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“กล้ามเนื้อลีบทั่วตัวและหายใจลําบาก”
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 65 ปี จากจังหวัดพิจติ ร
อาการสําคัญ
เหนื่อยหอบมา 4 วัน
ประมาณปีเศษๆ ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยสังเกตว่าแขนขาทั้ง 2 ข้างมีแรง
น้อยลงเวลาจะใช้มือจับอะไรจะลําบาก แขนสั่นๆ กล้ามเนือ้ แขนและขาลีบลง บางครั้ง
กล้ามเนือ้ ที่โคนขากระตุก ผู้ป่วยได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดใกล้บ้านแพทย์บอกว่ารักษา
ไม่ได้ ผู้ปว่ ยจึงไปซื้อยาลูกกลอนรับประทานเองอาการไม่ดีขึ้น แขนขากลับอ่อนแรงมากขึ้น
มือทั้ง 2 ข้างดูเหี่ยวแฟบและสั่น เวลาเดินกระดกเท้าไม่ได้
หลังเริ่มไม่สบายเกือบปีก็เดินไม่ได้เลย
4 วันก่อนเริ่มเหนื่อยมากขึน้ หายใจหอบๆ ญาติจึงพามารักษาทีก่ รุงเทพฯ
ผู้ป่วยมีประวัติเป็นแรงดันเลือดสูงมา 1 ปี ได้รับประทานยารักษามาตลอด
อภิปราย
อาการผู้ป่วยเข้าได้กับภาวะที่มีกล้ามเนือ้ แขนขาทุกส่วนค่อยๆ ลีบลงไม่มแี รง
และประวัติทใี่ ห้คล้ายมี fasciculation ที่กล้ามเนือ้ ถ้าการตรวจพบเป็นเช่นนั้นจริงก็คงจะให้การ
วินิจฉัยโรค Motor neuron disease (MND) หรือ Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) ซึ่ง
เป็นโรคเดียวกัน อาการคงจะไม่เกี่ยวกับการมีแรงดันเลือดสูง ส่วนอาการเหนือ่ ยหอบก็คงเป็น
จากโรค ALS โดยกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจอ่อนแรงและเสียไปเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อแขนขา

ผลการตรวจร่างกาย
T 36.8ºC
PR 108 regular
RR 28
BP 140/70
alert, rapid laboured breathing with accessory muscles
Heart sounds : normal
Lungs : clear
Speech : soft, slurred
Tongue : could not be protruded, wasting and fasciculation
were present
Upper Limbs : moderate wasting and weakness of deltoids,
biceps, triceps and fore arm muscles of both sides
marked wasting and weakness of small muscles of
both hands.
Fasciculation ++ in deltoids
Lower Limbs : moderate wasting and weakness of quadriceps,

gastrocnemius, anterior tibial and peroneal muscles
of both sides
slight increased in tone of both legs
R
L
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P
↓
↓
Sensation in all modalities : normal
อภิปราย (ต่อ)
ผลการตรวจร่างกายช่วยยืนยันว่ากล้ามเนือ้ ลาย (striated muscle) เกือบทั่ว
ร่างกายลีบและอ่อนแรงผิดปกติ ภาวะการหายใจล้มเหลว (ventilatory failure) เพราะ
กล้ามเนือ้ หายใจเสีย ผู้ปว่ ยพูดไม่ชัด ลิ้นลีบใช้งานไม่ได้ แขนขาลีบอ่อนแรง อาการแสดงที่
สําคัญที่ช่วยให้การยืนยันการวินิจฉัยโรคว่าเป็น MND หรือ ALS ก็คือ fasciculation ที่พบที่
กล้ามเนือ้ ลิ้นและต้นแขน ซึ่งบ่งถึงพยาธิสภาพที่ lower motor neuron โดยเฉพาะที่ motor
พบ Fasciculation ได้บางครั้งหากมีพยาธิสภาพที่
nuclei และ anterior horn cells
motor nerve root หรือ peripheral (motor) nerve แต่พบได้น้อยมากเช่นเดียวกับในคนบางคน
ที่ไม่มีโรคที่เรียก benign fasciculation ซึ่งในกรณีนั้นกล้ามเนือ้ จะไม่ลีบและมีแรงปกติ Deep
reflexes ที่ไวผิดปกติในผู้ปว่ ยรายนี้ร่วมกับ tone ในขาทั้ง 2 ข้างที่เพิ่มขึ้นบ่งถึงรอยโรคที่ upper
motor neuron ด้วยถึงแม้จะไม่มี Babinski response เรื่อง Plantar response เป็น flexor
แทนที่จะเป็น extensor พบได้กว่าครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผู้ปว่ ยด้วยโรคนี้ที่มีพยาธิสภาพที่
