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	 ผู ้ ป ่ วยหญิ ง ไทย คู ่ อายุ 	 56 	 ป ี 	 ภูมิ ล� า เนา	 

จ.	พระนครศรอียธุยา	สทิธกิารรกัษา	ประกนัสขุภาพถ้วน

หน้า

อาการส�าคัญ

	 มือขวาเกร็งเเละนิ้วขยับเอง	4	ปี

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน 

	 4	 ปี	 มีอาการมือขวาเกร็ง	 นิ้วมือขวาขยับเอง	 จับ

สิ่งของไม่ถนัด	 ร่วมกับมีอาการปวดและบิดเกร็งของข้อ

มือขวา	ต้องพยายามเกร็งนิ้วและข้อมือเพื่อควบคุมการ

เคลือ่นไหว	บางครัง้มอีาการปวดทีต้่นคอ	บ่า	และไหล่ทัง้

สองข้างร่วมด้วย	ไม่มีอาการอ่อนแรงหรือปวดร้าวที่แขน	

	 3	 เดือน	 เริ่มมีอาการเดินทรงตัวล�าบาก	ต้องมีคน

ช่วยประคอง	ไม่มอีาการอ่อนแรงของแขนขา	ไม่มอีาการ

เบื่ออาหารหรือน�้าหนักลด	ปัสสาวะอุจจาระปกติ	

ประวัติอดีต 

	 10	ปี	 ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์	 หมดสติ	 เข้ารับ

สังเกตอาการในโรงพยาบาล	

	 7	ปี	ผ่าตดัพังพืดทีข้่อมือขวาเนือ่งจากมอีาการชาที่

มือขวา

	 5	ปี	มีอาการซึมเศร้า	เครียดเรื่องความเจ็บป่วย	ได้

รับการรักษาด้วยยา	 sertraline	 100	 มิลลิกรัมต่อวัน	

clonazepam	2	มิลลิกรัมก่อนนอน	perphenazine	 4	

มิลลิกรัม	ก่อนนอน	

การตรวจร่างกาย

Vital signs:		BT	37ºc,	PR	72	bpm	full	and	regular,	

RR	14/min,	BP	120/80	mmHg

General appearance:	 A	 Thai	 female,	 good	 con-

sciousness,	looked	stressed	and	anxious,	

orientation	to	time-place-person.

HEENT:	no	pale	conjunctivae,	anicteric	sclera,	no	

puffy	 eyelids,	 normal	 thyroid	 gland,	 no	

tongue	atrophy	and	fasciculation.	
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Lungs: normal	 chest	 contour,	 normal	 and	 equal	

breath	sounds,	no	adventitious	sounds

Heart: normal	S
1
,	S

2
,	no	murmur

Abdomen: normoactive	bowel	sound,	soft,	not	ten-

der,	no	hepatosplenomegaly.

Extremities:	no	pitting	edema,	no	deformities,	not	

tender	along	spine.

Neurological examination:

Cranial nerves:	intact

Motor:	normal	muscle	tone	and	power,	no	muscle	

atrophy,	no	fasciculation

Motor movement:	 involuntary,	slow,	writhing,	and	

twisting	movements	affecting	the	fingers	of	

the	right	hand.	

