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บทคัดยอ
บทนํา: เครื่องวัดความเจ็บปวดที่มีความ
แม น ยํ า มั ก ถู ก จํ า กั ด การใช ง านเฉพาะนั ก วิ จั ย
เนื่องจากเครื่องมือดังกลาวยังตองนําเขาและมี
ราคาแพง
วัตถุประสงค: เพื่อประยุกตเครื่องมือวัด
ความดันโลหิตใหสามารถวัดความรูสึกเจ็บปวด
วิธีศึกษา: ทดสอบความเปนไปได หาความ
เที่ยงและความตรงของเครื่องมือ ในอาสาสมัคร
ปกติจํานวน 30 คน ชาย 14 คน หญิง 16 คน อายุ
เฉลีย่ 19.93+1.36ป มีคา BMI เฉลีย่ 21.39 +2.51
kg/m2 ใหอาสาสมัครนั่งบนเกาอี้ที่มีที่วางแขน
ขอศอกงอ 90 องศา ในทาผอนคลาย ผูวัดคนที่
หนึ่งนําเครื่องวัดที่ประดิษฐขึ้นกดลงบนตําแหนง
ที่หนึ่ง (Li4)บริเวณผิวหนังระหวางโคนนิ้วหัวแม
มือและนิ้วชี้ และตําแหนงที่สอง(Li11) บริเวณขอ
พับดานนอกของศอกของแขนทีไ่ มถนัด จนกระทัง่
ผูถูกวัดเริ่มรูสึกเจ็บ หยุดกดและบันทึกคาระดับ

ความเจ็บปวด โดยผูบันทึกฯจะไมเห็นตําแหนง
ที่กดและไมทราบเครื่องมือกดชนิดใด ทําการวัด
ความเจ็บปวดตําแหนงละสองครั้ง จากนั้นเปลี่ยน
เครื่องมือวัดเปน algometer มาตรฐาน และ
เปลี่ยนผูวัดตามลําดับ นําคาแรงกดที่นอยที่สุดที่
ทําใหปวดวิเคราะห เพื่อหาความเที่ยงและความ
ตรงของเครือ่ งมือและผูว ดั ดวยสถิติ (correlation)
ผลการศึกษา: คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ:
1) ความเที่ยงแบบวัดซํ้าของผูวัดหนึ่งคนวัดสอง
ครั้ง (test-retest reliability) 2) ความเที่ยง
ระหวางผูว ดั สองคน (inter-observer reliability)
และ 3) ความตรงของเครื่ อ งวั ด ที่ พั ฒ นาขึ้ น
เทียบกับ algometer มาตรฐาน (Pearson’s
correlation coefficient) ของแรงกดที่นอยที่สุด
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:
การวัดความรูส กึ เจ็บปวดใหถกู ตองแมนยํา
ยังคงเปนปญหาตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา
ทางคลินิกมักใช VAS(visual analog scale)1,2
รวมกับประเมินการทํางานจริงของรางกาย3,4 ถึง
แม จ ะมี ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ วั ด ความรู สึ ก เจ็ บ ปวด
จําหนาย ไดแก เครือ่ งวัดแบบสปริง5 เครือ่ งวัดแบบ
ดิจติ อล5,6 แตกย็ งั จํากัดผูใ ชเฉพาะกลุม นักวิจยั 7-11
เนื่องจากเครื่องมือดังกลาวตองนําเขา และมีราคา
แพง ดังนั้นกลุมผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพัฒนา
เครื่องวัดความเจ็บปวดโดยดัดแปลงจากเครื่อง
วัดความดันโลหิตและกระบอกฉีดยา ซึ่งสามารถ
หาได ทั่ ว ไปในโรงพยาบาลและสถานบริ ก าร
ทางการแพทย ศึกษาความเทีย่ งและความตรงของ
เครือ่ งมือ เปรียบเทียบกับเครือ่ งวัดความเจ็บปวด
(algometer) มาตรฐาน