upper motor neuron มีบางรายงานที่ผปู้ ่วยเพียง 1 ใน 5 คน มี Babinski sign ผลการ
ตรวจ sensation ในทุก modality ปกติซึ่งผู้ป่วยด้วยโรค MND ส่วนมากเป็นแบบนี้
กล้ามเนือ้ หายใจที่เสียในโรคนี้ไม่วา่ จะเป็น diaphragm และ external
intercostal muscles ซึ่งเป็นกล้ามเนือ้ หลักในการหายใจเข้าหรือแม้กระทั่งกล้ามเนือ้ หน้าท้องและ
internal intercostal muscles ซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจออก จริงๆ แล้วมักผิดปกติตั้งแต่
เริ่มแรกแต่ ผู้ป่วยมักไม่มีอาการให้เห็นในเรื่องนี้ ในปัจจุบันใช้การตรวจปอดวัด maximum
voluntary ventilation (MVV) inspiratory และ expiratory pressure (IP/EP) จะพบความ
ผิดปกติคือ มีค่าลดลงในขณะที่ residual volume (RV) เพิ่มขึ้น แม้กระทั่งในผูป้ ่วยด้วยโรคนี้ที่
ยังไม่มีอาการทางระบบหายใจ ในระยะหลังๆ การศึกษาวิจัยในเรือ่ งการทดสอบสมรรถภาพการ
หายใจได้มีประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ปว่ ยมาก นอกจากนี้วิธีตรวจใหม่ๆ เช่น sniff nasal
pressure ซึ่งทําได้ไม่ยากและราคาถูกยังใช้เป็นเครื่องวัดความเสือ่ มที่เกิดขึ้นในกล้ามเนือ้ หายใจ
ในผู้ป่วย MND ที่ดีที่ควรนํามาใช้
เมื่อเขียนถึงผูป้ ่วย MND หรือ ALS ผมก็จะขอเล่าเกล็ดเล็กๆ น้อยๆ สั้นๆ
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมารวมทั้งให้ข้อคิดการรักษาโรคนี้บ้าง ส่วนรายละเอียดอื่นนั้นหาอ่าน
ได้ไม่ยากจากตําราหรือวารสารเพราะปัจจุบันมีผู้สนใจโรคนี้กันมากขึ้นและผมได้เลือกแนะนํา
เอกสารทั้งเก่าและใหม่ที่นา่ สนใจบางเรือ่ งไว้ให้ที่ท้ายบทนี้ด้วยแล้ว

ถึงแม้วา่ แพทย์ผู้รู้ทั่วไปยอมรับว่า Charcot เป็นคนแรกที่บันทึกและบรรยาย
ลักษณะอาการทางคลินิกและทางพยาธิวทิ ยาเกี่ยวกับโรค MND ในช่วงหลังศริสต์ศตวรรษที่ 19
ก็ตาม แต่จริงๆ แล้ว Aran ได้รายงานผู้ป่วยด้วยโรคนี้ที่มีลักษณะอาการแบบ progressive
muscular atrophy หรือจะเรียกว่าแบบ lower motor neuron ก็ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850
ทั้ง
Aran และ Charcot เป็นชาวฝรั่งเศส รายงานจึงเป็นภาษาฝรั่งเศส Aran เป็นผู้สังเกตและ
บันทึกเกี่ยวกับ “fibrillary contractions” (หรือ fasciculation นั่นเอง) ที่กล้ามเนื้อที่ยังไม่ลีบ
หรืออ่อนแรงในผู้ป่วยทีม่ ีกล้ามเนือ้ ส่วนอืน่ ลีบและอ่อนแรงแล้ว นอกจากนี้ Aran ยังได้กล่าวถึง
ผู้ป่วยบางรายที่มีพี่น้องเป็นโรคแบบเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันจะพบ MND ที่มีสาเหตุทาง
พันธุกรรมที่เห็นได้ชัดโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 จากจํานวนผู้ปว่ ยทั้งหมดที่มีรายงานไว้
เมื่อเกือบ 10 ปีมาแล้ว Chancellor และ Warlow ที่เอดินเบอระ ได้ทบทวนและ
วิเคราะห์รายงานการศึกษาผู้ป่วย MND ที่เริ่มมีอาการเมื่อโตแล้วเน้นเรื่องอุบัติการ การกระจาย
ตัวและการตายจากโรคนี้ทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่ผ่านมา พบว่าโรคนี้พบในผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิงในทุกช่วงอายุ อุบัติการเพิ่มขึ้นเร็วมากหลังอายุ 60 ปีไปแล้ว ในระยะหลังนี้คน
ตายจากโรค MND เพิ่มขึ้น และเรื่องนี้เป็นจริงไม่ใช่เป็นเพราะมีการศึกษามากขึน้ น่าเสียดายที่
จนถึงขณะนี้ไม่มีการทดสอบอะไรที่เรียกว่าเป็น diagnostic test สําหรับโรคนี้ ต้องอาศัยแพทย์
ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องและเคยเห็นผู้ป่วยด้วยโรคนี้มาพอสมควร การวินิจฉัยทาง
คลินิกจึงจะไม่ผิดพลาด
