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บทคัดยอ

 รายงานผูปวย 2 รายซึ่งมาดวยอาการออนแรงของ
ขาคลายกนัในชวงเวลาใกลเคยีงกนั แตมอีาการเฉยีบพลนั
และคอยเปนคอยไปตางกัน โดยผูปวยรายท่ีมีอาการ
เฉยีบพลนัไดรบัการวนิจิฉยัครัง้แรกกอนสงตัวมาดวยโรค
หลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และไดรับยาละลายล่ิมเลอืดแลว
การตรวจทางหองปฏบิตักิาร การตรวจดวยแมเหลก็ไฟฟา
และการตรวจวินจิฉยัหลอดเลือดโดยใชสายสวนเพ่ือการ
รกัษาพบวาเขาไดกบัโรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือด
ดําเช่ือมกันอยางผิดปกติระดับไขสันหลัง (spinal dural 

arteriovenous fistula) และไดรบัการรักษาตอไป ซ่ึงอบุตัิ
การณของโรคนี้พบไดนอยเพียง 5-10 รายในลานคน 

รายงานผูปวย spinal dural arteriovenous fistula

2 ราย ดังน้ี
 กรณีศึกษาที่ 1
 ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 78 ป ภูมิลําเนา จ. นนทบุรี 
อาชีพแมบาน 

อาการสําคัญ
 ขาสองขางออนแรงมากข้ึน  12 ชั่วโมง กอนมาโรง
พยาบาล

ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน
 1 สปัดาหกอน ผปูวยเริม่รสูกึวาขาออนแรงสองขาง
เทาๆ กนั เดนิลากขา ยกขาข้ึนลําบากตองเกาะญาติหรือ
เกาะผนังเวลาเดิน พอลุกน่ังได มีประวัติใสรองเทาแลว
หลุด แขนมีแรงปกติ
 12 ชัว่โมงกอน มอีาการขาทัง้สองขางออนแรงมากขึน้
ตองใชอปุกรณชวยเดนิ (walker) เวลาเดนิ ผปูวยเขานอน
พยายามเขี่ยผาหมดวยขาขวา พบวาเขี่ยไมได อาการ
ไมดีขึ้นจึงมาโรงพยาบาล แขนมีแรงปกติ ไมมีอาการชา 

ไมปวดหลัง ไมปวดคอ ไมมีปวดราวไปที่แขนหรือขา 

ปสสาวะอจุจาระปกต ิกลัน้ปสสาวะอจุจาระได  ไมมีหนา
เบีย้วหรือปากเบ้ียว พูดชดัปกติ ไมมอีาการตามัวหรือเห็น
ภาพซอน ไมมีไข ปฏิเสธประวัติเบื่ออาหารหรือนํ้าหนัก
ลดปฏิเสธประวัติกระทบกระแทกบริเวณหลัง, คอ, หรือ
ศีรษะ ปฏิเสธประวัติผื่นหรือตุมนํ้าตามลําตัว
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 ประวัติอดีต
 โรคประจําตัว chronic kidney disease (CKD) 

stage 4, HT, CAD s/p PCI at RCA ป 2540, OA knee 

(s/p TKA both knees ป 2550, 2559), Alzheimer’s 

disease, bipolar affective disorder วินิจฉัย พ.ศ. 

2550, anemia of chronic disease, sensorineural 

hearing loss both ears ใช hearing aids, cervical 

spondylosis วินิจฉัย พ.ศ. 2555 - conservative treat-

ment ไมไดผาตัด
 เดิมเดินไดโดยใชไมเทา ระยะทางสั้นๆ 100-200 

เมตร เดินลําบากจาก bilateral OA Knees 

การตรวจรางกาย
 Vital signs: body temperature 37 ˚C, blood 

pressure 185/73 mmHg, pulse rate 65 /min, res-

piratory rate 22 /min

 General appearance: an elderly Thai female, 

good consciousness, not fully cooperative

 HEENT: no conjunctival pallor, anicteric sclerae

 Cardiovascular: full pulses at all extremities, 

Normal S1S2, no murmur, regular rhythm

 Respiratory: clear & equal breath sound both 

lungs

 Abdomen: no distension, normoactive bowel 

sound, soft, no guarding, not tender, liver and 

spleen couldn’t be palpated, no palpable mass

 Extremities: surgical scar at both knees, 

straight leg raising test: negative bilaterally

 Skin: no rash or vesicle

 Back: mild thoracic scoliosis, no tenderness at 

cervical, thoracic, or lumbar vertebrae

 Per rectal examination: intact perianal sensa-

tion, intact anal wink reflex, normal sphincter tone

 Neurological examination:

