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Recurrent Quadriparesis
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ผูป ว ยหญิงไทยคูอ ายุ 46 ปอาชีพทํานา ภูมลิ าํ เนา
อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

อาการสําคัญ :
แขนขาทัง้ สองขางออนแรงมากขึน้ 3 สัปดาห
กอนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน :
6 เดือนกอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการ
ปวดตนคอ รวมกับมีอาการชาที่มือและแขนซาย
จากนั้นอาการชาลามไปที่แขนขวา และขาทั้งสอง
ขาง ชาทั้งตัวขึ้นมาถึงที่คอ ไมมีอาการชาใบหนา
ตอมาเริ่มมีอาการออนแรงของแขนขาทั้งสองขาง
ยกแขนลําบาก จับชอนลําบาก เดินลําบากตองมี
คนชวยพยุง มีอาการปวดแสบรอนตามตัว การ
มองเห็นปกติ พูดปกติ ไมมปี ากเบีย้ ว ปสสาวะปกติ
ถายอุจจาระทุกวัน ไมมไี ข ไมปวดศีรษะ ไมมกี ลาม
เนื้อกระตุก ไมมีชักเกร็ง ญาติพาไปโรงพยาบาล
ไดรับการตรวจเอ็กซเรยไขสันหลัง แพทยสงสัย
วามีเนื้องอกที่ไขสันหลัง แนะนําเรื่องผาตัด ผูปวย

82

ปฏิเสธและขาดการติดตามการรักษา ตอมาอาการ
ออนแรงคอยๆดีขึ้นเอง อาการชาหายไป มีกําลัง
กลับมาปกติ ไมไดไปรักษาที่ใด
3 สัปดาหกอนมาโรงพยาบาล เริ่มมีอาการ
ชาลักษณะเดิม รวมกับมีแขนและขาออนแรงทั้ง
สองขางแตเปนมากกวาครั้งกอน เดินไมได มีกลืน
ลําบาก กลืนแลวสําลัก หายใจไมสะดวก การมอง
เห็นปกติดี ไมมีปากเบี้ยว เริ่มปสสาวะไมออก ได
ไปที่โรงพยาบาลชุมชนจึงสงตัวเขามารับการรักษา
ตอที่โรงพยาบาล

ประวัติอดีต :
- ปฏิเสธโรคประจําตัว
- ปฏิเสธประวัติ IVDU, blood transfusion, tattoo
- ปฏิเสธผื่นแพแสง ปวดขอ
- ไมมีประวัติผาตัด หรือ อุบัติเหตุรุนแรง
- ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา
- ปฏิเสธประวัติฉีดวัคซีนในปนี้
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- มีประวัติรับประทานยาสมุนไพรและ
นํา้ หมักผลไมในชวงทีอ่ อ นแรงครัง้ แรก รับประทาน
นานประมาณ 3 เดือน

Physical examination :
A woman of her age, good consciousness, on endotracheal tube
Vital signs : BT 37.2 c, PR 80 bpm, RR
20 tpm, BP 140/70 mmHg
HEENT : pink conjunctivae, anicteric
sclera, no oral ulcer, impalpable lymph node
Heart : normal S1S2, 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
negative both eyes, full EOM, no facial palsy, normal hearing both sides, eye ground :
sharp disc both eyes , other CN were normal
- Motor power : grade II all , except
right upper extremity grade III
- Deep tendon reflex : 3+ all, except
right upper extremity 2+

- Babinski’s sign :dorsiflexion both
sides
- Clonus :positive both sides
- Cerebellar sign : intact
- Sensory : decrease pinprick sensation on right side below T4, left side below
C5 level
- PR : loose sphincter tone, anal wink
negative

สรุปปญหา:
1. Relapsing progressive quadriparesis with sensory loss up to C level with autonomic involvement with bulbar symptom
2. Respiratory failure