วิธีการศึกษา
การศึกษาแบงเปน 3 ระยะ: 1) พัฒนาเครือ่ ง
มือและศึกษาความเปนไปได โดยกลุมผูวิจัยได
ดัดแปลงเครื่องวัดความดันและกระบอกฉีดยา
เพื่อเปนจุดสัมผัสรับแรงกด ขนาดตางกันทุกๆ
200 กรัม บนตาชัง่ สปริง เปรียบเทียบกับเครือ่ งวัด
ความเจ็บปวดแบบสปริง (algometer) ปรับปรุง
จนมีความสัมพันธเชิงเสนตรง ซึ่งมีความเปนไป
ไดในการพัฒนาเครือ่ งมือดังกลาว เพือ่ ใชวดั ความ
รูสึกเจ็บปวด 2) ศึกษาความเที่ยง โดยกลุมผูวิจัย
ไดนาํ เสนอขอมูลความเปนไปได (สําหรับวัดความ
เจ็บปวด) ของเครือ่ งมือดัดแปลงดังกลาว ขอความ
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ขอนแกน เพื่อทดสอบความเที่ยงในกลุมอาสา
สมัครจํานวน 30 คน ทีม่ คี า BMI นอยกวา 24 kg/m2
และไมมีอาการปวดบริเวณที่วัดหรือบาดเจ็บดาน
กระดูกและกลามเนื้อกอนทําการวัดไมนอยกวา
2 สัปดาห ทําการสุมอยางงาย โดยใหอาสามัครที่
เปนเลขคี่ วัดดวยเครือ่ งทีป่ ระยุกตฯกอนแลวตาม
ดวยเครื่องวัด algometer สวนอาสาสมัครเลขคู
จะกลับกัน โดยอาสาสมัครหนึ่งคนจะถูกวัดโดยผู
วัดสองคน ลงบนตําแหนง 2 ตําแหนง (Li4, Li11)
ตําแหนงละ 2 ครั้ง 3) วิเคราะหหาคาความเที่ยง
และความตรงของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นกับเครื่อง
วัด algometer มาตรฐาน
วิธีการทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือฯ:
หลังจากอาสาสมัครไดรับการชี้แจงลําดับขั้นตอน
การศึ ก ษา และได ล งนามคํ า ยิ น ยอมเรี ย บร อ ย
แลว จัดใหอาสาสมัครนั่งบนเกาอี้ที่มีที่วางแขนให
ขอศอกงอ 90 องศา ในทาผอนคลาย ผูว ดั คนทีห่ นึง่
นําเครือ่ งวัดทีป่ ระดิษฐขนึ้ กดลงบนตําแหนงทีห่ นึง่
(Li4) บริเวณผิวหนังระหวางโคนนิ้วหัวแมมือและ
นิ้วชี้ และตําแหนงที่สอง (Li11) บริเวณขอพับดาน
นอกของศอกดานทีไ่ มถนัด จนกระทัง่ ผูถ กู วัดรูส กึ
เริม่ เจ็บ หยุดกดและบันทึกคาระดับความเจ็บปวด
ที่นอยที่สุด โดยผูบันทึกจะไมเห็นตําแหนงที่กด
และไมทราบชนิดของเครื่องมือที่ใชกด ทําการวัด
ความเจ็บปวดตําแหนงละสองครั้ง จากนั้นเปลี่ยน
เครื่องมือวัดเปนชนิดมาตรฐาน และเปลี่ยนผูวัด
ตามลําดับ
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การทดสอบความเที่ ย งแต ล ะครั้ ง ทํ า ซํ้ า
เชนเดียวกับตอนตนทุกประการ และระหวางการ
ทดสอบแตละครั้งจะใหอาสาสมัครพักเพื่อผอน
คลายไมนอยกวา 15 นาที บันทึกคานอยที่สุดของ
การวัดในแตละครั้ง

