Interesting Case

Bilateral Hand Weakness
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ผูปวยหญิงไทยอายุ 36 ปอาชีพทํานาทําไร
ภูมิลําเนา จ.สกลนคร

อาการสําคัญ :
แขนทั้ ง สองข า งอ อ นแรงมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
1 ปกอนมาโรงพยาบาล

การมองเห็นปกติ พูดปกติ ไมมปี ากเบีย้ ว ปสสาวะ
ปกติ ถายอุจจาระทุกวัน ไมมไี ข ไมปวดศีรษะ ไมมี
กลามเนื้อกระตุก ไมมีชักเกร็งไมมีเบื่ออาหารหรือ
นํ้าหนักลด
ไปรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลชุ ม ชน ได ทํ า
กายภาพบําบัด อาการไมดีขึ้น จึงสงตัวเขามารับ
การรักษาตอ

ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน :
2 ปกอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการชา
แขนทั้ง2 ขาง อาการคอย ๆ เปนมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยเริ่มมีอาการชาที่แขนดานขวากอนตอมาจึง
ชาที่แขนดานซายดวย ชาจากปลายมือขึ้นมาถึง
ตนแขนทัง้ สองขางไมมอี าการชาใบหนาไมมอี าการ
ชาที่ขา ไมมีอาการออนแรง
1 ป กอนมาโรงพยาบาลผูป ว ยเริม่ มีออ นแรง
ที่แขน 2 ขาง อาการออนแรงทั้งแขนตั้งแตตนแขน
จนถึงปลายมือมีอาการปวดที่บริเวณตนคอ ไมมี
อาการปวดราวลงแขน รวมกับสังเกตวากลามเนื้อ
มือทัง้ สองขางลีบลง ยกแขนลําบาก จับชอนลําบาก
ไมรูสึกวามีขาออนแรงเดินไดปกติ ลุกนั่งไดปกติ

ประวัติอดีต :
- ปฏิเสธโรคประจําตัว
- ปฏิเสธประวัติ IVDU, blood transfusion, tattoo
- ปฏิเสธประวัติติดเชื้อในระบบประสาท
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 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
- Motorpower :upper extremities proximal
grade III and distal grade IV, bilateral
intrinsic hand atrophy, lower extremitiesgradeV all
- Deep tendon reflex :upper extremities 1+,
lower extremities 3+
- Babinski’s sign :plantarflexion both sides
- Clonus :negative both sides
- Sensory decrease pinprick sensation :C2T2 level
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สรุปปญหา:
1. Bilateral hand atrophy with suspended sensory loss

วิจารณ:
ผูปวยหญิงวัย 36 ป มาดวยอาการชาและ
ออนแรงของแขนสองขาง โดยอาการชาจากปลาย
มื อ ขึ้ น มาถึ ง ต น แขนทั้ ง สองข า ง ไม มี อ าการชา
ใบหนา ไมมีอาการชาที่ขา ไมมีอาการออนแรงของ
ขาตรวจรางกายพบวามีแขนสองขางออนแรงจริง
รวมกับมี กลามเนือ้ มือลีบตรวจพบ DTR ลดทีแ่ ขน
สองขาง แตมี DTR เร็วทีข่ าทัง้ สองขาง มีอาการชาที่
ระดับ C2-T2 level ผูป ว ยรายนีม้ อี าการแสดงของ
ทัง้ LMN (lower motor neuron) ไดแก intrinsic
hand atrophy, DTR ลดและ UMN (upper motor neuron) DTR ไวที่ขาสองขาง
Differential diagnosis รอยโรค(lesion)
ทางระบบประสาทที่จะทําใหมีอาการแสดงของทั้ง
UMNและ LMNไดแก
1) Spinal cord lesion กลุม central cord
syndromeทีร่ ะดับ C2-T2ไดแก syringomyelia,
spinal cord tumor
2) Spinal cord + root lesion ไดแก
C-radiculomyelopathy
3) Motor neuron diseases ไดแก ALS
(amyotrophic lateral sclerosis)
ในผู ป ว ยรายนี้ คิ ด ถึ ง รอยโรคของกลุ ม
central cord syndrome มากที่สุด เนื่องจาก
อาการชาของผูป ว ยเปนแบบ suspended sensory
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loss คือชาเฉพาะ C2-T2 level อธิบายไดจากการ
ที่มีรอยโรคตรงกลาง spinal cord ทําให involve
sensory pathway ตรงตําแหนง anterior white
commissure (ซึ่งเปนตําแหนงที่ lateral spinothalamic tract จากทั้งสองขาง cross ไปดาน
ตรงขาม) จึงเกิดการชาแบบ suspended หรือ
hanging sensory loss ขึ้น ซึ่งเมื่อรอยโรคตรง
กลาง cordนี้ขยายไปจนถึงสวน gray matter
ทําใหผูปวยมีอาการกลามเนื้อออนแรงที่แขนและ
มือทั้งสองขางลีบลงไดรวมถึงพบการลดลงของ
reflexes เมื่อรอยโรคขยายออกไปจนกด long
tracts ผูปวยจะมีอาการของ UMN รวมดวย จึง
ตรวจพบมี reflexes ไว สวนรอยโรคตําแหนงอื่น
เชน C-radiculomyelopathy ก็อาจมีอาการมือ
สองขางลีบออนแรงเนื่องจากการกดทับ spinal
nerve root ที่ระดับ C และตรวจพบ reflexes
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
คิดถึงเนื่องจาก ALS จะไมมีอาการชาและไมมี
อาการสนับสนุนอื่นอีก
การดําเนินโรคของผูปวยรายนี้ (clinical
course) อาการเปนแบบคอยเปนคอยไป คิดถึง
วา central cord syndrome นาจะเกิดจากภาวะ
syringomyeliaและกลุม spinal cord tumor โดย
ไดสงตองตรวจเพิ่มเติมดังนี้

Investigation:
MRI whole spine :Syringomyelia from
C2 to T11 with low lying of cerebellar tonsil:
Arnold -Chairi malformation type I is suggested. No tumor syringomyelia is seen.