วิจารณ:
ผูปวยหญิงวัย 46 ป มาดวยอาการชาและ
ออนแรงของแขนขาสองขาง โดยอาการชาขึ้นมา
ถึงระดับคอ ตอมาอาการอาการดีขึ้นเอง แลวกลับ
แยลงใหม รวมกับมีอาการกลืนลําบาก กลืนแลว
สําลัก หายใจไมสะดวก มีปสสาวะไมออก ทําให
คิดถึงรอยโรคทีไ่ ขสันหลังระดับ C spine มากทีส่ ดุ
ตรวจรางกายพบวามี quadriparesis มี sensory
loss เปน level ขางขวาตํ่ากวา T4 และขางซาย
ตํ่า C5 ลงไป มี DTR ไวทั้งสองขางมี long tract
signs positive และมี loose sphincter tone
จริง โดยรอยโรค (lesion) ในผูปวยรายนี้นาจะ
อยูไขสันหลังระดับ C spine สวนบนเพราะผูปวย
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มีอาการของการหายใจลมเหลวรวมดวย โดยที่
การทํางานของเสนประสาทสมองยังปกติ ซึ่งการ
ดําเนินโรคเปนมากขึ้นเรื่อยๆ แลวดีขึ้นไดเอง จน
ตอมามีอาการกําเริบซํ้าอีก ทําใหคิดถึงวานาจะมี
สาเหตุจาก process ของ inflammation มากทีส่ ดุ
เพราะสาเหตุอนื่ จะพบการดําเนินโรคแบบนีไ้ ดนอ ย
กวามาก ซึง่ สาเหตุของ inflammation process ใน
ระบบประสาทไดแกการเกิดปลอกประสาทอักเสบ
ที่ตองวินิจฉัยแยกโรค ไดแก
1. Multiple sclerosis
2. Neuromyelitis optica
3. ไขสันหลังอักเสบจากสาเหตุอื่นๆ
ในสองโรคแรกนี้ ถาหากผูปวยมีประวัติ
เสนประสาทตาอักเสบ(optic neuritis)รวมดวย
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ก็จะชวยทําใหนึกถึงไดมากขึ้น แตผูปวยรายนี้
ไมมีประวัติดังกลาว อยางไรก็ตามในผูปวยรายนี้
ยังนาจะคิดถึงสองโรคแรกมากกวาเนือ่ งจากมีการ
กลับเปนซํา้ ของโรคได (relapsing remitting) ซึง่
ขอมูลในขณะนีย้ งั ไมสามารถแยกโรคจากกัน ไดสง
ตองตรวจเพิ่มเติมดังตอไปนี้

Investigation:
- MRI C spine :multiple ill-defined
abnormal signal intensity (SI) intramedullary lesions at C1-6 levels with new lesions
in Medulla Oblongata which involved grey
matter and white matter in anterior portion
of spinal cord are detected.
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- CBC:Hb 11.6, Hct 34.8, WBC
8,5003 cells/ml (PMN 77.2%, L13.6%, M0.4%,
E0.4%)
- Blood chemistry & Liver function
test : WNL
- Anti HIV, HBsAb, Anti HBs, Anti
HCV: negative
- CSF :open pressure/ close pressure ปกติ, RBC 3 cells/ml, WBC 03 cells/
ml, protein 23 mg/dl, sugar 90mg/dl (ปกติ
เมื่อเทียบกับในเลือด)
- NMO IgG : positive

สรุป:
ผูปวยรายนี้ไดรับการวินิจฉัยวาเปน โรค
neuromyelitis optica ไดรับการรักษาดวยการ
ใหยา methylprednisolone ขนาด 1 g เปนเวลา
5 วันแลวให prednisolone oral ตอรวมกับ supportive care สามารถหยาเครือ่ งชวยหายใจ กลับ
ไปกายภาพบําบัดตอที่บาน และนัดมาติดตามการ
รักษาตอไป