การวิเคราะหขอมูล
นํ า ข อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ได ห าความสอดคล อ ง
(agreement) ของเครื่องมือในการวัดซํ้า(test
retest reliability) ระหวางผูว ดั (inter-observer
reliability) และเปรียบเทียบความตรงกับเครื่อง
algometer มาตรฐาน วิเคราะหความเที่ยงและ
ความตรง ของเครื่ อ งมื อ และผู วั ด ด ว ยสถิ ติ
สหสัมพันธ (correlation) โดยใชคา p-value<0.05

ผลการศึกษา
อาสาสมัครจํานวน 30 คน ชาย 14 คน หญิง
16 คน อายุเฉลี่ย 19.93+1.36ป มีคา BMI เฉลี่ย
21.39+2.51 kg/m2 ตารางที่ 1 ความเที่ยงของ
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
1. Test retest reliability: คาแรงกดที่
นอยที่สุดที่ทําใหเกิดความรูสึกเจ็บปวดเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาสาสมัครที่ตําแหนง
Li4 และ Li11 จากเครื่องมือประยุกตที่พัฒนาขึ้น
โดยผูวัดหนึ่งคน วัดสองครั้ง มีคา59.00+46.81,
69.00+50.17 และ 76.40+58.45, 77.00+56.17
ซึ่ ง ค า ICC ของการวั ด ซํ้ า มี ค า 0.07, 0.08
ตามลําดับ ซึง่ มีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p<0.001) (ตารางที่ 2) 2)inter-observer

reliability คาแรงกดที่นอยที่สุดที่ทําใหเกิดความ
รูส กึ เจ็บปวดเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
อาสาสมัครที่ตําแหนง Li4 และ Li11 จากเครื่อง
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: คาแรงกดที่นอยที่สุดที่ทําให
เกิดความรูสึกเจ็บปวดเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอาสาสมั ค รที่ ตํ า แหน ง Li4 และ
Li11 จากเครื่ อ งมื อ ประยุ ก ต ที่ พั ฒ นาขึ้ น 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
การประยุกตใชกระบอกฉีดยาเพื่อวัดแรง
ดัน โดยกดตรงจุดทีไ่ วตอความเจ็บปวด ซึง่ เปนจุด
ฝงเข็ม (Li4, Li11) ดวยขนาดแรงดันของกระบอก
ฉีดยาขนาดดังกลาว อยูในชวงของการวัดความ
เจ็บปวด ศึกษาวิเคราะหสถิติเชิงเสน กับเครื่อง
วัดความเจ็บปวดมาตรฐาน (algometer) พบวามี
ความสัมพันธในเชิงเสนตรง (y=0.006x+1.057)
ผูวิจัยจึงไดนํามาประยุกตใชวัดความเจ็บปวดใน
อาสาสมัครปกติ เพื่อทดสอบความเที่ยงในการ
วัดซํ้าภายในและระหวางผูวัด พบวาอุปกรณที่
ประดิษฐขึ้นมีความเที่ยงระดับหนึ่ง มีความเปน
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ไปไดในการนําไปประยุกตใชวัดความเจ็บปวด
ทางคลินิก การวัดความเจ็บปวดที่นิยมใชปจจุบัน
มักสอบถามความเจ็บปวดของผูถูกวัดโดยตรง
(VAS) ยั ง มี ค วามคาดเคลื่ อ นสู ง ดั ง นั้ น การ
ประยุ ก ต ใ ช เ ครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต เพื่ อ วั ด
ความรูสึกเจ็บปวดนาจะเปนวิธีการหนึ่งที่มีความ
เที่ยงพอสมควร นอกจากนั้นอุปกรณดังกลาว หา
งายราคาถูก หากสามารถนําไปประยุกตใชวดั ความ
เจ็บปวดทางคลินิกไดจริงก็ถือวาคุมคา อยางไร