สรุป:
ผู ป ว ยรายนี้ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว า เป น
โรค Arnold -Chairi malformation type Iwith
syringomyeliaไดสงปรึกษาประสาทศัลยแพทย
เพื่อพิจารณารักษาดวยการผาตัดตอไป (decompression and drainage)
Syringomyeliaหมายถึงการที่มี fluidfilled ใน cavity ของ spinal cord ทําให cavity
นีใ้ หญขนึ้ เรือ่ ยๆ จนผูป ว ยเกิดมีอาการ myelopathy ตางๆ อยางคอยเปนคอยไปอาการเริ่มเปน
ไดตั้งแตชวงวัยรุนจนถึงวัยผูใหญตอนตนและ
อาการอาจคงที่ไดเองโดยใชเวลาหลายป ในผูปวย
อายุนอยอาจมีอาการ cervical-thoracic scoliosis รวมดวย รอยละ 40-65 ของผูปวยมีความ
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เกี่ยวของกับChiari type 1 malformations ที่จะ
มี cerebellar tonsils protrude ลงมาที่ foramen
magnum ไปจนถึง cervical spinal canal1
พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาของการเกิ ด syrinx
expansion ยังไมสามารถสรุปไดแนชัด เชื่อวา
เกีย่ วของกับการรบกวนการไหลของนํา้ ไขสันหลัง2-6
โดย Chiari malformation ก็อาจเปนสาเหตุให
เกิด syringomyelia ตามมา สาเหตุอื่นๆ ไดแก
ตามหลังการบาดเจ็บของไขสันหลัง, myelitis,
necrotic spinal cord tumors และ chronic
arachnoiditis จากเชื้อวัณโรคหรือเชื้ออื่นๆ
ความชุกของ syringomyelia 8.4 รายตอ
ประชาการ 100,000 ราย หรือพบในชาวอเมริกัน
21,000 รายตอป7 อาการของ central cord syndrome ไดแก dissociated sensory loss (loss of
pain and temperature sensation แต sparing
of touch and vibration) areflexia, อาการออน
แรงของแขนสองขางลักษณะของ sensory deficit
เปนแบบ ”suspended„ (cape distribution) สวน
ใหญอาการชาจะเริ่มตนแบบไมสมมาตรพบกลาม
เนื้อลีบที่คอสวนลาง ไหลแขนและมือสองขางพบ
วามี asymmetric หรือ absent reflexes ที่แขน
ตอมาจะมีอาการของ UMN เมือ่ รอยโรคเริม่ ขยาย
ใหญจนถึง long tracts ไดแก spasticity และ
อาการออนแรงของขาสองขาง, reflexes เร็ว 8,9,
bladder and bowel dysfunction และ Horner’s
syndrome ผูปวยบางรายอาจมีอาการใบหนา
ชาเนื่องจากมีรอยโรคไปถึง descending tract
ของ trigeminal nerve (C2 level หรือเหนือกวา)
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ถามี Chiari malformations รวมดวย สวนใหญ
จะผูปวยไมมีอาการ หรืออาจมีอาการ coughinduced headache ปวดทีค่ อ แขน ปวดใบหนาก็
พบได ถารอยโรคขึน้ ไปถึง medulla จะเรียกวาเปน
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 diagnosticstudy of choice สําหรับการวินจิ ฉัย syringomyelia 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 ขอมูลจะไดจากการซักประวัติ เชน ผูป ว ย
เคยมีประวัติเปนเยื่อหุมสมองอักเสบ มีเลือดออก
ในสมอง หรือไดรบั บาดเจ็บมากอน เปนตน จะชวย
ในการวินิจฉัย
การรักษา syringomyelia โดยทัว่ ไปไดผล
ไมเปนที่นาพอใจนัก การรักษา Chiaritonsillar
herniation ทําไดโดยการทํา decompressed
suboccipitalcraniectomy, upper cervical
laminectomy และ placement of a dural graft
ในกรณีที่ syrinx cavity มีขนาดใหญศัลยแพทย
จะเลือกทํา direct decompression หรือ drainage อาจทําการใส small shunt หรือถาหากผูป ว ย
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มีเนื้องอกไขสันหลังก็จะตองไดรับการผาตัดเอา
กอนเนื้องอกออกดวย ซึ่งการผาตัดรักษา syringomyelia มักเกิด morbidity ไดบอย อยางไร
ก็ตามการผาตัดก็จะชวยยับยัง้ การดําเนินโรค และ
ผูปวยสวนหนึ่งสามารถมีอาการดีขึ้นได
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