years. 

Among those who presented initially with 

myelitis, average duration prior to first 

subsequent optic neuritis was 1.1 year. 

Paraparesis is the most common clinical 

presentation in our patients (70%).

Table 1 : Baseline characteristic data of  central nervous system demyelinating patients

Sex NMO

(N=10) 

MS

(N=3)

Myelitis

(N=7)

p value

Male (no.) 6 0 (0.0%) 2 (66.7%) 4 (57.1%) 0.013

Female  (no.) 14 10  (100.0%) 1 (33.3%) 3 (42.9%)

Age of onset, years 21-30 2 (20.0%) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0.376

31-40 2 (20.0%) 2 (66.7%) 1 (14.2%)

41-50 2 (20.0%) 1 (33.3%) 2 (28.6%)

51-60 4 (40.0%) 0 (0.0 %) 4 (57.2%)

Age of onset, years Mean+SD 43.4+11.5 37.0+4.0 49.4+8.6 0.196

Range 27.0 – 59.0 33.0 – 41.0 35.0 – 60.0 0.226

Abbrevation: NMO = neuromyelitis optica, MS = multiple sclerosis



22

Vol.9 No.4, Vol.10 No.1

Table 2 : Clinical manifestations of  CNS demyelinating patients

NMO

(N=10)

MS

(N=3)

Myelitis

(N=7)

p value

Optic nerve Normal 4 (40.0%) 3 (100.0%) 7 (100.0%) 0.014

Optic neuritis 6 (60.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Symptoms Paresthesia 1 (10.0%) 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 0.248

Hemiparesis 0 (0.0 %) 1 (33.0%) 0 (0.0 %)

Monoparesis 2 (20.0%) 1 (33.0%) 1 (14.3%)

Paraparesis 7 (70.0%) 1 (33.0%) 6 (85.7%)

Abbrevation: NMO = neuromyelitis optica, MS = multiple sclerosis

Investigation
 Magnetic resonance imaging (MRI) of 

brain was done in 50% of our patients and 

spinal cord MRI was done in all patients. 

Visual evoke potential (VEP) was done only 

one case with diagnosis of multiple sclerosis 

and the result was normal. 

 The duration from onset of symptom 

to date of lumbar puncture was 5.6+3.6 

days. The average duration from the onset 

to MRI brain and spinal cord MRI done were 

41.3+86.8 (2–270) and 16.6+20.5 days (1–60) 

respectively.

 Cerebrospinal fl uid analysis (CSF)

 CSF findings was shown in table 

3. Mean CSF protein of MS group, NMO 

group and transverse myelitis group were 

49.0±21.9 mg/dl (24.0– 65.0), 118.9±172.1 

mg/dl (48.0 - 599.0) and 97.0±51.6 mg/dl 

(38.0 - 188.0) respectively. Mean CSF wbc 

was higher in myelitis group than others. All 

CSF sugar fi ndings were in normal range. 

CSF oligoclonal band was sent in 50% of 

patients. Only 10% of patients had positive 

result.



23

Vol.9 No.4, Vol.10 No.1

Table 3 : Laboratory fi ndings of CNS demyelinating patients

Table 3.1 : Cerebrospinal fl uid (CSF) profi les of  demyelinating patients

CSF profi le NMO
(N=10) 

MS
(N=3)

Myelitis
(N=7)

p value

Protein
(mean,mg/dl)+S.D

118.9+172.1 49.0+21.9 97.0+51.6 0.715

Range 
(mg/dl)

48.0 - 599.0 24.0 – 65.0 38.0 - 188.0

Sugar
(mean,mg/dl)+S.D

57.0+10.1 69.0+5.3 70.1+26.4 0.284

Range
(mg/dl)

44.0 – 74.0 65.0 - 75.0 47.0 – 119.0

CSF wbc
(mean,cells)+S.D

9.8+12.0 18.0+20.3 82.1+171.5 0.361

Range (mg/dl) 0.0 – 40.0 0.0 – 40.0 5.0 – 470.0

Abbrevation: NMO = neuromyelitis optica, MS = multiple sclerosis CSF = cerebrospinal fl uid

Table 3.2 : Serological profi les of  demyelinating patients

NMO IgG NMO

(N=10)

MS

(N=3)

Myelitis

(N=7)

p value

Not done 5 (50.0%) 2 (66.7%) 4 (57.1%)

Done 5 (50.0%) 1 (33.3%) 3 (42.9%)

Positive 4 (80.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0.056

Negative 1 (20.0%) 1 (100.0%)   3 (100.0%)