Sensory:	hyperesthesia	on	 the	right	side	of	body	

and	limbs,	severely	impaired	propriocep-

tion	of	the	right	hand,	mildly	impaired	pro-

prioception	both	feet

Reflexes:	3+	at	right	arm	and	both	legs,	2+	others

Babinski sign:	plantarflexion	both	sides

Cerebellar signs:	normal	finger	to	nose	&	heel-knee-

shin	test

Romberg’s test:	unable	to	standstill	with	eye	closed

Tandem walk:	cannot	evaluated	due	to	knee	pain

Problem lists

	 1.	 Chronic	abnormal	posture	and	movement	

of	the	right	hand	and	fingers

	 2.	 Hyperesthesia	at	the	right	side

	 3.	 Impaired	proprioception	of	the	right	hand	

and	both	feet

	 4.	 History	of	car	accident	10	year	ago

วิจารณ์ 

	 ผูป่้วยหญงิไทยคู่อาย	ุ56	ปี	มาด้วยอาการปวดเกร็ง

มือขวาร่วมกับนิ้วมือขยับเอง	ปวดต้นคอ	ทรงตัวล�าบาก	

มีอาการรับความรู้สึกที่ผิดปกติที่ล�าตัวด้านขวา	จากการ

ตรวจร่างกายพบลักษณะการเคลื่อนไหวของนิ้วมือขวา

ในลักษณะของ	athetosis	 ร่วมกับการบิดเกร็งที่น้ิวและ

มือ	dystonia	 	 ร่วมกับความผิดปกติของระบบประสาท

รบัความรูส้กึ	proprioception	และ	hyperreflexia	ทีแ่ขน

ขวาและขาท้ังสองข้าง	 ท�าให้นึกถึงรอยโรคใน	 upper	

motor	neuron	โดยเฉพาะท่ีต�าแหน่ง	cervical	cord	มาก

ที่สุด	

	 เนือ่งจากอาการในผูป่้วยรายนีมี้การด�าเนนิโรคเป็น

แบบค่อยเป็นค่อยไป	ไม่มอีาการอ่อนแรง	ชาหรือปวดร้าว

ที่ชัดเจน	 ท�าให้นึกถึงพยาธิสภาพที่เกิดจากภายใน

ไขสนัหลงัมากกว่าภายนอกไขสันหลงั	และรอยโรคนัน้น่า

จะครอบคลุมไปถึงด้านหลังของไขสันหลัง	 (dorsal	col-

umn)	 จึงท�าให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทรับ

ความรู้สึก	proprioception	และเกดิอาการเคล่ือนไหวผดิ

ปกตทิีเ่รยีกว่า	spinal	pseudoathetosis1	ในผูป่้วยรายนี้

มีประวัติปวดตึงต้นคอ	 ร่วมกับประวัติอุบัติเหตุทาง

รถยนต์ก่อนท่ีจะเร่ิมมีอาการจึงท�าให้นึกถึงสาเหตุที่อาจ

เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของไขสันหลังเรื้อรังร่วมด้วย

Investigation

 MRI C-pine:	 An	 oval	 cystic	 lesion	with	 thin	

septation	at	cranial	aspect	without	enhancement	or	

edema	about	0.6x0.7x2.3	cm	at	upper	cervical	cord	

(C1-2	level).	Mild	cervical	spondylosis	with	narrow-

ing	of	left	neural	foramens,	C3-7	roots.	(figure1,2)																																							

 MRI brain: No	abnormality	detected	in	contrast	

enhanced	MRI	cranium
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Figure 1. T1-weighted with Gadolinium (Gd) axial magnetic resonance image of the cervical spine demonstrat-
ing a cystic lesion without Gd enhancement at centrum of the spinal cord (ปกหน้า)

Figure 2. T2-weighted mid-sagittal magnetic resonance image demonstrating an oval cystic lesion at C1-2 
vertebral level (ปกหน้า)

	 จากผลการตรวจ	MRI	C-spine	พบรอยโรคภายใน

ไขสันหลังบริเวณ	C1-2	vertebral	level	ลักษณะเข้าได้

กบั	syringomyelia	ไม่พบลกัษณะของ	Chiari	malforma-

tion	หรือ	brain	herniation	เชื่อว่าภาวะ	syringomyelia	

ในผูป่้วยรายนีน่้าจะเป็นผลทีต่ามมาจากการบาดเจบ็ของ

ไขสันหลังเมื่อหลายปีก่อนและค่อยๆ	มีการด�าเนินโรค

มากขึน้จนเกดิส่งผลให้เกดิอาการปวดและเคลือ่นไหวผดิ

ปกติ	ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการบรรเทาอาการปวดด้วยยาใน

กลุ่ม	tricyclic	antidepressant	ร่วมกับ	gabapentin	ซึ่ง

สามารถควบคุมอาการปวดได้ดี	 อาการเคลื่อนไหวผิด

ปกตลิดลงเมือ่อาการปวดดข้ึีน	ผูป่้วยได้รับการส่งต่อเพือ่

พิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อไป

Syringomyelia

	 Syringomyelia	หรือภาวะไขสันหลังเป็นโพรง	เป็น

ภาวะที่พบลักษณะของโพรงน�้าหรือถุงน�้าภายใน

ไขสันหลังซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก�าเนิด	 (congenital)	