Neuromyelitis optica:
โรคneuromyelitis optica (NMO) หรือ
Devic’s disease เปนโรคที่เกิดจากการอักเสบ
ของประสาทสวนกลางคลายกับโรค multiple
sclerosis (MS) ซึง่ โรค NMO จะพบบอยในผูป ว ย
non-Caucasian มากกวาซึ่งตรงขามกับโรค MS
ที่พบบอยในชาวตะวันตก1,2 NMO เปนโรคที่มี
ความผิดปกติของมัยอีลินและแกนประสาทรวม
กัน (myelin sheath and axon) เกิดเปนรอย
โรคที่มีลักษณะเปนแผล (severe idiopathic
immune-mediated demyelinating necrotizing disease) โดยมักมีอาการเสนประสาท
ตาอั ก เสบข า งเดี ย วหรื อ สองข า งและไขสั น หลั ง
อักเสบ3 อาจมีอาการรวมอื่นๆ ขึ้นกับรอยโรค
เฉพาะที่นั้นๆ อาการของผูปวยจะกําเริบเปนครั้ง
คราวทําใหอาการทางระบบประสาทสั่งการ ระบบ
รับความรูส กึ การมองเห็น ระบบประสาทอัตโนมัติ
เลวลงเรือ่ ยๆ ตามลําดับ4-6 และอาการจะคอยดีขนึ้
ใชอยางชาๆ ใชเวลาเปนสัปดาหหรือเปนเดือนและ
หายไมสนิท4 โดยโรคจะพบบอยในผูห ญิงมากกวา
ผูช ายประมาณ 10 เทา อายุอยูใ นชวง 30 ปขนึ้ ไปใน
ขณะที่โรค MS จะพบในผูปวยที่อายุนอยกวาแต
ก็อาจจะพบโรค NMOในเด็กหรือผูสูงอายุไดบาง
เปรียบเทียบโรค MS กับ NMO ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโรค Multiple sclerosis และ Neuromyelitis optica
Multiple sclerosis (MS)
คําจํากัดความ
-อาการและอาการแสดงของระบบ
ประสาทสวนกลางทีเ่ กิดจากการทําลาย
white-matter tracts ที่บริเวณนั้นๆ
และมีการเกิดรอยโรคตางที่ตางเวลา
กัน (dissemination in space and
time)
- ผลการตรวจดวย MRI สนับสนุนวา
เขาไดกับโรค MS
อาการและการดําเนินโรค
-รอยละ 85 remitting-relapsing
-รอยละ 15 primary-progressive
-not monophasic
คาเฉลี่ยอายุ (ป)
29
เพศ (หญิง:ชาย)
2:1
Secondary progressive course พบบอย
การตรวจ MRI: brain
-รอยโรคที่บริเวณ periventricular
white-matter

Neuromyelitis optica (NMO)
-ไขสั น หลั ง อั ก เสบและประสาทตา
อักเสบ
-ผลการตรวจดวย MRI ไขสันหลังพบ
รอยโรคยาวมากกวา 3 ระดับกระดูก
ไขสันหลังขึ้นไป
-ผลMRI brain ไมเขากับโรคMS
-หรือตรวจพบ NMO-IgG

-onset always with relapse
-รอยละ 80–90 relapsing course
-รอยละ 10–20 monophasic course
39
9:1
พบนอย
-สวนใหญปกติ หรือมีรอยโรคแบบ
non-specific white-matter
-รอยละ 10 พบรอยโรคที่
hypothalamic, corpus callosal,
periventricular หรือ brainstem
การตรวจ MRI: spinal cord
- short-segment peripheral
-longitudinally extensive (≥3 verlesions
tebral segments) central lesions
จํานวนเม็ดเลือดขาวในนํ้าไขสันหลัง -mild pleocytosis
-occasional prominent pleocyและชนิดของเม็ดเลือดขาว
-mononuclear cells
tosis
-polymorphonuclear cells and
mononuclear cells
CSF oligoclonal bands
-รอยละ 85
-รอยละ15–30
ดัดแปลงจาก The spectrum of neuromyelitis optica.The Lancet Neurology, 2007, 6:805-15
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การรักษา NMO ยังมีขอมูลคอนขางนอย
ในชวงที่มีโรคกําเริบเฉียบพลันแนะนําใหยาสเตีย
รอยดขนาดสูง (methylprednisolone ขนาด 1
g เปนเวลา 3–5 วัน) แลวตามดวยยารับประทาน
(prednisolone) กรณีไมตอบสนองตอยาสเตีย
รอยดใหพิจารณาทําplasma exchange สวน
การปองกันโรคกําเริบยาลําดับแรกที่แนะนําใหใช
คือยา azathioprine (ขนาด 2.5–3 มก./กก./วัน)
รวมกับใหยา oral prednisolone (1 มก./กก./
วัน)จนกวายา azathioprine ไดผลจึงคอยลดยา
prednisolone อยางชาๆ ภายในเวลา 2–3 เดือน
ยาอื่นเชน rituximab, cyclophosphamide,
mitoxantrone, mycophenolatemofetil, IVIG,
methotrexate และการทํา intermittent plasma
exchange(3) การรักษาประคับประคองตามอาการ
เชนอาการเกร็ง ปวดเกร็ง (tonic spasms), NMOrelated painsyndromes การควบคุมปสสาวะ
อุจจาระ เปนตน
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