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“ขาแข็ง พูดไม่ค่อยชัดแต่ไม่มีกล้ามเนื้อเต้น”
ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 65 ปี พ่อค้าจากอุดรธานี
อาการสําคัญ
เดินไม่ปกติ มือไม่คอ่ ยมีแรงมา 3 ปี
แรกเริ่มผู้ป่วยสังเกตว่าเวลานั่งยองๆ จะทรงตัวลําบาก ขาแข็งๆ ทําให้เดินไม่เหมือนปกติ
ต่อมาสังเกตว่ามือจับทําอะไรไม่คอ่ ยถนัดเหมือนไม่มแี รง บางครั้งแขนทั้งแขนกระตุก การพูดก็เปลี่ยนไป
เสียงที่พูดขึ้นจมูก อ้อแอ้ บางครั้งเหมือนมีน้ํามูกอยู่ลกึ ๆ ในจมูก
กลืนอาหาร ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นปกติ
ขาแขนไม่ชา
อภิปราย
อาการของผู้ปว่ ยรายนี้บ่งถึงความผิดปกติที่ระบบการเคลื่อนไหวแขนขาทั้ง 2 ข้างและคง
จะอยู่เหนือระดับก้านสมองบริเวณ medulla เพราะมีเสียงพูดผิดปกติ แปลกที่ไม่มีอาการทางประสาทรับ
ความรูส้ ึกหรือการกลอกตา แม้กระทั่งการขับถ่ายปัสสาวะก็ไม่เสียทําให้นึกถึงว่ารอยโรคจะเป็นเฉพาะ
ระบบ (หรือระบบย่อย) ในระบบประสาทที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า system disease เช่น cerebellar
system, extrapyramidal system และ pyramidal system เป็นต้น ประสาทแพทย์รุ่นก่อนเมื่อกลาง
ศตวรรษที่ 20 นิยมคิดแบบนี้ เช่น โรค subacute combined degeneration ของ spinal cord จะเรียก
กันว่าเป็น combined system disease เพราะมีรอยโรคที่ lateral column (pyramidal tract) และ
posterior หรือ dorsal column ด้วยที่ใช้ชื่อ postero-lateral sclerosis สําหรับผู้ป่วยรายนี้อาการบ่ง
บอกว่าน่าจะมีรอยโรคpyramidal tract ทั้ง 2 ข้าง แต่สิ่งตรวจพบจากการตรวจจะแน่นอนกว่ามาก
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spastic gait
อภิปราย (ต่อ)
ผู้ป่วยมี spastic quadriparesis ความรู้สึกเจ็บไม่เสียเป็นระดับที่ลําตัว แต่มี spastic
tongue
ซึ่งอาจจะมีส่วนทําให้การพูดผิดปกติไป เป็นจุดที่ทาํ ให้ไม่นึกถึง cervical myelopathy
โดยเฉพาะจาก spondylosis ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ป่วยได้รับการตรวจ MRI สมองและประสาทไขสันหลัง ผลก็ปกติไม่พบความผิดปกติ
อะไรที่ต้นคอส่วนบน
ก่อนที่มาหาผมเคยไปตรวจกับประสาทแพทย์หลายคนทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด เคยได้รับการตรวจกล้ามเนือ้ และประสาทด้วยไฟฟ้า (EMG) ไม่พบว่ามี fibrillation หรือ
giant motor unit potentials ที่บ่งบอกว่ามีรอยโรคที่ anterior horn cell ผู้ป่วยไม่ได้รับการบอกเล่าว่า
เป็นโรคอะไร เพียงแต่บอกว่าไม่มียารักษา จนสุดท้ายผู้ป่วยไปพบกับอาจารย์นายแพทย์พินิจ ลิ้มสุคนธ์
ประสาทแพทย์ที่เชียงใหม่ สงสัยว่าผู้ปว่ ยจะเป็นโรค primary lateral sclerosis (PLS) จึงแนะนําให้
ผู้ป่วยมาพบกับผมเมือ่ ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์พินิจว่าผูป้ ่วยเป็นโรค
ดังกล่าว ผมได้ดูแลรักษาผู้ป่วยมาจนปัจจุบัน ครั้งสุดท้ายที่มาตรวจกับผมผู้ป่วยมีอาการมาแล้ว 6 ปี
อาการไม่เลวลง ผลการตรวจทางคลินิกก็ไม่แตกต่างจากที่ให้ไว้
ผมนําเรือ่ ง PLS มารวมไว้ในหนังสือเพราะเป็นโรคที่พบได้น้อยมากแต่ในขณะเดียวกัน
แพทย์ควรจะให้ยารักษาและติดตามดูเป็นระยะๆ เพราะอาจจะช่วยผู้ป่วยได้ PLS เป็นโรคทีอ่ าจมีความ
เกี่ยวพันกับโรค amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Charcot และ Joffroy ได้บันทึกโรค ALS ไว้
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1869 จนทีย่ ุโรปบางครั้งเรียก ALS ว่า Charcot’s disease ซึ่งเหมาะสมกว่าจะเรียกชื่อ
ตามนักเบสบอลชาวอเมริกันที่เป็นโรคนี้ (Lou Gehrig) ถ้าจะใช้เรียกชื่อโรคเป็น eponym!
