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“ตะคริวที่มือหลังผ่าตัดคอ”
หญิงไทยหม้าย อายุ 43 ปี อาชีพเย็บผ้า อยู่ทจี่ ังหวัดสระบุรี
อาการสําคัญ เป็นตะคริว 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล
เมื่ออายุประมาณ 10 ปีขณะเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 4 สังเกตเห็นมีก้อนที่คอ
ซึ่ง โตขึ้นจนเมื่ออายุ 19 ปีจึงไปเข้ารับการผ่าตัดทีโ่ รงพยาบาลขอนแก่น วันรุ่งขึ้นหลัง
ผ่าตัดมีอาการ ขากรรไกรเกร็ง มือเท้าทัง้ 2 ข้างเกร็ง อยู่โรงพยาบาลนาน 15 วันได้การรักษา
ก็ดีขึ้น หลังจากออกจากโรงพยาบาลจะมีอาการมือเท้าเกร็งจีบเป็นครั้งคราว มักเป็นมากเวลา
อากาศหนาว บางครั้งมือเป็นเหน็บและมุมปากกระตุก แต่ไม่เคยชักหมดสติ ผูป้ ่วยบ่นว่า
บางครั้งมีอารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้า และงงๆ เวียนๆ ศีรษะ ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเมือ่ มี
อาการเกร็งทีม่ ือและแขนบ่อยครั้ง
อภิปราย
ลักษณะอาการมือเท้าเกร็งและนิ้วงอจีบเป็นครั้งคราวเข้าได้กับ carpopedal
spasm
จาก tetany ซึ่งเกิดจาก neuromuscular excitability เพิ่มขึ้นจากระดับของ ionized calcium
ในเลือดลดลง ในผู้ป่วยรายนี้คงจะมีตอ่ มธัยรอยด์โต ไปรับการผ่าตัดเอาต่อมออกและ
บังเอิญต่อม parathyroid บางส่วนถูกตัดออกไปด้วย ผู้ป่วยจากสาเหตุนี้มักจะเริ่มมีอาการ
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด ผู้ปว่ ยมักมีอาการหงุดหงิด บางรายมีเห็นภาพหลอนและ
มักจะบ่นว่าปลายนิ้วมือ นิ้วเท้าและรอบๆ ปากเป็นเหน็บก่อนที่จะมีตะคริวทีม่ ือและเท้าและมี
อาการปวด (carpopedal spasm) ขณะมีอาการแขนผู้ป่วยมักจะงอเข้าที่ขอ้ ศอกและข้อมือ
บางทีมือทั้ง 2 ข้างจะอยู่ในท่างอเข้าที่ metacarpophalangeal joints ในขณะที่นิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วทั้งสี่นิ้วเหยียดตรง ที่เรียก main d’ accoucheur ลักษณะเหมือนมือหมอตําแย ส่วนเท้างอ
ลง บางครั้งมีกล้ามเนือ้ ขากรรไกรและกล้ามเนือ้ บริเวณใบหน้าเกร็ง ทําให้ใบหน้าเป็น risus
sardonicus ผู้ป่วยบางรายมีชักหมดสติแบบลมชักด้วย

ผลการตราจร่างกาย
Wt 51 kgs. Ht 150 cms.
Thyroidectomy scar at the neck
Carpalpedal spasm
+
Chvostek’s sign
+
Trousseau’s
+
PR 72 regular
Heart sounds normal
no murmur
Eyes : no cataract

BP 120/80 mm. Hg.

Nervous system : no abnormality
อภิปราย (ต่อ)
ผลการตรวจร่างกายก็ยืนยันการวินิจฉัยทางคลินิกว่าเป็น hypoparathyroidism
Chvostek’s sign ที่ตรวจพบ เกิดจากกล้ามเนือ้ ที่รมิ ฝีปากและใบหน้ากระตุก
เมื่อเอานิว้ หรืออะไรไปเคาะ facial nerve ที่มี excitability มากผิดปกติที่ส่วนปลายต่อ
กล้ามเนือ้ ส่วน Trousseau’s sign ตรวจพบได้จากการใช้ sphygmomanometer cuff รัดที่
ต้นแขนและบีบลมให้แรงดันอยู่สูงเกินแรงดันเลือด systolic ประมาณ 10 มิลลิเมตรปรอทสัก
2-3 นาที มือข้างนั้นก็จะมีจีบเกร็งเป็น main d’ accoucheur (ดูเอกสารหมายเลข 6)
Tetany อาจพบได้ในภาวะที่แคลเซี่ยมในเลือดต่ําจากสาเหตุอื่น เช่น ขาดวิตะมิน
D
Malabsorption syndrome ภาวะ respiratory alkalosis จาก hyperventilation ภาวะ
metabolic Alkalosis จากอาเจียนมากๆ หรือได้รับประทาน alkali มาก เป็นต้น
เมื่อเร็วๆ นี้มรี ายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจมากจาก cystic fibrosis ที่มี ∆F508
CFTR
mutation เป็นผู้ป่วยชายอายุ 33 ปี เข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นลมและมี tetany ตรวจพบมี
chloride และ potassium ในเลือดต่ําด้วยจากการสูญเสียเหงื่อมากผิดปกติในวันที่อากาศร้อน
(ดูเอกสารหมายเลข 8)

ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
Total serum Ca++ 6.6 mg% Po4 5.6 Mg 1.2
K+ 3.2
albumin 41.8 g/l
Na+ 148
Cl- 106
HCO3 26.0
ECG QTc = 0.434
ผู้ป่วยอาการดีขึ้นหลังจากได้ 10% Calcium gluconate 30 ml. ใส่ใน 5%
D/W 500 ml. IV drip ชั่วโมงละประมาณ 40 ml.
ผู้ป่วยได้รับ Calcium carbonate และ Vitamin D2 ก็ไม่มอี าการเมื่อมาตรวจ
เป็นผู้ป่วยนอก 2 เดือนต่อมาและ serum Ca++ 8.7, Po4 4.8

อภิปรายเพิ่มเติม
การตรวจพบ serum แคลเซี่ยมต่ํา ฟอสเฟตสูง ก็ยืนยันการวินิจฉัย
hypopara-thyroidism ที่จริงเราควรทราบว่า ionized Ca++ ต่ําเหลือเท่าไร และผลการตรวจ
electrolytes อย่างอื่นด้วยถึงแม้จะไม่ได้จําเป็นต้องทราบสําหรับการวินิจฉัยโรค นอกจากนี้ถ้า
ทําได้ก็ควรทราบระดับ serum intact parathyroid hormone ซึ่งค่าปกติเท่ากับ 20-90 ug/ml

ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มอี าการ tetany หลังผ่าตัดเอาต่อมธัยรอยด์ออก อาการ
มักจะดีขึ้นและหายเองได้หลังผ่าตัดไม่กี่เดือน ทั้งนี้เพราะต่อม parathyroid ที่เหลืออยู่โตขึ้น
และทําหน้าทีแ่ ทนเพียงพอ หรือเพราะต่อมนั้นไม่ได้ถกู ตัดออกไปด้วยแต่ได้รับ trauma จาก
การผ่าตัดและ ฟื้นเองหลังจากนั้น ในผู้ป่วยทีม่ ภี าวะพร่อง parathyroid hormone เรื้อรัง
ผู้ป่วยอาจจะมีอาการชัก สติปัญญาเสือ่ ม บางรายมีปวดศีรษะและมี intracranial
hypertension ตรวจพบมี papilloedema นอกจากนีต้ ามักมีต้อกระจก ส่วนเรื่องวิงเวียน
ศีรษะในผู้ป่วยรายนี้อาจจะต้องตรวจดูให้แน่ว่าเป็น vertigo จริงหรือไม่ เพราะถ้าเวียนศีรษะ
จริงอาจเป็นจาก Ca++ otolith ใน posterior semi-circular canal ได้ที่เรียก Benign
Paroxysmal Posterior Canal Vertigo ลักษณะอาการอย่างอื่นทีพ่ บใน hypoparathyroidism
เรื้อรัง ได้แก่ ผิวหน้าหยาบแห้ง ผมร่วง เล็บเปราะและผิดปกติ ผูป้ ่วยติดเชื้อรา candidiasis
ง่าย Xray ศีรษะผู้ปว่ ยบางรายมี calcification ที่ basal ganglia
ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมานี้ความรู้เกี่ยวกับพาราธัยรอยด์ฮอร์โมน โรคต่อม
พาราธัยรอยด์ และเรื่อง Calcium metabolism ได้ก้าวหน้าไปมาก ผู้สนใจอาจจะอ่านเอกสาร
ที่แนะนําหมายเลข 1, 2 และ 3 ที่ให้ไว้เทียบกับเอกสารหมายเลข 4 และ 5 เรื่องที่สามมา
จากตํารา อายุรศาสตร์ที่ถือเป็นตํารามาตรฐานขนาดใหญ่ของ Oxford ที่ใช้อยู่ขณะนี้ ส่วน
เรื่องหลังที่กล่าวมาจากตําราจาก Oxford เหมือนกันที่เป็นที่นิยมใช้ทสี่ ุดในสหราชอาณาจักร
เมื่อ 30 ปีมาแล้ว
เรื่องแรกเฉพาะเรื่อง Calcium Metabolism และ Hypoparathyroidism
มี 12 หน้า เนื้อหาเกี่ยวกับ clinical science มาก ในขณะที่เรื่องหลังจากตําราเมื่อ 30 ปี
ก่อน มีเพียง 4 หน้า เนื้อหาเป็นเรื่องทางคลินิกเสียเป็นส่วนมาก
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