Abbrevation: NMO = neuromyelitis optica, MS = multiple sclerosis

 Neuroimaging study

 Neuroimaging study of CNS demy-

elinating diseases patients was shown in 

Table 4. Odds ratio for association of inves-

tigations and CNS demyelinating diseases 

was shown in table 5-7. 
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Table 4 : Neuroimaging study of CNS demyelinating patients

MRI spine
(no. of positive

segments)

NMO
(N=10)

MS
(N=3)

Myelitis
(N=7)

p value

C-spine Not done 2 0 5

Done 8 3 2

Mean 3.8+2.3 3.7+3.1 4.0+2.8 0.989

Range 1.0 - 8.0 1.0 - 7.0 2.0 - 6.0

T-spine Not done 2 1 1

Done 8 2 6

Mean 6.0+3.3 1.5+2.1 5.0+2.3 0.173

Range 0.0 - 11.0 0.0 - 3.0 3.0 – 9.0

L-spine Not done 7 3 5

Done 3 0 2

Mean 0.0 - 0.5+0.7 0.272

Range - - 0.0 – 1.0

MRI brain
(no.of patients)

NMO
(N=10)

MS
(N=3)

Myelitis
(N=7)

p value

Not done 3 (30.0%) 0 (0.0%) 7 (100.0%)

Done 7 (70.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%)

Positive 4 (57.1%) 3 (100.0%) - 0.475

Negative 3 (42.9%) 0 (0.0%) -

Abbrevation: NMO = neuromyelitis optica, MS = multiple sclerosis

MRI = magnetic resonance imaging, C-spine = cervical spine

T-spine = thoracic spine, L-spine = lumbar spine
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Table 5 : Unadjusted odds ratio for association of investigations and neuromyelitis optica

Odd ratio (95% CI)

Age 0.98 (0.89 – 1.07)

CSF profi le

 • CSF protein 1.00 (0.99 – 1.01)

 • CSF wbc 0.95 (0.89 – 1.03)

 • CSF sugar 0.94 (0.87 – 1.02)

MRI spine

 • C-spine level 0.99 (0.60 – 1.64)

 • T-spine level 1.27 (0.86 – 1.88)

Abbrevation: CSF = cerebrospinal fl uid, MRI = magnetic resonance imaging 

C-spine = cervical spine, T-spine = thoracic spine

Table 6 :  Unadjusted odds ratio for association of investigations and multiple sclerosis

Odd ratio (95% CI)

Age 0.91 (0.79 – 1.05)

CSF profi le

 • CSF protein 0.96 (0.88 – 1.04)

 • CSF wbc 0.99 (0.97 – 1.02)

 • CSF sugar 1.02 (0.96 – 1.08)

MRI spine

 • C-spine level 0.97 (0.54 – 1.75)

 • T-spine level 0.49 (0.21 – 1.16)

Abbrevation: CSF = cerebrospinal fl uid, MRI = magnetic resonance imaging 

C-spine = cervical spine, T-spine = thoracic spine
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Table 7 : Unadjusted odds ratio for association of investigations and myelitis

Odd ratio (95% CI)

Age 1.09 (0.98 – 1.21)

CSF profi le

 • CSF protein 1.00 (0.99 – 1.01)

 • CSF wbc 1.03 (0.96 – 1.11)

 • CSF sugar 1.04 (0.98 – 1.10)

MRI spine

 • C-spine level 1.06 (0.54 – 2.06)

 • T-spine level 0.99 (0.70 – 1.40)

Abbrevation: CSF = cerebrospinal fl uid, C-spine = cervical spine

T-spine = thoracic spine

 All CNS demyelinating diseases pre-

dominantly affected cervical and thoracic 

spinal cord. Longer thoracic cord involve-

ment was found in NMO and transverse 

myelitis group.

 There were brain parenchymal in-

volvement 70% patients. Most of spinal cord 

MRI was done at cervical and thoracic level. 

 The length of cervical cord involve-

ment in MS group and NMO group shown 

similar result (3.7+3.1 vs 3.8+2.3) and no 

statistical significant. However, longer 

thoracic cord lesions were found in NMO 

group than MS group (6.0+3.3 vs 1.5+2.1). 

 Serological profi les

 NMO-IgG was sent in 9 patients 

(44.4%) and positive in 4 patients. NMO 

IgG was detected in 80% of patients with 

diagnosis of neuromyelitis optica. 

 Antinuclear antibody (ANA) was 

sent in 10 patients (50%) and positive in 

5 patients (50%). Anti-double strand DNA 

(Anti-dsDNA) was sent in 25% (5/20) and 

was negative result.