 Cranial nerves: all intact

 Motor:

 - Normal muscle volume, no atrophy, no fas-

ciculation, no tenderness at muscles 

 - Normal muscle tone

-Muscle power: Rt Lt

Upper extremities:  graded V all

Hip fl exion/extension III / III+ III+ / IV

Hip adduction/abduction III / III+ III+ / IV

Knee fl exion/extension III / III+ III+ / IV

Ankle dorsifl exion/plantarfl exion III / III+ III+ / IV

Toe fl exion/extension III / III+ III+ / IV

Sensory: intact pinprick sensation at face, trunk, and 

extremities; couldn’t evaluate proprioception (not fully 

cooperative)

 Reflex:

DTR: Rt Lt

Biceps 2+ 2+

Triceps 2+ 2+

Brachioradialis 2+ 2+

Knee 3+ 3+

Ankle 3+ 3+

Babinski sign Present Present

Cerebellum: no dysmetria on finger-to-nose test, couldn’t 

evaluate heel-to-knee test due to weakness, no truncal 

ataxia, couldn’t evaluate gait due to weakness

 Problem list: 

 1. Subacute progressive paraparesis for 1 

week prior to admission

 Investigations:

 CT Brain without contrast: old lacunar infarct 

at right lentiform nucleus

 MRI spine without gadolinium: ญาติผปูวยปฏเิสธ
การฉีด contrast media

 Demonstrable serpentine signal void structures 

on T2W imaging along dorsal aspect of the thecal 

sac along T-L spinal levels are suspicious of spinal 

dural arteriovenous (AV) shunt.

 There is abnormal increased T2 signal inten-

sity along the spinal cord, involving central portion 

of the spinal cord at T6 level, about level of Adam-

kiewicz artery downward to conus medullaris. DDx 

include spinal cord congestion or ischemia
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ภาพที่ 1 Sagittal T2 MRI of spine showing long segment of hyperintensity with associated serpentine flow 

void (arrow) along dorsal aspect of the thecal sac (ปกหนา)

 

ภาพที่ 2 - Axial T2W MRI of the spine showing hyperintensity at anteromedial area
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Diagnosis: Spinal dural arteriovenous fistula 

with spinal cord infarction at thoracolumbar spinal 

level.

 กรณีศึกษาที่ 2
 ผูปวยชายไทยคู อายุ 55 ป ภูมิลําเนากรุงเทพ
มหานคร อาชีพขบัรถรบัจาง สิทธิก์ารรักษาประกันสุขภาพ
ถวนหนา
 อาการสําคัญ
 ขาทั้งสองขางออนแรงมากข้ึน 2 ชั่วโมงกอนมาโรง
พยาบาล
 ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน
 1 เดอืนกอน มอีาการปวดตนคอ pain score 10/10 

ราวลงขาซาย ไมมอีาการออนแรง ตรวจกบัแพทยวนิจิฉยั
เปน cervical spondylosis ไดยาแกปวดและกายภาพ
บําบัด อาการดีขึ้น
 1 สปัดาหกอน มอีาการชาปลายเทาทัง้สองขาง ปวด
แปลบปลายเทา ยังเดินไดปกติ ขับรถได แตบางคร้ัง
เหยียบเบรคไมลง ตองใชเบรคมือแทน 

 3 วันกอน เริ่มมีอาการกล้ันปสสาวะอุจจาระไมได  

2 ชม. กอนขณะจะลกุไปทานอาหาร มอีาการออนแรงขา
ทั้งสองขาง ลุกไมขึ้น จึงมาโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล
ตนทางประเมินตรวจพบ motor power graded III at 

lower extremities, weakness of right hand ได 

activate stroke fast track (NIHSS = 4) ไดยา IV rTPA  

หลังไดยา IV rTPA มี coffee ground ทาง nasogastric 

tube และถายดํา
 4 ชม. หลังไดยา IV rTPA มีอาการออนแรงขาทั้ง
สองขางมากขึ้น ตรวจพบ motor power graded I at 

lower extremities โรงพยาบาลตนทางวินิจฉัยเปน 

Transverse myelitis ไดยา methylprednisolone 1 

gram IV OD จากน้ันสงตัวมาท่ีคณะแพทยศาสตรวชิร
พยาบาล หลังไดยา IV rTPA 24ชั่วโมง
 ปฏเิสธประวตัไิข เบือ่อาหาร นํา้หนกัลด ผืน่หรือตมุ
ใสตามรางกาย
 ประวัติอดีต
 โรคประจําตัว: ความดันโลหิตสูง