ในประเทศไทยเมื่อประมาณ 20-30 ปีมาแล้ว ผมรวบรวมผูป้ ่วยด้วยโรคนี้ที่ผม
ดูที่รามาธิบดี 40 ราย รายงานไว้เมือ่ ปี ค.ศ. 1983 (เอกสารหมายเลข 3) ผู้ป่วยเป็นชาย
มากกว่าหญิงเกือบ 2 เท่า อายุเริ่มมีอาการและลักษณะอาการทางคลินิกไม่แตกต่างจากที่ผม
เคยศึกษาและรายงานไว้เมือ่ ครั้งอยู่ทอี่ ังกฤษประมาณเกือบ 20 ปีกอ่ นหน้านั้น (เอกสาร
หมายเลข 2) เมื่อปลายปีที่แล้วผมได้ติดต่อขอข้อมูลผู้ป่วย MND ที่ขอนแก่น จาก
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ได้รบั ทราบว่าในช่วง 10 ปีที่ผา่ นมามีผู้ป่วย
67 ราย เป็นชายมากกว่าหญิง 2-3 เท่า อายุเฉลีย่ เมื่อเริม่ มีอาการประมาณ 50 ปีเศษ
อาจารย์สุทธิพันธ์อาจจะรายงานเรื่องนี้ในวารสารทางการแพทย์ใน ไม่ช้า และจะเป็นข้อมูลใน
ผู้ป่วยไทยที่จะได้ใช้อ้างอิงได้ต่อไป
การรักษาโรค MND
แต่เดิมไม่มียาอะไรทีใ่ ช้ได้ผลจนเมือ่ ไม่นานมานี้ผลการวิจัยต่างๆ ทําให้เชื่อว่าการที่
motor neuron ในโรคนี้เสือ่ มและตายอาจเป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมกับภาวะ
oxidative stress และการไม่ได้สมดุลในกลูตาเมท (glutamate) ซึ่งเป็น excitatory
neurotransmitter
ที่สําคัญใน motor neuron กลูตาเมทมากเกินไปทําให้เซลล์
ประสาทตาย ยา Riluzole ซึ่งมีฤทธิ์สกัดกั้นการปลดปล่อยกลูตาเมทจึงใช้ได้ผลบ้างในการรักษา
โรค MND ล่าสุดจาก The Cochrane review โดย Miller และคณะสรุปว่า ยาดังกล่าวใน
ขนาด 100 มิลลิกรัมต่อวันยืดอายุผู้ป่วยด้วยโรคนี้ได้ อัตราตายเมือ่ ให้ยานี้ไป 12 เดือนเทียบกับ
ให้ยาหลอกต่างกัน เท่ากับร้อยละ 26 เทียบกับร้อยละ 39 (Weighted event rates) ผู้อา่ นดู
รายละเอียดได้จากเอกสารหมายเลข 15
ยาตัวอื่นทีม่ ีผทู้ ดสอบใช้ได้ผลบ้างได้แก่
Gabapentin ในขนาด 400-600 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง แต่ผลดียังไม่แน่ชัด เช่นเดียวกับวิ
เมื่อเร็วๆ นี้มรี ายงานการทดลองในสัตว์
ตะมินอีในขนาดวันละ 800-1000 มิลลิกรัม
โดยใช้ประสาทไขสันหลังลูกหนู ศึกษาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง cyclooxygenase-2 (COX-2) สารนี้
เรียกว่า SC 236 เป็นสารที่มีลักษณะเหมือน ยา celecoxib ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีผู้นยิ มนํามาใช้

รักษาโรคข้ออักเสบอย่างแพร่หลาย และพบว่า
SC 236 มีผลช่วยป้องกัน motor neuron
ไม่ให้เสื่อมและตายได้ เนื่องจาก COX-2 ช่วยผลิต prostaglandins ที่กระตุ้นให้เซลล์
astrocyte ปลดปล่อย glutamate และยังช่วยชักนําให้มี
การสร้างอนุมูลอิสระหรือ free
radical อีกด้วย สาร glutamate และอนุมูลอิสระเป็นตัวการที่ เชื่อว่าทําให้ motor neuron
ในผู้ป่วยด้วยโรค ALS เสื่อมและตายเร็ว ดังนั้นยาที่มีฤทธิ์ยับยั้ง COX-2 เช่น celecoxib จึง
อาจจะมีผลช่วยรักษาโรคนี้ได้ (เอกสารหมายเลข 16)
ในการดูแลผูป้ ่วยด้วยโรคนี้ ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่มีความสําคัญและควรได้รับความ
สนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ายาทีก่ ล่าว ได้แก่ การดูแลเรือ่ งการช่วยหายใจโดยเครื่อง non-invasive
positive pressure ventilation หรือ NIPPV การให้อาหารทางสายยางเข้ากระเพาะ/กายภาพ
และกิจกรรมบําบัด ตลอดจนการฝึกการสื่อความหมายแทนการพูดในกรณีที่ผู้ปว่ ยมี bulbar
dysfunction สิ่งเหล่านี้รว่ มกันทําให้คณ
ุ ภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยโรคนี้ดีขึ้นอย่างมากในช่วงที่
ยังมีชีวิตอยู่ (ดูเอกสารหมายเลข 7 และ 9)
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