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“แขนขาเกร็ง กลอกตาขึ้นลงลําบากในหญิงวัย 40”
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 49 ปี ชาวอินเดีย
เพิ่งย้ายพํานักจากสหรัฐอเมริกามาประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2546
มาตรวจเป็นครั้งแรกเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2547
อาการสําคัญ
ขาแข็ง เดินไม่ได้มา 5 ปี
กลอกตาลําบากมา 2 ปี
ผู้ป่วยแข็งแรงสบายดีมาตลอดจน 6 ปีกอ่ นเริ่มปวดขาข้างขวาซึ่งแพทย์ที่สหรัฐฯ ให้การ
วินิจฉัย ว่าเป็น sciatica ได้รับยาแก้ปวด อาการดีขนึ้ บ้างต่อมาเริม่ มีปวดต้นคอบ้างและขาแข็งๆ ทําให้
เดินลําบากและช้าลง ได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยาทีส่ หรัฐฯ ให้การวินิจฉัยว่า
เป็นโรคพาร์กนิ สันและได้ให้การรักษาด้วยยา levodopa & carbidopa แต่อาการผู้ป่วยไม่ดีขึ้น ผู้ป่วย
เริ่มยืนและเดินลําบากมักจะล้มไปข้างหลังจนต้องใช้ไม้เท้า นอกจากนี้ขามักจะเป็นตะคริวตอนกลางคืน
ทําให้นอนหลับลําบาก ต่อมาแขนทั้ง 2 ข้างและลําตัวแข็งทําให้อาบน้ําและแต่งตัวเองไม่ได้
ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาสามีสังเกตเห็นผู้ป่วยกลอกตามองอะไรลําบาก โดยเฉพาะจะ
เหลือบมองขึน้ หรือมองลง ตาทั้ง 2 ข้างมักจะหลับ และเริ่มพูดไม่คอ่ ยชัด กลืนอาหารช้า
ไม่ทราบประวัติครอบครัวเพราะเป็นเด็กกําพร้า
ผู้ป่วยมีบุตร 2 คน ก่อนแต่งงานเคยทํางานเป็นผู้ชํานาญเรือ่ งเครื่องสําอาง สามีเป็นนัก
ธุรกิจชาวอินเดีย
ผู้ป่วยเคยสูบบุหรี่วันละ 5 มวนแต่เลิกสูบไปหลายปีแล้ว
ผู้ป่วยเริ่มมีแรงดันเลือดสูงเมื่อ 2 ปีก่อนและได้ยา amlodipine วันละ 10 มิลลิกรัม ทุก
วัน
อภิปราย
ประวัติขาเกร็งและเดินลําบากเข้าได้กับกลุ่มอาการพาร์กินสันหรือ Parkinsonism การ
รักษาด้วย levodopa ไม่ได้ผล อาการกลับเป็นมากขึ้นจึงทําให้นกึ ถึงโรคอื่นๆ ที่ทําให้แขนขาเกร็ง ลําตัว
แข็ง
ยืนลําบากและล้มง่าย โรคที่ต้องนึกถึงได้แก่
1) โรควิลสัน ซึ่งสัญญาณโรคทางคลินิกที่ต้องไม่ลมื มองหาก็คอื Kayser-Fleischer ring
(เอกสารหมายเลข 1) แต่ผู้ป่วยด้วยโรควิลสันมักจะมีอาการสั่น
2) Postencephalitic Parkinsonism หรือกลุม่ อาการพาร์กินสันหลังเป็นโรคสมอง
อักเสบซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังจากนั้น 10-20 ปีมาแล้วได้และอาจจะไม่มีประวัติเป็นไข้สูง ซึมชัดเจนในอดีต
ผู้ป่วยพวกนี้มกั จะมีอาการตากลอกค้าง (oculogyric crisis) และอาการมักจะไม่ดีขึ้นมากหลังผู้ป่วยได้ยา
levodopa
3) Multiple system atrophy (MSA) ซึ่งเป็นโรคประสาทเสื่อมหลายที่ ได้แก่ basal