ก็ ต ามต น แบบของอุ ป กรณ ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
(รูปที่ 1) ยังมีขอจํากัดเรื่องรูปรางและขนาดของ
กระบอกฉีดยามีขนาดใหญทําใหการจับของผูวัด
ไมถนัด ปลายจุดกดมีความลืน่ มักเกิดไถลขณะวัด
ปลายกระบอกฉัดยามีสายนํ้าเกลือตอยาวเกะกะ
และมักพับงอทําใหแรงลมอัดไมสมําเสมอ ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความสะดวกและ
เหมาะสมของอุปกรณและการใชงานทางคลินิก
ตอไป

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร
ลักษณะ

ขอมูล

ชาย
จํานวน (คน)
30
14
อายุ (ป)
19.93±1.36
19.71±1.38
21.39±2.51
21.67±2.41
ดัชนีมวลกาย(กก./ม2)
นํ้าหนัก (กก.)
59.46±10.10
65.50±9.46
สวนสูง(ซม.)
167.30±8.66
173.50±6.26
หมายเหตุ : คาในตารางแสดง คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 2 แสดง test retest reliability ของผูวัด 1 คน วัด 2 ครั้ง
ตําแหนงกด
ครั้งที่ 1 (mmHg)
ครั้งที่ 2(mmHg)
Li4
59.00
± 46.81
69.00
± 50.17
Li11
76.40
± 58.45
77.00
± 56.17
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เพศ
หญิง
16
20.13±1.36
20.68±2.26
54.31±7.95
161.88±6.62

ICC
0.70(p<0.001)
0.80(p<0.001)
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ตารางที่ 3 แสดงคา inter observer reliability ของผูวัด 2 คน
ตําแหนงกด
คนที่ 1(mmHg)
คนที่ 2(mmHg)
Li4
69.80
± 54.70
48.53
± 46.24
Li11
87.87
± 42.53
64.13
± 50.36

ICC
0.84(p<0.001)
0.56(p<0.001)

ตารางที่ 4 แสดง validity ของเครื่องที่พัฒนาขึ้นและเครื่อง algometer มาตรฐาน
ตําแหนงกด
เครื่องวัดที่พัฒนาขึ้น
Algometer
ICC
(mmHg)
(kg/cm2)
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)

รูปที่ 1 เครื่องวัดความเจ็บปวดที่ประยุกตจากเครื่องวัดความดันโลหิตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
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CNS Inflammatory Demyelinating Diseases :
A One Year Cross-Sectional Study in
Sappasithiprasong Hospital, Thailand
Arkhom Arayawichanont, Pichamol Ouppaphan

Department of Medicine, Sappasithiprasong Hospital, Ubonratchathani Province 34000,Thailand

Abstract :
Background : Central nervous system
(CNS) demyelinating diseases have been
diagnosed more in the present due to high
quality of investigation and specific biomarker. Among Asian people, optic neuritis and
myelitis are the manifestation of multiple
sclerosis and clinical are similar to neuromyelitis optica (NMO) or NMO’s syndrome.
Differentiation of these two diagnosis is
necessity. However, clinical and epidemiological data in Thailand are still limited.
Objective : To study clinical features
and demographic data of CNS demyelinating 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 Hospital, Ubonratchathani Province, Thailand.
Patients with CNS demyelinating diseases
were included. Demographic data and clinical features of the patients were recorded.
Data of patients who followed up at outpatient medical clinic from June 2011 to
May 2012 were collected. 20 patients with
diagnosis of multiple sclerosis, neuromyelitis 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 classified into 3 category
of disease (multiple sclerosis (MS), neuromyelitis 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 transverse myelitis were 37.0+4.0, 43.4+11.5 and
49.4+8.6 years respectively. Paraparesis
is the most common clinical presentation in our patients (70%). Optic neuritis
was found predominantly in NMO group.
Cerebrospinal fluid 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 multiple sclerosis group.
Conclusion : The prevalence of CNS
inflammatory demyelinating diseases in
Northeast of Thailand is quite low. Major
clinical presentation of the patients was
paraparesis. Among Thai CNS demyelinating patients, on the basis of clinical features,

