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บทคัดย่อ

	 ผู ้ป่วยหญิงไทยอายุ	 36	 ปี	 มาโรงพยาบาลด้วย

อาการเวียนศีรษะบ้านหมนุ	อาเจยีนอย่างเฉยีบพลนัและ

สะอึกตลอด	 ตรวจร่างกายพบเดินเซไปด้านขวา	 และ

ตรวจพบ	downbeat	nystagmus	ภาพถ่ายทางรงัส	ีMRI	

ของผู้ป่วยพบว่ามี	hyperintensity	in	T2W	at	area	pos-

trema	and	lower	brainstem	ซึ่งเข้าได้กับอาการของผู้

ป่วย	 ได้ส่งตรวจ	serum	AQP4-IgG	ผลบวก	 เข้าได้กับ

เกณฑ์การวินิจฉัย	NMOSD	ผู้ป่วยเคยมีประวัติ	3	เดือน

ก่อนมาโรงพยาบาลเป็นงูสวดัทีบ่รเิวณข้างหขูวา	ไม่ได้ไป

รกัษา	หลงัจากอาการทเุลามีอาการปวดตามเส้นประสาท

บรเิวณรอยโรคเดิม(	Herpes	infection	with	posthepat-

ic	neuralgia	right	cranial	nerve	V)	ซีง่อาจเกีย่วข้องกบั

การเกดิ	NMOSD	ตามข้อมลูการศกึษาในบางการศกึษา

	 ผูห้ญงิไทย	โสด	อาย	ุ36	ปี	อาชพี	พนกังานธนาคาร	

กรุงเทพมหานคร

อาการส�าคัญ

	 เวียนศีรษะมาก	1	วันก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน

	 1	 วันก่อนมาโรงพยาบาลขณะก�าลังอาบน�้าในท่า

ยืน	มีอาการเวียนศีรษะมาก	บ้านหมุน	 เป็นตลอดทั้งวัน	

เป็นมากขึ้นในทุกท่าทาง	ลุกไม่ค่อยไหวเนื่องจากเวียน

ศรีษะ		มเีดนิเซไปทางด้านขวา	คลืน่ไส้อาเจยีนตลอด	ไม่มี

หูอ้ือ	 ไม่มีเสียงวี้ในหู	 ได้ยินชัดเท่าๆเดิม	มีสะอึกตลอด	

ทานได้น้อย	ไม่มแีขนขาอ่อนแรง	ไม่มตีาพร่ามวั		ไม่มเีหน็

ภาพซ้อน	ตืน่รูตั้วดีตลอด	ไม่มชีกัเกรง็	ไม่มถ่ีายเหลว	ไม่มี

ปัสสาวะแสบขัด	ไม่มีไข้	

ประวัติอดีต

	 -	 มีประวัติ	Herpes	infection	with	posthepatic	

neuralgia	right	cranial	nerve	V	เมื่อประมาณ	3	เดือน

ก่อนมาโรงพยาบาล	 	มาด้วยมีตุ่มน�้าหลายตุ่มร่วมกับมี

อาการปวดมากบริเวณรอบๆ	หูข้างขวา	ตอนนั้นไปพบ
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แพทย์หลังจากอาการตุ่มน�้าทุเลาแล้ว	 	 จึงได้ยาแก้ปวด

อย่างเดียว

	 -	 ปฏิเสธโรคประจ�าตัว

	 -	 ปฏิเสธประวัติแพ้ยาแพ้อาหาร

	 -	 ปฏิเสธประวัติการได้รับอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ

การตรวจร่างกาย

General appearance: A	young	Thai	female,	good	

consciousness,	not	pale,	no	jaundice

Vital signs: BT	36.5,oC,	PR	100	beats/min,	RR	20		

times/min,	BP	113/76	mmHg

	 	 BW	56	kgs,	Height	165	cm,	

	 	 BMI	20.57	kg/m2

HEENT: not	 pale	 conjunctiva,	 no	 icteric	 sclera,	

normal	pharynx	and	 tonsils,	 no	palpable	

lymph	node

Heart: normal	S
1
S
2
,	no	murmur

Lungs: trachea	in	midline,	normal	breath	sound,	no	

adventitious	sound

Abdomen: normal	 contour,	 soft,	 not	 tender,	 no	

hepatosplenomegaly

Extremities: no	pitting	edema,	no	skin	lesion

Neurological examination: alert,	orientation	to	time,	

place	and	person

Cranial nerves:

 - CN I: normal	smell

 - CN II: pupils	3	mm	reactive	 to	 light	both	 

	 	 eyes,	no	papilledema

 - CN III,IV,VI: full	movement	of	extraocular	 

	 	 muscles	with	downbeat	nystagmus

 - CN V: normal	muscle	of	mastication,	normal	 

	 	 facial	sensation,	normal	jaw	jerk

 - CN VII: no	facial	weakness

 - CN VIII: spontaneous	nystagmus	to	right

 - CN IX,X: uvula	in	midline,	equally	palatal	 

	 	 movement,	normal	gag	reflex

 - CN XI: full	strength	both	sternocleidomastoid  

	 	 muscle	both	sides

 - CN XII: tongue	in	midline,	full	strength	both	 

	 	 sides

Motor: no	muscle	atrophy,	no	fasciculation,	normal	

muscle	tone,	motor	power	grade	V/V	both	

sides,	no	pronator	drift

Sensory: intact	pinprick	sensation	and	propriocep-

tion

DTR: 2+	all

Sharpen Romberg’s test	:	sway	to	right

Tandem gait	:	not	possible,	sway	to	right,	finger	to	

nose-intact,	heel	to	knee-intact,	no	dysdia-

dochokinesia	

Babinski sign: absent	both

Clonus: negative	both	sides

Cortical signs: no	aphasia,	no	agnosia,	no	right-left	

disorientation,	no	memory	impairment

Investigation

Complete blood count: 

Hb	13.4	g/dL,	Hct	39.6	%,	WBC	12,480	/uL	(PMN	

73%,	L	16%,	Mono	9%,	EO	1%,	B	1%),	Plt	418,000	

/uL,	 MCV	 85.7(80-98)	 fL,	 MCH	 29(25.6-32.2)	 

pg/cell,	MCHC	33.8	(32.2-36.5)	g/dL,	RDW	13.4%	

(11-14),	normochromic	RBC	morphology							

Chemistry: 

BS	139	mg/dL,	BUN	23	mg/dL,	Cr	0.74	mg%,	eGFR	

106,	Na	129	mmol/L,	K	3.9	mmol/L,	Cl	99	mmol/L,	

CO
2
	22	mmol/L,	TSH	0.375,	Free	T4	1.350

Immunology:

HBsAg	–	negative

Anti	HCV	–	negative

Anti	HIV	–	negative

VDRL	–	non	reactive

ANA		1:40	fine	speckled	

NMO-IgG	:	positive
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CSF analysis

Open	pressure	12.5	cmH
2
O,	color:		colorless,

transparency:	clear,	clot	formation:	absent

WBC:	6	(	MN	100%),	RBC:	0,

protein:	17.2	,	sugar:	81/136	(59.55%),

xanthrochrome:	negative

Gram	stain:	 no	micro-organism	 seen,	 culture:	 no	

growth

PCR	for	VZV:	negative

ผลการตรวจทางรังสีวินิจฉัย

MRI + MRV brain (ปกหน้า)

 - A	1.3	x	1.1	x	2.3	cm	patchy	hypersignal	T2	

involves	right	medulla	oblongata	and	cervical	spinal	

cord.	Gd	 study	 shows	 faint	 rim	enhancement.	 It	

could	be	infective	myelitis	or	demyelinating	disease	

such	as	ADEM,	MS,	infiltrative	tumor	is	in	differential	

diagnosis,	but	it	is	less	favor	due	to	no	solid	enhanc-

ing	mass	lesion.