หรอืเกดิข้ึนตามมาในภายหลงั	(acquired)	เช่น	ตามหลงั

อบุตัเิหตทุีไ่ขสนัหลงั	การมเีลอืดออกในไขสนัหลงั	การตดิ

เชื้อหรือการอักเสบของไขสันหลัง	 โรคเนื้องอกของ
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ไขสนัหลงั	เป็นต้น2	ประมาณร้อยละ	90	ของผูป่้วย	syrin-

gomyelia	จะพบภาวะ	Chiari	malformation	ชนิดที่	 1	

หรือมีการไหลของ	cerebellar	 tonsils	 ร่วมด้วย	ภาวะ	

syringomyelia	จะพบได้บ่อยในต�าแหน่งไขสันหลังส่วน

คอ	 โดยโพรงหรือถุงน�้านี้อาจมีขนาดใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ	 ข้ึน

ไปจนถึงก้านสมองส่วน	medulla	oblongata	และ	pons	

เรียกว่า	syringobulbia	

	 พยาธิสรรีวิทยาของการเกดิ	syringomyelia	ยงัสรุป

ได้ไม่แน่ชัด	แต่เชือ่ว่ามคีวามเกีย่วข้องกบัการรบกวนการ

ไหลเวียนของน�้าไขสันหลัง เช่น	ภาวะ	Chiari	malforma-

tion	ซึ่งมีการไหลสมองส่วนหลังหรือสมองน้อยลงมาอยู่

ในช่องกระดูกสันหลังช่วงคอ	ส่งผลให้เกิดการอุดกั้นการ

ไหลเวียนของน�้าไขสันหลังและก่อให้เกิดโพรงน�้าข้ึน3 

นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ	ที่ท�าให้เกิดการอุด

กั้นหรืออุดตันทางเดินน�้าไขสันหลังได้ดังข้างต้น	

	 ภาวะ	syringomyelia	อาจไม่ก่อให้เกิดอาการหรือ

มีอาการทางระบบประสาทอันเนือ่งมาจากความเสียหาย

ต่อเซลล์ไขสันหลงัส่วนนัน้ๆ	ในลกัษณะของ	central	cord	

syndrome	เช่น	อาการอ่อนแรงของแขนทั้งสองข้างร่วม

กบักล้ามเนือ้มอืฝ่อ	อาการชาแบบเป็นระดบั	(suspend-

ed	sensory	level)	ลกัษณะชาทีแ่ขนหรอืไหล่ทัง้สองข้าง	

(cape-like	distribution)	อาการผิดปกติของการรับความ

รู้สึก	 proprioception	 ซึ่งอาการดังกล่าวอาจไม่มีการ

ด�าเนนิโรคหรือค่อยๆด�าเนนิมากขึน้เป็นเดือนจนถงึหลาย

ปี	 เมื่อรอยโรคขยายขนาดมากข้ึนอาจตรวจพบอาการ

เกรง็และอ่อนแรงทีข่าทัง้สองข้างร่วมกบัลกัษณะ	hyper-

reflexia	 และความผิดปกติทางระบบประสาทอัตโนมัติ

ได้2	หากโพรงขยายตัวขึ้นไปทางด้านบนอาจท�าให้ตรวจ

พบกลุ่มอาการของภาวะ	Horner’s	 syndrome	 หรือ

อาการชาใบหน้าอันเนื่องมาจากรอยโรคที่	descending	

tract	ของ	trigeminal	nerve	เป็นต้น	

	 อาการเคลือ่นไหวผดิปกตทิีส่มัพันธ์กบัภาวะ	syrin-

gomyelia	 พบได้ไม่บ่อย	 มักพบร่วมกับเน้ืองอกของ

ไขสนัหลงัส่วนล�าคอท�าให้เกดิอาการคอเอียงและบดิเกรง็	

(cervical	 dystonia)	 นอกจากนี้ยังอาจท�าให้เกิดการ

เคลื่อนไหวผิดปกติแบบ	 athetosis	 ที่นิ้วมือได้	 ซึ่งการ

เคลื่อนไหวดังกล่าวมักพบร่วมกับอาการปวดและความ

ผิดปกตขิองประสาทรับความรู้สึก	proprioception1	กลไก

การเกดิอาการเคลือ่นไหวผดิปกตดิงักล่าวเชือ่ว่าเกิดจาก

ความผิดปกติของการน�าประสาทรับความรู้สึกและการ

ประสานงานของประสาทรับความรู ้สึกและการ

เคลื่อนไหวในไขสันหลัง	(spinal	interneuron	circuit)4,5 