 Venereal Disease Research Labora-

tory test (VDRL) was sent in 13 patients 

(65%) and all was negative fi nding. 

 None of our patients had clinically 

suspected Sjogren’s syndrome and sys-

temic lupus erythematosus (SLE).
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Discussion :
 Among Asian people , optic neuritis 

and myelitis are common manifestation of 

multiple sclerosis. In addition, neuromyelitis 

optica (NMO) or NMO syndrome can also 

present with sign and symptom of optico-

spinal involvement. The present study 

revealed higher prevalence in females.

 Most of our patients with CNS demy-

elinating diseases were female (70%). The 

female to male ratio is similar to previous 

study4.

 Mean age of onset in all patients 

were 44.6+10.3 years (27-60 years). Mean 

age in MS, NMO and transverse myelitis 

group were 37.0+4.0, 43.4+11.5 and 49.4+8.6 

years respectively. The mean age of this 

study was higher than previous reported in 

optic-spinal infl ammatory demyelinating 

disease patient in Siriraj hospital (33.7+12.6 

years)9. 

 The mean of duration between optic 

nerve involvement and the fi rst subsequent 

spinal cord involvement was about 2.5 

years, similar to previous study in Siriraj 

Hospital 20119. Therefore, the duration 

between initial spinal cord involvement 

and the fi rst subsequent optic neuritis  was 

about 1.1 year, similar to previous study 9.

 The CSF analysis was conducted on 

average of 6 days after clinical onset. CSF 

protein in NMO group was higher than my-

elitis and multiple sclerosis but no statistic 

signifi cant. CSF wbc is higher in transverse 

myelitis group than MS and NMO group. 

However, there are no different of CSF wbc 

in MS and NMO group. CSF oligoclonal 

band was sent in 50% of our patients. Only 

10% of the patients had positive result of 

CSF oligoclonal band that was lower than 

previous report from Siriraj Horspital 9,10.

  MRI brain was performed in 50% of 

our patients. This investigation was not 

done in our transverse myelitis patients 

and 30% of NMO patients. MRI brain 

fi nding at the onset of neuromyelitis optica 

are typically normal or they show non-

specifi c white matter lesions that do not 

satisfy neuroimaging criteria for diagnosis 

of multiple sclerosis11-13. In our NMO pa-

tients, 42.9% (3/7) of the patients had normal 

MRI brain fi ndings while 57.1% (4/7) of the 

patients had non-specifi c white matter le-

sions. Brain lesions can be detected with 

MRI in 60% of NMO patients later in the 

course of disease, but these lesions are 

usually clinically silent14. Our fi ndings was 

not different from previous reports.
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 MRI fi ndings in the spinal cord can 

differentiate multiple sclerosis from NMO 

and transverse myelitis patients15-17. The 

MRI fi nding of spinal cord in NMO and 

transverse myelitis are longitudinally ex-

tensive and span three or more vertebral 

segments, similar to our MRI result. Only 

10% of the patients provided complete MRI 

of whole spine. The affected lesions were 

predominantly at cervical and thoracic 

spinal cord.

 Patients with acute partial transverse 

myelitis have more chances of converting to 

clinically defi nite MS within 3 years. Most of 

this patients has abnormal brain MRI at the 

onset of disease while 20-30% of patients 

who have normal brain MRI convert to 

defi nite MS in 5 years follow up period18,19. 

However, our transverse myelitis patients 

were not performed MRI brain and still no 

anyone convert to defi nite MS at this time.

Appropriate investigations should be done 

to establish the nature of acute transverse 

myelitis. In limited resources country as 

Thailand, long term follow up of patients 

can help to reasonably ascertain conversion 

to MS or NMO disease11,18-20.

 The detection of NMO IgG antibody 

in the serum of patients can distinguish 

neuromyelitis optica from other demyelinat-

ing disorders. Thus, some NMO patients 

may have negative NMO IgG antibody. In 

our fi ndings, NMO IgG antibody showed 

negative result in 20% of NMO patients.

 In conclusion, the prevalence of CNS 

infl ammatory demyelinating diseases in 

Northeast region of Thailand is quite low 

(1.7/100,000 in MS, 5.6/100,000 in NMO and 

3.9/100,000 in transverse myelitis). Para-

paresis is the most common clinical presen-

tation. Multiple sclerosis and neuromyelitis 

optica share common clinical presentation. 

Neuroimaging, specifi c biomarker and clini-

cal course can use to differentiate multiple 

sclerosis, neuromyelitis optica and clinically 

isolated syndrome.
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