 - Screening	MRV	shows	no	filling	defect	or	

irregular	wall	of	visualized	dural	sinus

   

	 MRI	T1	axial	c	gadolinium	 MRI		T1	sagittal	c	gadolinium

 

  

	 MRI		T2	axial	 MRI	T2	sagittal	
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	 MRV	sagittal	 MRV	coronal	

Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder 
(NMOSD)

	 โรค	Neuromyelitis	Optica	Spectrum	Disorder	

หรอืรูจ้กัแต่เดมิว่า	Devic’s	disease	จากการค้นพบความ

ผดิปกตขิองภมูคุ้ิมกนัต่อ	Aquaporin4	(AQP4)	ในปี	ค.ศ.	

2004	 ซึ่งก่อนหน้านี้	 ได้มีการศึกษาหน้าที่ของ	 Aqua-

porin4	โดยโครงสร้างของ	Aquaporin4	เป็น	monomer	

ที่ประกอบไปด้วย	6	helical	ท�าหน้าที่เป็น	water	selec-

tive	 channels	 ในการปรับสมดุลของน�้าภายในเซลล์

ต่างๆ	พบมากที่ผนังเซลล์ของ	 collecting	 duct	 ที่ไต,	

กระเพาะอาหาร	(parietal	cell)	หลอดลม	กล้ามเนือ้ลาย	

รวมทัง้	astrocyte	ในสมอง	pia	matter	และ	ependymal	

cell	 ที่อยู่บริเวณที่มีการสัมผัส	 cerebrospinal	 fluid	

ไขสันหลัง	เส้นประสาทตา1,2 

	 เมื่อมีการสร้างภูมิคุ้มกัน	 IgG	ต่อ	AQP4	 เรียกว่า	

AQP4-IgG	 ในกระแสเลือด	 ท�าให้ไปจับกับ	 AQP4	ที่

บริเวณต่างๆ	จากนั้นจะมีการกระตุ้น	 complement	 ให้

เกิดการท�าลายเซลล์ที่มีภูมิคุ้มกันไปจับ	และท�าให้เซลล์

เหล่านั้นไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ	จึงเกิดเป็นพยาธิ

สภาพขึ้น	 จากการศึกษาในบางการศึกษาพบว่าสาเหตุ

ส่วนหน่ึงทีท่�าให้เกดิการสร้างภูมคิุม้กนัทีผ่ดิปกต	ิอาจน�า

มาจากการติดเชื้อ	 โดยเฉพาะ	Varicella	Zoster	Virus3 

โดยอาการต่างๆ	 ของโรค	 NMOSD	นั้น	 ขึ้นอยู่กับว่า

ภูมิคุ้มกันไปท�าลายเซลล์ในต�าแหน่งใด	 เช่น	 ไขสันหลัง

ท�าให้ร่างกายท่อนล่างเป็นอัมพาต	หรือเส้นประสาทตา	

ที่ท�าให้มีปัญหากับการมองเห็น

	 อาการของผู้ป่วยที่เป็นโรค	NMOSD	มีได้หลาย

อาการ	 ข้ึนอยู่กับว่าภูมิคุ ้มกันนั้นได้ไปท�าลายเซลล์ที่

ต�าแหน่งใดตามทีไ่ด้กล่าวไป	ซึง่ต�าแหน่งทีพ่บได้ในสมอง	

ได้แก่	เส้นประสาทตา	(optic	nerve),	cerebrum,	dorsal	

medulla,	area	postrema,	diencephalon	และ	spinal	

cord	โดยอาการหลกัๆ	ทีพ่บได้บ่อยและเป็นเกณฑ์ในการ

วินิจฉัย	และถือเป็น	core	clinical	characteristic4

	 -	 optic	neuritis

	 -	 transverse	myelitis

	 -	 area	 postrema	 syndrome	 (incident	 ร้อย

ละ16-43)	ประกอบไปด้วย	 intractable	or	unexplain-

able	of	nausea	and	vomiting	or	hiccups

	 -	 symptomatic	narcolepsy	or	diencephalon	

clinical	syndrome	ซึ่งต้องมีภาพถ่ายทางรังสี	หรือ	MRI	