18

NMO was hardly differentiated from MS.
CNS inflammatory diseases share common
clinical presentation that should be differentiated transverse myelitis from MS and
NMO. Neuroimaging and biomarker are
useful in diagnosis of MS and NMO.
Keyword : CNS demyelinating disease, multiple sclerosis, transverse myelitis,
neuromyelitis optica, Sappasithiprasong
Hospital, Thailand.
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Introduction :
Demyelinating diseases of the central
nervous system (CNS) can be classified
to several categories according to their
pathogenesis. CNS demyelinating diseases
can cause from inflammatory process, viral
demyelination, acquired metabolic derangements, hypoxic-ischemic and focal
compression.
Inflammatory demyelinating diseases
of the central nervous system (CNS) occur
throughout the world. The diseases mainly
affected brain and spinal cord. CNS inflammatory demyelinating diseaseas represent
a broad spectrum of disorders that vary in
clinical courses, regional distribution and
pathology1.
The spectrum of CNS inflammatory
demyelinating diseases consists of multiple
sclerosis (MS), neuromyelitis optica (NMO)
and clinically isolated syndrome.
Multiple sclerosis (MS) is the most
common CNS inflammatory 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 report of MS and other CNS inflammatory
diseases in Thailand is still limited. Estimated 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 finding
and specific biomarker6,7. The detection
of neuromyelitis optica immunoglobulin
G (NMO-IgG) in the patients with NMO
distinguishes this disease from other demyelinating disorders.
Clinically isolated syndrome (CIS) is
the result of a single episode of demyelination in one area or several areas of the

19

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

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, Ubonratchathani Province, Thailand from June
2011 to May 2012 to determine clinical features and demographic data of CNS inflammatory 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, demographic data, laboratory finding and neuroimaging study were reviewed. Multiple
sclerosis and neuromyelitis optica were
diagnosed by using Mcdonald criteria 2005
and NMO 2006 criteria respectively.
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Data was analysed by using SPSS version 19.0 and Chi-Square test was used to
determine statistic significant at p value
less than 0.05.

Result :
Overall medical outpatients in the
study period were 180,056 patients. 20
patients who diagnosed CNS demyelinating diseases were included. There were 3
patients with diagnosis of multiple sclerosis
(MS), 10 patients with diagnosis of neuromyelitis 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 first 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 predominantly affected female patients (100%).
Clinical manifestation of CNS demyelinating patients was shown in table 2. All of
optic involvement cases were female 6/20
(30%). Optic neuritis seems to be significant
clinical presentation related with neuromyelitis 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, compatible with classical NMO disease described
by Devic E. in 1898. The average disease
duration between the initial optic neuritis
and first 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
MS
Myelitis p value
(N=10)
(N=3)
(N=7)
Male (no.)
6
0 (0.0%)
2 (66.7%)
4 (57.1%)
0.013
Female (no.)
Age of onset, years

14

10 (100.0%)

1 (33.3%)

3 (42.9%)

21-30

2 (20.0%)

0 (0.0 %)

0 (0.0 %)

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
Range
27.0 – 59.0 33.0 – 41.0 35.0 – 60.0
Abbrevation: NMO = neuromyelitis optica, MS = multiple sclerosis

0.376

0.196
0.226
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Table 2 : Clinical manifestations of CNS demyelinating patients
NMO
MS
Myelitis
(N=10)
(N=3)
(N=7)
Optic nerve Normal
4 (40.0%) 3 (100.0%) 7 (100.0%)
Optic neuritis
6 (60.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
Symptoms
Paresthesia
1 (10.0%) 0 (0.0 %)
0 (0.0 %)
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.
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p value
0.014
0.248