ในขณะที่อุบัตกิ ารของ ALS อยู่ประมาณ 0.6-2.6 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี
(เอกสารหมายเลข 1 และ 2) เมื่อ ค.ศ. 1992 ปีเดียวกัน Pringle และคณะ ศึกษาจากการรวบรวม
ผู้ป่วย PLS ที่มี
ผู้รายงานไว้ได้ผู้ป่วยเพียง 23 รายเท่านัน้ ในประสบการณ์ของผมที่ศึกษาโรค
ALS ขณะทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร จากจํานวนผูป้ ่วย 96 รายเกือบ 30 ปี
ก่อนหน้านั้น (เอกสารหมายเลข 3) และจากการศึกษาผู้ปว่ ยไทยด้วย ALS อีก 40 ราย 20 ปีต่อมา
(เอกสารหมายเลข 4)
ผมไม่พบผูป้ ่วยที่พูดได้วา่ เป็น PLS แม้แต่คนเดียว ปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเรา
จะใช้อะไรกําหนดว่า PLS ต้องมีลักษณะอย่างไร (เอกสารหมายเลข 5) ปัจจุบันความเห็นของประสาท
แพทย์ส่วนใหญ่คล้อยตามกันว่า ผู้ป่วยที่ให้การวินิจฉัยว่าเป็น PLS จะต้องไม่มลี ักษณะอาการจากรอย
โรคที่ lower motor neuron (anterior horn cells และ cranial motor nuclei) ร่วมด้วย และในการ
วินิจฉัยโรคได้ทําการตรวจพิเศษและแยกโรค เช่น cervical spondylotic myelopathy, พยาธิสภาพต่างๆ
ที่ทําให้เกิดโรคที่ประสาทไขสันหลังบริเวณ ต้นคอส่วนบน (cranio-vertebral junction), โรคขาดวิตามิน
บี 12 และแม้กระทั่งโรค Lathyrism
หรือโรคประสาทไขสันหลังเสือ่ มจากพิษถั่วที่กนิ ที่พบในบาง
แคว้นในประเทศอินเดีย (เอกสารหมายเลข 6)
ล่าสุดรายงานของ Gordon และคณะ (เอกสาร
หมายเลข 7) ศึกษาผู้ป่วย PLS 39 รายพบว่า ถ้าผู้ป่วยไม่มสี ญ
ั ญาณโรคที่ lower motor neuron 4 ปี
หลังเริ่มมีอาการเช่นผู้ป่วยรายนี้ก็พอจะพยากรณ์ได้ว่าโรคจะดําเนินต่อไปช้ามาก พวกที่เกิดมีกล้ามเนื้อ
ลีบและเต้นตามมาก็จัดเป็นโรค ALS ไป ซึ่งจะช่วยแพทย์ในการชี้แจงให้ผปู้ ว่ ยและญาติได้ทราบพร้อม
ทั้งการวางแผนรักษาโรคด้วย (เอกสารหมายเลข 8)
ผู้ป่วย PLS เช่นผู้ป่วยกรณีนี้อนาคตต่างจากผู้ปว่ ย ALS มากดังเช่นรายที่ผมนํามา
บันทึกไว้เมือ่ 4 ปีก่อน (เอกสารหมายเลข 9)

2

สําหรับการรักษาผู้ปว่ ย PLS ผมให้ยา riluzole ที่ใช้รักษา ALS และชลอโรคไม่ให้
ลุกลามได้บ้างในขนาด 100 มิลลิกรัมต่อวัน ถึงแม้จะไม่มีรายงานการใช้ยานีใ้ น PLS
Professor
Swash ซึ่งมี
ผู้ป่วยทั้ง ALS และ PLS มากทีส่ ดุ ในโลกคนหนึ่งก็บอกกับผมเมือ่ เป็นประธานร่วมกับ
ผมในเรือ่ งโรค ALS ในการประชุมสหพันธ์ประสาทวิทยาโลกครั้งล่าสุดที่นครซิดนีย์ ว่าเขาก็ใช้ riluzole
ใน PLS เช่นกัน
เวลาเท่านั้นจะเป็นตัวชี้บอกว่าผู้ป่วยรายนี้จะคงสภาพเช่นเดิมหรือจะกลายเป็น
ALS ในอนาคต ผมคงจะได้มีโอกาสบันทึกให้ทราบในหนังสือเล่มต่อๆ ไป!
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