ganglia, pons, cerebellum และ autonomic nervous system ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ประมาณ 2 ใน 3)
จะมีอายุอยู่ระหว่าง 45-60 ปี (เอกสารหมายเลข 2) มักจะมาด้วยอาการเกร็งและหกล้มง่ายแบบนี้ แต่

มักจะมีอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเวลาลุกขึ้นยืนจากท่านั่งเพราะมี orthostatic hypotension มีอาการ
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือไม่มีเหงื่อออกร่วมด้วย
4) Corticobasal degeneration (CBD) โรคสมองเสื่อมทีม่ ักจะพบในผู้ป่วยทีอ่ ายุ 60
ปีขึ้นไป ผู้ป่วยมักจะมีแขนกระตุกหรือบิดร่วมด้วย (เอกสารหมายเลข 3)
และ 5) Progressive supranuclear palsy (PSP) ซึ่งน่านึกถึงมากที่สดุ ในผู้ป่วยรายนี้
ในผู้ป่วยเด็กหรือวัยรุ่นที่มีอาการแบบนี้ยังมีโรคอื่นๆ ต้องนึกถึง เช่น โรค
Hallervorden-Spatz ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมและโรค Huntington ซึ่งเริ่มเป็นในผู้ใหญ่ได้ดังเช่นกรณี
ผู้ป่วยที่เคยบันทึกไว้แล้ว (เอกสารหมายเลข 4)
ผลการตรวจร่างกายโดยเฉพาะการกลอกตาจะช่วยได้มาก
ผลการตรวจร่างกาย
Wt. 83 kgs
Ht. 157 cms
PR 72 regular
BP 140/90
rather immobile, expressionless face with frequent closure of eyelids
Palmomental reflexes ++ ++
no grasp reflex
Fundi √
no K-F ring
EOM’s : lack of upward and downward gaze
lateral gaze to either side full
no jaw jerk
Limbs : no tremor
moderately increased tone on both sides
SJ
++
++
BJ ++
++
TJ
++
++
KJ
++
++
AJ ++
++
P
↑
↑
Stance : unable to stand without support
อภิปราย (ต่อ)
สัญญาณโรคที่ผิดปกติทสี่ ําคัญอยูท่ ี่ tone กล้ามเนือ้ แขนขาเพิ่มผิดปกติและการกลอกตา
ขึ้นและลงไม่ได้
Tone หมายถึง แรงต้านต่อการเหยียดกล้ามเนือ้ ในผู้ป่วยรายนี้เพิ่มขึ้นผิดปกติ ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น 3 แบบ
1) สภาพกล้ามเนือ้ หดเกร็ง (spasticity) ซึ่งเป็นผลจากมีรอยโรคที่ corticospinal หรือ
pyramidal tract ที่บางครั้งเรียกว่า upper motor neuron เวลาตรวจผู้ปว่ ยที่มรี อยโรคนี้โดยการเหยียด
หรืองอแขนทีข่ อ้ ศอกจะรู้สกึ ว่าแรงต้านไม่เท่ากัน
เวลางอแขนเข้าจะรูส้ กึ ทําได้ง่ายในขณะที่เมื่อผู้ตรวจ
พยายามเหยียดปลายแขนออกจะมีแรงต้านในช่วงแรกแต่ในตอนช่วงหลังจะเหยียดปลายแขนออกได้งา่ ย
เหมือนง้างมีดพับ จึงเรียกแรงต้านต่อการเหยียดแบบนี้ว่า clasp-knife
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2) สภาพกล้ามเนือ้ แข็งเกร็งแบบ cogwheel ที่แรงต้านต่อการเหยียดเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ
ขณะที่ผู้ตรวจพยายามงอหรือเหยียดปลายแขนแต่ขณะที่ทําจะรูส้ ึกว่าสะดุดนิดๆ เหมือนขยับวงล้อกลมที่
มี ซี่แหลมถี่ๆ รอบวง
cogwheel rigidity เป็นสัญญาณโรคที่เกิดจากมีความผิดปกติที่ basal
ganglia
โดยเฉพาะที่ substantia nigra ความรูส้ ึกสะดุดๆ นิดๆ ที่กล่าวถึงเป็นผลจากการที่มีอาการสัน่
(vibration หรือ tremor) ในกล้ามเนือ้ ที่ตรวจเป็นสัญญาณโรคที่พบในโรคพาร์กินสันถึงแม้ว่าอาการสั่น
นั้นอาจจะมองไม่เห็น
3) สภาพกล้ามเนือ้ แข็งเกร็งแบบ plastic หรือ lead-pipe เป็นสัญญาณโรคทีพ่ บในโรค
ที่เกิดที่ basal ganglia คล้ายกับ (2) แต่ไม่มีอาการสั่น ความรู้สึกทีผ่ ู้ตรวจผู้ป่วยทีม่ ีสภาพกล้ามเนือ้
แข็งเกร็งแบบนี้จึงเหมือนกับการพยายามงอท่อหรือเส้นลวดที่มแี รงต้านโดยไม่สะดุดเหมือน (2) เพราะ
ไม่มอี าการสัน่ ร่วมด้วย Plastic หรือ lead-pipe rigidity เป็นลักษณะที่พบในกลุ่มอาการ Parkinsonism
จากสาเหตุอื่นดังผู้ป่วยรายนี้
Tone ในผู้ปว่ ยรายนี้เป็นลูกผสมระหว่าง (1) และ (3) ดังที่ทราบได้จากการที่ deep
tendon reflexes ไวผิดปกติและมี Babinski sign
ผู้ป่วยกลอกตาขึ้นลงตามทีต่ ั้งใจไม่ได้ เป็น supranuclear palsy จึงให้การวินิจฉัยว่า
ผู้ป่วยเป็นโรค progressive supranuclear palsy (PSP) ที่สหรัฐอเมริกา ผูป้ ่วยได้รับการตรวจเลือด
อย่างมากมายรวมทั้ง ceruloplasmin ซึ่งได้ 36 mg/dl (ค่าปกติ 18-42) ได้ทํา MRI รวมทั้ง PET
scan ซึ่งใช้ fluorine-18 L-DOPA ซึ่งพบว่า L-DOPA uptake ที่ caudate nucleus และ putamen ทั้ง 2
ข้างลดลงผิดปกติไม่เข้ากับโรคพาร์กินสัน (PD) แต่ไม่สามารถแยกโรคระหว่าง PSP, MSA และ CBD
ได้ !
ในช่วงหลังปี 1950 เป็นต้นไป PSP เป็นชื่อทีน่ ายแพทย์ Clifford Richardson
ประสาทแพทย์ที่เมือง Toronto ประเทศคานาดา ใช้เรียกกลุ่มอาการทางคลินิกที่ประกอบด้วย
supranuclear ophthalmoplegia, pseudobulbar palsy, axial dystonia, limb rigidity และ dementia
ผู้ป่วยบางรายมี cerebellar และ pyramidal signs ด้วย (เอกสารหมายเลข 5 และ 6) ซึ่งที่จริงแล้ว
ก่อนหน้านั้นมี
รายงานผู้ป่วยประปรายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 (เอกสารหมายเลข 7) แต่ไม่มผี ู้ใด
ติดตามศึกษาอย่างละเอียด Richardson ติดตามผู้ปว่ ยอยู่หลายปีจนเมื่อปี ค.ศ. 1962 ผู้ป่วย 7 จาก
จํานวน 9 รายถึงแก่กรรม Richardson จึงสนับสนุนให้นายแพทย์ Olszewski พยาธิแพทย์ทางประสาท
วิทยาและนายแพทย์ John Steele ศึกษาพยาธิสภาพที่สมองในผู้ป่วยเหล่านั้นจนมีรายงานที่สําคัญ
ตีพิมพ์ (เอกสารหมายเลข 8) ยืนยันว่า PSP เป็นโรคที่มีเอกลักษณ์ทางคลินิก เนื่องจากลักษณะ
อาการทางคลินิกในผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีมากกว่าการกลอกตาผิดปกติ จึงมักนิยมเรียก PSP ว่า SteeleRichardson-Olszewski syndrome จนเมือ่ ไม่นานมานี้แพทย์เลิกนิยมใช้ชื่อบุคคลเป็นชื่อโรคจึงหวน
กลับมาใช้ PSP อีกจนปัจจุบัน
ผู้ป่วยด้วย PSP มักจะเริม่ มีอาการเมือ่ อายุ 45 ปีไปแล้ว โดยพบในอายุระหว่าง 45 ถึง
73 ปี (เฉลีย่ 55 ปี) พบได้ทั้งชายและหญิงแต่พบในผู้ชายบ่อยกว่า อาการที่นําผู้ป่วยไปพบแพทย์
ได้แก่ การเดินที่ผิดปกติ ล้มง่าย ตามัว พูดไม่ชัด กลืนอาหารลําบากและบุคลิกเปลี่ยนไป ตรวจจะพบ
แขนขา คอแข็งเกร็งและกลอกตาลําบากดังผู้ป่วยรายนี้ สัญญาณโรคที่พบเสมอก็คอื การกลอกตาทั้ง 2
ข้างขึ้นไม่ได้ บางราย
ผู้ป่วยจะปิดตาแน่นสนิทเพราะมี blepharospasm บางรายตั้งใจจะลืมตาแต่
กระทําไม่ได้ (apraxia of eyelid opening) (เอกสารหมายเลข 9 และ 10) บางรายประสงค์จะ
หลับตาแต่กระทําไม่ได้ (apraxia of eyelid closure) ก็มีเช่นกัน (เอกสารหมายเลข 11) หน้าผู้ป่วย
มักจะเฉยไร้อารมณ์บางครัง้ น้ําลายไหล
พูดไม่ชัดเสียงค่อย
พูดไม่เป็นความจนคนฟังไม่ได้ยิน
(anarthria) คอมักจะแข็ง หน้ามักจะแหงนเพราะกล้ามเนือ้ ที่ต้นคอด้านหลังหดเกร็ง ผู้ป่วยขยับแขนขาช้า
มาก แทบจะไม่พบอาการมือหรือแขนสั่นเหมือนผู้ป่วยด้วย โรคพาร์กินสัน ผู้ปว่ ยที่มีปญ
ั หาทางการพูด
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ล้มง่าย เห็นภาพซ้อนภายในปีแรก และการกลืนอาหารที่จําเป็นต้องให้อาหารโดยเจาะกระเพาะภายใน 2
ปี มักจะมีอายุสั้น (เอกสารหมายเลข 12)
ในผู้ป่วย PSP ยา levodopa, dopamine agonist หรือยา anticholinergic มักใช้ไม่ได้
ผลดี เท่าไรนัก สําหรับผู้ปว่ ยรายนี้ผมให้ pramipexole อยู่
เนื่องจากการวินิจฉัย PSP ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการทางคลินิกเป็นสําคัญจึงมีคนพยายาม
ใช้ MRI scan ช่วย ผู้ป่วย PSP มักจะมีความผิดปกติทางจิตประสาทโดยประชานพิสยั (cognitive
domain) ที่บกพร่องมักได้แก่การดําเนินการปฏิบัติ (executive function) และความใส่ใจ (attention)
จึงมีผู้ใช้ voxel based morphometry (VBM) โดย MRI มาศึกษาทําผังสมองกลีบหน้าที่เหี่ยวฝ่อใน
ผู้ป่วย PSP
โดยพบรูปแบบที่อาจช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคนี้ได้ (เอกสารหมายเลข 13 และ 14)
นอกจากนี้ยังมีรายงานแนะนําการวัด superior cerebellar peduncle จากภาพ MRI อาจช่วยได้เช่นกัน
(เอกสารหมายเลข 15 และ 16)
PSP เป็นโรคที่แพทย์ทวั่ ไป อายุรแพทย์หรือแม้กระทั่งประสาทแพทย์ไม่คอ่ ยรู้จักดีเท่า