Cerebrospinal fluid 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 findings were in normal range.
CSF oligoclonal band was sent in 50% of
patients. Only 10% of patients had positive
result.
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Table 3 : Laboratory findings of CNS demyelinating patients
Table 3.1 : Cerebrospinal fluid (CSF) profiles of demyelinating patients
CSF profile
NMO
MS
Myelitis
p value
(N=10)
(N=3)
(N=7)
Protein
118.9+172.1
49.0+21.9
97.0+51.6
0.715
(mean,mg/dl)+S.D
Range
48.0 - 599.0
24.0 – 65.0
38.0 - 188.0
(mg/dl)
Sugar
57.0+10.1
69.0+5.3
70.1+26.4
0.284
(mean,mg/dl)+S.D
Range
44.0 – 74.0
65.0 - 75.0
47.0 – 119.0
(mg/dl)
CSF wbc
9.8+12.0
18.0+20.3
82.1+171.5
0.361
(mean,cells)+S.D
Range (mg/dl)
0.0 – 40.0
0.0 – 40.0
5.0 – 470.0
Abbrevation: NMO = neuromyelitis optica, MS = multiple sclerosis CSF = cerebrospinal fluid
Table 3.2 : Serological profiles of demyelinating patients
NMO IgG
NMO
MS
Myelitis
(N=10)
(N=3)
(N=7)
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%)
Negative 1 (20.0%)
1 (100.0%)
3 (100.0%)
Abbrevation: NMO = neuromyelitis optica, MS = multiple sclerosis
Neuroimaging study
Neuroimaging study of CNS demyelinating diseases patients was shown in

p value

0.056

Table 4. Odds ratio for association of investigations and CNS demyelinating diseases
was shown in table 5-7.
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Table 4 : Neuroimaging study of CNS demyelinating patients
MRI spine
NMO
MS
Myelitis p value
(no. of positive
(N=10)
(N=3)
(N=7)
segments)
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
0.5+0.7
0.272
Mean
0.0
Range
0.0 – 1.0
MRI brain
NMO
MS
Myelitis p value
(no.of patients)
(N=10)
(N=3)
(N=7)
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 profile
• 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 fluid, 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 profile
• 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 fluid, 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 profile
• 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 fluid, C-spine = cervical spine
T-spine = thoracic spine
All CNS demyelinating diseases predominantly affected cervical and thoracic
spinal cord. Longer thoracic cord involvement was found in NMO and transverse
myelitis group.
There were brain parenchymal involvement 70% patients. Most of spinal cord
MRI was done at cervical and thoracic level.
The length of cervical cord involvement 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).
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Serological profiles
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 Laboratory test (VDRL) was sent in 13 patients
(65%) and all was negative finding.
None of our patients had clinically
suspected Sjogren’s syndrome and systemic 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 opticospinal involvement. The present study
revealed higher prevalence in females.
Most of our patients with CNS demyelinating 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 inflammatory demyelinating
disease patient in Siriraj hospital (33.7+12.6
years)9.
The mean of duration between optic
nerve involvement and the first 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 first 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 myelitis and multiple sclerosis but no statistic
significant. 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
finding at the onset of neuromyelitis optica
are typically normal or they show nonspecific white matter lesions that do not
satisfy neuroimaging criteria for diagnosis
of multiple sclerosis11-13. In our NMO patients, 42.9% (3/7) of the patients had normal
MRI brain findings while 57.1% (4/7) of the
patients had non-specific white matter lesions. 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 findings was
not different from previous reports.
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MRI findings in the spinal cord can
differentiate multiple sclerosis from NMO
and transverse myelitis patients15-17. The
MRI finding of spinal cord in NMO and
transverse myelitis are longitudinally extensive 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 definite 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
definite MS in 5 years follow up period18,19.
However, our transverse myelitis patients
were not performed MRI brain and still no
anyone convert to definite 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
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neuromyelitis optica from other demyelinating disorders. Thus, some NMO patients
may have negative NMO IgG antibody. In
our findings, NMO IgG antibody showed
negative result in 20% of NMO patients.
In conclusion, the prevalence of CNS
inflammatory 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). Paraparesis is the most common clinical presentation. Multiple sclerosis and neuromyelitis
optica share common clinical presentation.
Neuroimaging, specific biomarker and clinical course can use to differentiate multiple
sclerosis, neuromyelitis optica and clinically
isolated syndrome.