 มีประวัติสูบบุหรี่ 27 pack-years เลิกมา 10 ป
 การตรวจรางกาย
 Vital signs: body temperature 37.2 ˚C, blood 

pressure 128/65 mmHg, pulse rate 72 /min, respiratory

rate 20 /min

 General appearance: A Thai male, good con-

sciousness, well cooperative

 HEENT: no conjunctival pallor, anicteric sclerae

 Cardiovascular: full pulses at all extremities, 

Normal S1S2, no murmur, regular rhythm

 Respiratory: clear & equal breath sound both 

lungs

 Abdomen: no distension, normoactive bowel 

sound, soft, no guarding, not tender, liver and 

spleen couldn’t be palpated, no palpable mass

 Extremities: no edema, no deformity, negative 

straight leg raising test bilaterally

 Skin: no rash or vesicle

 Back: no tenderness at cervical, thoracic, or 

lumbar vertebrae

 Per rectal examination: decreased perianal 

sensation, loose sphincter tone

 Neurological examination:

 Cranial nerves: all intact

 Motor:

 - Normal muscle volume, no atrophy, no fas-

ciculation, no tenderness at muscles 

 - Normal muscle tone

Muscle power: Rt Lt

Shoulder abduction/adduction IV / III+ V / V

Elbow fl exion/extension IV / III+ V / V

Wrist fl exion/extension IV / III+ V / V

Handgrip IV V

Hip fl exion/extension I / I I / I

Hip adduction/abduction I / I I / I

Knee fl exion/extension I / I I / I

Ankle dorsifl exion/plantarfl exion I / I I / I

Toe fl exion/extension I / I I / I
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Sensory: allodynia below T4 level at left side, 

below T8 level at right side

Reflex: DTR 2+ all, Babinski sign: present 

bilaterally

Cerebellum: no dysmetria on finger-to-nose 

test, truncal ataxia and gait couldn’t be evaluated 

due to weakness

 Problem list

 Progressive weakness of both legs and right 

arm, with bilateral allodynia below T4/T8 level 1 

week prior to admission; with urinary & fecal incon-

tinence 3 days prior to admission

 Investigations

 CT & MRI brain: unremarkable

 MRI Spine: Long segment of abnormal hyper-

intense T2 lesion from cervicomedullary junction to 

T3 levels of spinal cord with central portion 

predominant and mild spinal cord expansion. 

Associated serpiginous signal void structure at 

posterior spinal cord surface.

ภาพที่ 3 Sagittal T2W MRI of spine showing long segment of hyperintensity and associated serpentine 

flow void at the dorsal aspect of thecal sac (ปกหนา)
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ภาพที่ 4  Axial T2W MRI of spine showing hyperin-

tensity at anteromedial part of spinal cord

CSF Analysis:

 RBC 143 cells/mm3, WBC 0 cell/mm3, protein 

76 mg/dL, glucose 103 mg/dL (ratio 0.53)

 No oligoclonal band, Anti-AQP4: negative

 Diagnosis: Intradural perimedullary arterio-

venous fistula with spinal cord infarction at cervico-

thoracic spinal level

อภิปราย

 ผปูวยรายท่ี 1 หญงิไทยอายุ 78 ป มาดวยอาการขา 

2 ขางออนแรงมากข้ึน 12 ชั่วโมง กอนมาโรงพยาบาล 

ผปูวยเริม่มอีาการออนแรงขาทัง้ 2 ขางมา 1 สปัดาห กอน
มาโรงพยาบาล ไมมีอาการปวดหรือชา ปสสาวะและ
อจุจาระไดตามปกต ิตรวจรางกายพบวา ม ีsymmetrical 