	 ภาวะ	 syringomyelia	ที่เกิดตามหลังการบาดเจ็บ

ของไขสันหลัง	 (post-traumatic	 syringomyelia)	พบมี

อาการได้ประมาณร้อยละ	4	ของผู้ป่วยท่ีมีการบาดเจ็บ

ของไขสันหลัง6	 และอาจมีระยะการด�าเนินโรคได้ต้ังแต่

หลายเดือนจนถึงหลายปี	 จากการศึกษาพบอาการของ	

syringomyelia	ตามหลงัอุบตัิเหตไุด้ตั้งแต่	2	เดือนจนถงึ	

44	ปี7,8	 เช่ือว่าการบาดเจ็บของไขสันหลังอาจท�าให้เกิด

การอกัเสบของเยือ่หุม้ไขสนัหลงัชัน้กลาง	(arachnoiditis)		

เพิ่มความดันของหลอดเลือดด�าที่ไขสันหลัง	 รบกวนการ

ไหลเวยีนของน�า้ไขสนัหลงั	และเกดิเป็นโพรงในไขสนัหลงั

ในระยะต่อมา8

	 การรักษาภาวะ	 syringomyelia	 ข้ึนกับชนิดและ

สาเหตุของการเกิด	 ในผู้ป่วยท่ีมีไขสันหลังเป็นโพรงร่วม

กับภาวะ	Chiari	malformation	ควรได้รับการผ่าตัดเพื่อ

ลดการกดทบัของไขสนัหลงัจากการไหลของ	cerebellar	

tonsils	ผู้ป่วยที่ไม่มี	Chiari	malformation	อาจพิจารณา

ท�าท่อระบายน�้าไขสันหลัง	(syringostomy)	เพื่อป้องกัน

การขยายตัวของโพรง	อย่างไรก็ตามการผ่าตัดด้วยวิธีนี้

มักไม่ได้ผลที่น่าพอใจเพราะมักจะมีความผิดปกติหลง

เหลืออยู่	 แต่อาจเป็นการรักษาที่สามารถช่วยชะลอการ

ด�าเนนิโรค	ลดการขยายตวัของโพรง	ลดอาการเคลือ่นไหว

ผิดปกติและลดอาการปวดได้8 

เอกสารอ้างอิง 
1.	 Ghika	 J,	Bogousslavsky	 J.	 Spinal	 pseudoathetosis:	 a	

rare,	forgotten	syndrome,	with	a	review	of	old	and	recent	

descriptions.	Neurology	1997;49:432-7.

2.	 Sharma	M,	Coppa	N,	Sandhu	FA.	Syringomyelia:	A	re-

view.	Seminars	in	Spine	Surgery	2006;18:180-4.

3.	 Heiss	JD,	Patronas	N,	DeVroom	HL,	Shawker	T,	Ennis	

R,	Kammerer	W,	et	al.	Elucidating	the	pathophysiology	

of	syringomyelia.	J	Neurosurg	1999;91:553-62.

4.	 Madhusudanan	M,	Gracykutty	M,	Cherian	M.	Athetosis-

dystonia	 in	 intramedullary	 lesions	of	spinal	cord.	Acta	



51Vol.35 • NO.2 • 2019

Neurol	Scand	1995;92:308-12.

5.	 Hill	MD,	Kumar	R,	Lozano	A,	Tator	CH,	Ashby	P,	Lang	

AE.	Syringomyelic	dystonia	and	athetosis.	Mov	Disord	

1999;14:684-8.

6.	 el	Masry	WS,	Biyani	A.	 Incidence,	management,	 and	

outcome	of	post-traumatic	syringomyelia.	In	memory	of	

Mr	Bernard	Williams.	 J	Neurol	Neurosurg	Psychiatry	

1996;60:141-6.

7.	 Carroll	AM,	Brackenridge	P.	Post-traumatic	syringomy-

elia:	a	review	of	the	cases	presenting	in	a	regional	spinal	

injuries	unit	 in	the	north	east	of	England	over	a	5-year	

period.	Spine	(Phila	Pa	1976)	2005;30:1206-10.

8.	 Kim	HG,	Oh	HS,	Kim	TW,	Park	KH.	Clinical	features	of	

post-traumatic	 syringomyelia.	 Korean	 J	Neurotrauma	

2014;10:66-9.