โรคพาร์กินสัน แม้กระทั่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีผู้รายงานคนตายด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งอาจจะ
เป็นเพราะแพทย์รู้จักโรคนี้กันมากขึ้นหรือโรคนี้อาจจะมีอุบัติการเพิม่ ขึ้นก็เป็นได้ (เอกสารหมายเลข 17)
มีรายงานการศึกษาทีล่ อนดอนว่า PSP มีความชุกเมือ่ ปรับอายุแล้ว (age-adjusted prevalence) ที่ 6.4
ต่อแสนคนในขณะที่ MSA อยู่ที่ 4.4 หรืออีกนัยหนึง่ ก็คือพบ PSP ประมาณ 1 ต่อ 15,000 คนและ
MSA 1 ต่อ 25,000 คน (เอกสารหมายเลข 18) นับตั้งแต่สําเร็จเป็นแพทย์เมื่อปี ค.ศ. 1959 จน
ปัจจุบัน ผมเคยพบผู้ปว่ ย PSP ไม่เกิน 10 ราย MSA 4-5 ราย แต่ผู้ป่วยด้วยโรคพาร์กินสันคงจะ
เกิน 100 ราย ขณะนี้ติดตามดูผู้ป่วย PSP อยู่ 2 รายรวมทั้งรายนี้
ปัจจุบันมีผสู้ นใจศึกษาวิจัยสาเหตุทางพันธุกรรมของ PSP กันมากดังที่ทราบกันแล้วว่า
โรคสมองเสือ่ ม เช่น โรคอัลซ์ไฮเมอร์และ PSP เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพทําให้มีโปรตีนชื่อ
tau
ซึ่งมีหน้าที่ทําให้
microtubule
อยู่ในสภาพทีม่ ั่นคงผิดปกติโดยไปรวมตัวกันอยู่มากเป็น
neurofibrillary tangles หรือ NFTs รวมเรียกโรคสมองเสือ่ มกลุม่ นี้ว่า tauopathies (เอกสารหมายเลข
19) ในโรค PSP มีผู้ค้นพบว่า gene ที่ควบคุมการสร้าง tau ชื่อ Saitohin gene ผิดปกติโดยมีการกลาย
พันธุ์เกิดขึ้น (เอกสารหมายเลข 20 และ 21)
ก่อนจบเรื่อง PSP ผมขอบันทึกให้แพทย์รุ่นน้องๆ ทราบด้วยว่าผู้ป่วยไทยที่เป็น PSP
รายแรกรายงานโดย นายแพทย์ John Steele ในจดหมายเหตุทางแพทย์ฯ เมื่อปี ค.ศ. 1970 (เอกสาร
หมายเลข 22) ผู้ปว่ ยเป็นชาวนาชายจากจังหวัดพิจิตร อายุ 54 ปี จากโรงพยาบาลสถาบันประสาท
พญาไท ผูอ้ ่านอาจแปลกใจว่าทําไมนายแพทย์ John Steele จึงมาที่เมืองไทย ! John เป็นแพทย์รุ่น
ราวคราวเดียวกับผมถูกรัฐบาลคานาดาส่งมาช่วยโรงพยาบาลประสาท พญาไท ตามโครงการร่วมมือไทยคานาดา ซึ่งเป็นความริเริ่มของศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร ผู้ก่อตัง้ โรงพยาบาลสถาบันนั้น
หลังจากสําเร็จ
การฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต (ซึ่งขณะปฏิบัติงานกับ
นายแพทย์ Richardson ได้ศึกษาและรายงานโรคนี้ไว้)
John มาหลังจากผมกลับจากศึกษาและ
ฝึกอบรมที่อังกฤษประมาณ 2-3 ปี ทํางานอยู่ในเมืองไทยประมาณปีเศษๆ จึงคุ้นเคยกับผม หลังจากนั้น
John เกิดเบื่อชีวิตในคานาดาจึงสมัครใจ ไปทํางานที่เกาะ Guam ผมยังจําได้ว่า John ได้ขอให้ผม
เขียนสนับสนุนเขาซึ่งเขาก็ได้ตั้งรกรากอยู่ที่นั่น จนปัจจุบันนี้และเมื่อ 2 ปีกอ่ นก็ยังเคยส่งต่อผู้ปว่ ยจาก
ที่นั่นมาให้ผมช่วยดูแลด้วย
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