motor weakness ของขาท้ัง 2 ขาง gr. III - IV ลักษณะ
เปน pyramidal pattern มี hyperreflexia ที่ขาทั้ง 2 ขาง 
Babinski sign present การรับความรูสึกเจ็บปกติแตไม
สามารถประเมิน proprioception และ vibration ได การ
ตรวจหูรูดทวารหนักและการรับความรูสึกรอบกนปกติดี 
จากประวัติและการตรวจรางกายทําใหคิดถึงรอยโรคท่ี
สวนของ Pyramidal weakness มากที่สุด โดยบริเวณที่
คิดถึง คือ parasagittal area ทั้ง 2 ขางใน brain หรือ 

anterior corticospinal tract ใน spinal cord บริเวณ 

thoracolumbar level  CT brain non contrast ไมพบ 

lesion บริเวณ parasagittal area ทั้ง 2 ขาง พบ old 

lacunar infarction at right lentiform nucleus ซึ่งไม
สามารถอธิบายอาการไดทั้งหมด ประกอบกับการให
ประวัติในผูสูงอายุไดขอมูลไมชัดเจนและไมสามารถตัด
รอยโรคท่ีไขสันหลังไดจึงทําการตรวจ MRI spine และ
พบ serpentine signal void structures on T2W imaging

along dorsal aspect of the thecal sac along T-L 

spinal levelsและ increased T2 signal intensity along 

the spinal cord, involving central portion of the 

spinal cord at T6 level, about level of Adamkiewicz 

artery downward to conus medullaris เขาไดกับ spi-

nal dural AVF with spinal cord infarction ที ่T-L spinal 

level 

 ผูปวยรายที่ 2 ชายไทยอายุ 55 ป มาดวยอาการ
แขนขวา และขาทั้ง 2 ขางมากขึ้น 4 ช่ัวโมงกอนมา
โรงพยาบาล โดยเร่ิมมีอาการปวดตนคอ ชาปลายเทา
ทั้ง 2 ขาง และกลั้นอุจจาระ ปสสาวะไมไดนํามากอน 

ตรวจรางกายพบวามีอาการออนแรงแขนขวาและขาท้ัง 
2 ขาง การรับรูความรูสกึผดิปกติลกัษณะเปน dermatome

level กลามเนื้อหูรูดทวารหนักและการรับรูความรูสึก
บริเวณกนผดิปกต ิจึงคดิถงึรอยโรคที ่spinal cord บรเิวณ 

cervicothoracic level มากที่สุด MRI spine พบ Long 

segment of abnormal hyperintense T2 lesion from 

cervicomedullary junction to T3 levels of spinal cord 

with central portion predominant and mild spinal 

cord expansion. Associated serpiginous signal void 

structure at posterior spinal cord surface เขาไดกับ 

intradural perimedullary AVF with spinal cord infarc-

tion ที่ C-T spinal level อาการออนแรงท่ีเฉียบพลันกวา
และไดรับการวินิจฉัยเบ้ืองตนในเวลารีบดวนวาเปนโรค
หลอดเลือดสมองและไดยาละลายล่ิมเลอืดไปจนเกิดผล
ขางเคียง
 ผูปวยท้ังสองรายไดรับการสงตัวเพ่ือรับการรักษา
รายที่หนึ่งไดรับการทํา glue embolization รายท่ีสองได
รับการผาตัด suboccipital craniotomy with discon-

nection of fistula at C1 level ทํา MRI ซํ้า พบวามี T2 
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hyperintensity, serpentine flow void ลดลง รายที่หนึ่ง
หลังการทํา glue embolization อาการออนแรงทุเลา 

motor graded V at all extremities รายทีส่องยงัมอีาการ
ออนแรงขาทัง้สองขาง graded I-II ปสสาวะเองไมได ตอง
ใสสายสวนปสสาวะ

Spinal arteriovenous malformation

Spinal arteriovenous malformation คือ ภาวะที่
เกิดการเช่ือมตอผิดปกติของเสนเลือดดําหรือเสนเลือด
แดงทีไ่ปเลีย้งไขสนัหลงั อบุติัการณ 5-10 รายในลานคน1 

สามารถแบงออกเปน 4 ชนิด ตามตําแหนงของ shunt2-7 

 1. Type I - Dural arteriovenous fistulas

  Shunt อยูที่บริเวณของ dura เปน low flow 

shunt, low pressure พบไดบอยท่ีสุด เช่ือวาเปน 

acquired lesion มักพบในผูชาย อายุ 40 ปขึ้นไป 

เกดิมากทีส่ดุบรเิวณ thoracic และ lumbar region shunt 

ทาํใหเกิดความดันเพ่ิมข้ึนใน medullary vein เกดิ venous

congestion ตามมาดวย venous thrombosis และเกิด 

spinal cord infarction ตามมาได ผูปวยมักมีอาการ 
progressive myelopathy ชาๆ อาการคอยๆ เปนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ไมคอยพบ acute hemorrhage