ที่ต�าแหน่งที่ท�าให้เกิดอาการ	

	 -	 symptomatic	 cerebral	 syndrome	 ซ่ึงต้องมี

ภาพถ่ายทางรงัส	ีหรอื	MRI	ทีต่�าแหน่งทีท่�าให้เกดิอาการ	

	 ปัจจุบันได้มีการตรวจหาโรค	NMOSD	ได้	โดยการ

เจาะเลือดเพ่ือหา	AQP4-IgG	ท�าให้สามารถวินิจฉัยได้

อย่างรวดเร็วและแม่นย�า	 โดยมี	 sensitivity	 ประมาณ	 

ร้อยละ	76.7	 (สามารถเกิด	 false	positive	 ได้ในผู้ป่วย	

multiple	 sclerosis	ประมาณร้อยละ	0.1)	 ใช้การตรวจ

แบบ	cell-based	serum	assays	(microscopy	or	flow	

cytometry-based	detection)	ซึง่	AQP4-IgG	นี	้เป็นหนึง่

ในเกณฑ์การวินิจฉัยโรค	NMOSD	ด้วย	
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อภิปราย

	 ผู้ป่วยหญิงไทย	 อายุ	 36	 ปี	 มาโรงพยาบาลด้วย

อาการเวียนศีรษะ	 บ้านหมุน	 ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้

อาเจียน	และสะอกึตลอดเวลาอย่างเฉยีบพลนั	ซึง่ในทาง

ปฏิบัติต้องท�าการสืบค้นหาโรคที่ต้องรักษารีบด่วนโดย

เฉพาะโรคหลอดเลอืดสมองของก้านสมอง	ตรวจร่างกาย

แล้วพบว่ามี	abnormal	eye	movement	คือ	downbeat	

nystagmus	with		impaired	sharpen	Romberg’s	test	

and	 impaired	 tandem	gait	 โดยอาการและการตรวจ

ร่างกายเข้าได้กับก้านสมองส่วนล่างและไขสันหลังส่วน

คอส่วนบนซึ่งก่อนหน้านี้	

	 ภาพถ่ายทางรังสี	 MRI	 สมองของผู้ป่วยพบว่าม	ี

hyperintensity	in	T2W	at	area	postrema	and	brain-

stem	ซึ่งเข้าได้กับอาการผู้ป่วยที่ท�าให้เกิด	 intractable	

hiccups	with	nausea	and	vomiting	และได้ส่ง	serum	

AQP4-IgG	ในการตรวจค้นหาสาเหตุ	ผลเป็นบวกในเวลา

ต่อมา	ท�าให้เข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัย	NMOSD	ซึ่งจะ

ต้องนึกถึงในการสืบค้นอาการผู้ป่วยอายุน้อยท่ีมีอาการ

เฉียบพลันของกลุ่มอาการก้านสมองได้	 และได้รับการ

รักษาด้วย	methyl	prednisolone	และ	prednisolone	มี

อาการดขีึน้ตามล�าดบั	ผูป่้วยเคยได้รบัการวนิิจฉยัว่าเป็น	

Herpes	Zoster	at	right	ophthalmic	brunch	of	Trigem-

inal	nerve

	 ในกรณีตัวอย่างของผู ้ป ่วยรายนี้ 	 อาจมีความ

เกี่ยวข้องกันของ	Herpes	Zoster5	ที่ท�าให้เกิดการสร้าง	

antibody	ขึ้นมาหลังจากมีการติดเชื้อ	ท�าให้เกิด	AQP4-

IgG	 และน�ามาซึ่งโรค	 NMOSD	 จากการศึกษากรณี

ตัวอย่างพบว่า	การเกิด	NMOSD	หลังจากมีการติดเชื้อ

มากถึงร้อยละ	15-356	นอกเหนือจาก	Varicella	Zoster	

ทีพ่บแล้ว	ยงัมรีายงานหลังจากการตดิเชือ้	Cytomegalo-

virus	 (CMV),	Epstein-Barr	Virus	 (EBV)	และคางทูม	

(Mumps)	ที่ท�าให้เกิด	NMOSD	ตามมาได้เช่นกัน
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