References :
1. Hu W, Lucchinetti CF. The pathological
spectrum of CNS inflammatory demyelinating diseases. Seminars in immunopathology 2009; 31: 439-53.
2. Rosati G. The prevalence of multiple
sclerosis in the world: an update. Neurol
Sci 2001; 22: 117-39.
3. Pugliatti M, Sotgiu S, Rosati G. The
worldwide prevalence of multiple sclerosis. Clin Neurol and Neurosurg 2002;

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

104: 182-91.
4. Vejjajiva A. Multiple sclerosis in Thailand. Neurol J Southeast Asia 1997; 2:
7-10.
5. Arayawichanont A. Multiple sclerosis in
Sappasithiprasong Hospital, Thailand.
Northeast Neurosci J 2008; 3: 14-17.
6. Wingerchuk DM, Lennon VA, Lucchinetti
CF, et al. The spectrum of neuromyelitis
optica. Lancet Neurol 2007; 6: 805-15.
7. Cree BA, Goodin DS, Hauser SL. Neuromyelitis optica. Semin Neurol 2002;
22: 105-22.
8. Aboue Zeid NE, Pittock SJ. Clinically
isolated syndromes. In Lucchinetti CF,
Hohlfeld R. (Eds). Blue Books of Neurology Volume 35. Philadelphia: Elsevier;
2010: 213-4.
9. Siritho S, Prayoonwiwat N. A retrospective study of multiple sclerosis in
Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand.
Neurol Asia 2006; 11: 55-61.
10. Siritho S, Prayoonwiwat N, Chawalprit
O, et al. Optic-spinal Inflammatory Demyelinating Disease patient in Siriraj
Hospital. J Med Assoc Thai 2011; 94
(1): 27-35.
11. Wingerchuk DM, Hogancamp WF,
O’Brien PC, Weinshenker BG. The

clinical course of neuromyelitis optica
(Devic’s syndrome). Neurology 1999;
53: 105-22.
12. De Sezea J, Stojkovica T, Ferriby D, et al.
Devic’s neuromyelitis optica: clinical,
laboratory, MRI and outcome profile. J
Neurol Sci 2002; 197: 57-61.
13. O’Riordan JI, Gallagher HL, Thompson
AJ, et al. Clinical, CSF, and MRI findings in Devic’s neuromyelitis optica.
J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996;
60: 382-7.
14. Pittock SJ, Lennon VA, Krecke K, et al.
Brain Abnormalities in Neuromyelitis
Optica. Arch Neurol 2006; 63: 390-6.
15. O’Riordan JI, Gallagher HL, Thompson
AJ, et al. Clinical, CSF, and MRI finding
in Devic ‘s neuromyelitis optica. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996; 60: 382-7.
16. Barkhof F, Filippi M, Miller DH, et al.
Comparison of MR imaging criteria at
first presentation to predict conversion
to clinically definite MS. Brain 1997;
120: 2059-69.
17. Chong HT, Ramli N, Lee KH, et al.
Magnetic resonance imaging of Asians
with multiple sclerosis was similar to
that of the West. Can J Neurol Sci 2006;
33: 95-100.

29

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

18. Scott TF, Kassab SL, Singh S. Acute
partial transverse myelitis with normal
cerebral magnetic resonance imaging:
transition rate to clinically definite
multiple sclerosis. Mult Scler 2005; 11:
373-7.

30

19. Pandit L. Transverse myelitis spectrum
disorders. Neurol India 2009; 57: 126-33.
20. Rubiera M, Rio J, Tintore M, et al.
Neuromyelitis optica diagnosis in clinically isolated syndromes suggestive of
multiple sclerosis. Neurology 2006; 66:
1568-70.