 2.  Type II – Intramedullary arteriovenous 

malformation shunt อยูใน spinal cord เปน high flow 

shunt, high pressure พบไดรองลงมาจาก Type I เปน 

congenital lesion พบในผูหญิงและผูชายเทาๆ กัน 

มักพบในอายุ 20 ปขึ้นไป ผูปวยมักมาดวยอาการ acute 

onset back pain, acute neurological decline หรือ 

meningismus เนื่องจากเกิด subarachnoid หรือ 

intramedullary hemorrhage แตบางคร้ังอาจมาดวย
อาการ progressive myelopathy ไดจาก vascular steal 

phenomenon

 3. Type III – Juvenile arteriovenous malformation

  Shunt อยูทั้งในและนอก spinal cord และมัก
มีขนาดใหญ เปน high flow shunt พบไดคอนขางนอย 

เปน congenital lesion ผูปวยมาดวยอาการเหมือนกับ 

Type II

 4. Type IV – Intradual perimedullary arterio-

venous fistulas shunt อยูที่ pia surface ของ spinal 

cord มีหลายขนาด ถาขนาดเล็กจะเปน medium flow, 

low pressure ถาขนาดใหญจะเปน high flow, high 

pressure พบในผูปวยท้ังเพศชายและเพศหญิงเทาๆ กนั 

มักพบในอายุ 40 ปขึ้นไป พบมากบริเวณ lower thoracic

และ lumbar region อาการแสดงของผูปวยขึ้นอยูกับ
ขนาด shunt ถาขนาดเลก็จะมาดวยอาการ progressive 

myelopathy ถาขนาดใหญจะมาดวยอาการของ acute 

hemorrhage5

  การวินิจฉัยทําไดโดยการทํา MRI และ MRA 

spine และยืนยันดวยการทํา digital subtraction 

angiography (DSA) โดยใน MRI T2 weighted จะพบ 

hyperintensity ใน spinal cord และ cord edema ซึ่ง
เกิดจาก spinal ischemia และพบ perimedullary ves-

sel ขยายขนาดและขดเปนวง (coiled or serpentine) 

เกิดเปนลักษณะ flow void เห็นไดชัดบริเวณ dorsal 

surface ของ spinal cord ถา shunt มีขนาดเล็กอาจม
องไมเห็นในภาพ T2 weighted แตจะเห็นหลังจากฉีด 

contrast ใน T1 weighted การทํา DSA จะชวยยืนยัน
ตําแหนง shunt ไดแมนยํามากขึ้น6,8

 การรักษาข้ึนอยูกับ type และชนิดของ shunt วา
เปน low flow หรือ high flow

 Type I นยิมทาํ embolization กอน ถาผลการรักษา
ยังไมดีหรือทําไมไดจึงนําไปผาตัด
 Type II และ III นิยมทํา embolization กอนเชนกัน 

เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการผาตัดจาก high flow 

shunt

 Type IV ถาเปน shunt ขนาดเล็กและ low flow 

การผาตัดมีประสิทธิภาพมากกวาการทํา embolization 

แตถา shunt มีขนาดใหญจะมีความเส่ียงมากกวา 

แตหาก shunt ตอกับเสนเลือดแดงหลายเสน การทํา 

embolization จะไมคอยไดผล 8-11

สรุป

 โรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดําเช่ือมกัน
อยางผิดปกติระดับไขสันหลัง (spinal dural arterio-
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venous fistula)  แมวาจะมีอุบัติการณพบไดนอยและ
อาจตองนึกถึงในการวินิจฉัยแยกโรคซ่ึงสามารถมาดวย
อาการออนแรงแบบคอยเปนคอยไปและแบบเฉยีบพลนัได
ซึง่อาจมอีาการคลายโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันและ
จะตองระมัดระวังในการวินิจฉัยกอนท่ีจะใหยาละลาย
ลิม่เลอืด และจะตองมองหาความผดิปกตเิหลาน้ีในการตรวจ
แมเหล็กไฟฟาของไขสันหลัง 
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