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“ตากระตุกเวลามองลง”
หญิงไทยคู่อายุ 23 ปี อาชีพรับจ้าง จากอําเภอเสนา จังหวัดอยุธยา
อาการสําคัญ
ปวดขา ขาไม่ค่อยมีแรง มา 2 เดือน
ผู้ป่วยเริ่มปวดเข่าขวาและต่อมาปวดขาซ้าย เวลายืนบางครั้งหน้ามืด เดินเซๆ
นอกจากนี้ตามองไกลๆ เห็นไม่คอ่ ยชัด อาการเริ่มเป็นพร้อมๆ กับการเดินเซ แขนทั้ง 2 ข้าง
มีแรงดี
บางครั้งมึนศีรษะ เป็นมาหลายเดือน
อภิปราย
ปัญหาทีส่ ําคัญในผู้ป่วยรายนี้ อยู่ที่ขา ทําให้เดินเซ ปวดขาและตามองไม่คอ่ ย
เห็นชัด เวลามองไกล ซึ่งอาจจะเป็นจากสายตาไม่ดหี รือตา 2 ข้างมองไม่ประสานกันดีแต่ไม่มี
อาการเห็นภาพซ้อน เป็นมา 2 เดือน ที่น่าเป็นไปได้ก็คือผู้ปว่ ยมี cerebellar ataxia ตาอาจ
มี nystagmus ได้ประวัติมึนศีรษะและเป็นมาก่อนมีอาการที่กล่าวหลายเดือน ทําให้นึกถึงเนือ้
งอกหรือมีกอ้ นผิดปกติ บริเวณ cerebellum
จากประวัติที่ได้ทําให้เชือ่ ว่าในผู้ป่วยรายนี้เราคงจะตรวจพบอาการแสดงหรือ
สัญญาณ
โรคที่ผิดปกติมากที่จะช่วยบอกตําแหน่งรอยโรคได้แน่ชัดกว่าประวัติมากหรือ
แม้กระทั่งให้การวินิจฉัยโรคได้ ถ้ามีสญ
ั ญาณโรคที่เป็นเอกลักษณ์หรือ pathognomonic sign
ผลการตรวจร่างกาย
alert, no dysarthria
Fundi: normal
Pupils: normal
EOM’s full Phasic nystagmus on looking to L and sustained
downbeat nystagmus on looking downwards and to L
were present
Face and Tongue: normal
Limbs:
Upper: slight spasticity L
Lower: moderate spasticity on both sides
Coordination: within normal limit
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Stance: rather unsteady
Gait: rather broad based
General examination: normal
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อภิปราย (ต่อ)
ผู้ป่วยมี pyramidal signs ทั้ง 2 ข้างที่ขาและแขนซ้าย ยืนและเดินไม่คอ่ ยดี
นัก ไม่มี papilloedema แต่สัญญาณโรคที่สําคัญสุดที่ทําให้วินิจฉัยโรคทางคลินกิ ได้ค่อนข้างแน่
ก็คือ ตากระตุกลง เวลามองลง หรือ downbeat nystagmus (DBN) ซึ่งในผูป้ ่วยอายุขนาดนี้
และ
ผลการตรวจที่กล่าวทําให้นึกถึงว่ามีอะไรผิดปกติที่ cranio-vertebral junction
โดยเฉพาะ Chiari malformation type I โรคอื่นที่ใกล้เคียงและอาจเป็นได้ก็คือ multiple
sclerosis การตรวจ MRI จะให้คําตอบดีที่สุด
ผลการตรวจ MRI
presence of Tonsillar ectopia. The cerebellar tonsil is located 2.7
cms. lower than the foramen magnum and the cervico-medullary junction is also
herniated lower than the foramen magnum. There are cranio-vertebral anomaly with
mild shortening of the clivus canal angle and sclerosis of the tip of dens. The 4th
ventricle and posterior fossa are well formed.
Diagnosis: Chiari type I and a short segment of syringohydromyelia
at the upper cervical cord (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์)
การรักษา
ได้ส่งต่อผู้ป่วยให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช ผ่าตัด ทํา
posterior fossa decompression with duraplasty with nylon tube placement –
suboccipital craniectomy with C1-C2 laminectomy พบมี cerebellar ectopia and
patent foramen caecum.
หลังผ่าตัดได้ 1 เดือน ผู้ปว่ ยยืนและเดินได้ปกติ ก่อนผ่าตัดที่ยืนไม่มั่นคงและ
เวลาก้าวเดินต้องระวัง คงเป็นผลจาก cerebellum ส่วนกลางไม่ปกติ ผู้ป่วยหายมึนศีรษะ
ตรวจพบ spasticity ที่ขาทัง้ 2 ข้างน้อยลง ที่แขนซ้ายหายเป็นปกติ ตรวจยังพบ DBN แต่
เมื่อมาตรวจหลังผ่าตัดได้ 6 เดือนผู้ปว่ ยสบายดี หายมึนศีรษะและ DBN ก็หายไป
อภิปรายเพิ่มเติม
Chiari malformation เป็นโรคพิการแต่กําเนิดที่น่าสนใจมากโดย cerebellum
โดยเฉพาะส่วนที่เรียก tonsil อยู่ผิดตําแหน่งเพราะอยู่ต่ําผ่านลง foramen magnum ทําให้กด
ประสาทไขสันหลังส่วนคอตอนบน Hans Chiari แพทย์ชาวออสเตรียเป็นผู้รายงานโรคนี้เป็น
คนแรกในปี ค.ศ. 1891 และต่อมาในปี 1896 Chiari ได้กล่าวให้เกียรติแก่นายแพทย์ Julius
Arnold ศาสตราจารย์ทางกายวิภาคศาสตร์ที่ Heidelberg เยอรมันนี และนายแพทย์ John
Clelandจากเมืองเอดินเบอระในสกอตแลนด์ ที่พบและเขียนเกี่ยวกับสมองและกระดูกสันหลัง

บริเวณดังกล่าวผิดปกติ แต่ปัจจุบันทุกคนยอมรับว่า Chiari เป็นผู้ที่บันทึกเรื่องนี้ไว้อย่าง
ละเอียดโดยแบ่งความพิการดังกล่าวเป็น 4 ชนิด คือ
Type 1 มี cerebellar tonsils ยาวและอยู่ต่ําผิดตําแหน่งปกติพร้อมกับ
medulla oblongata โดยไปอยู่ใน spinal canal
Type 2 พบในเด็กเล็กมี hydrocephalus ก้านสมองส่วน pons และ
medulla อยู่ต่ําผิดที่ โดยไปอยู่ใน spinal canal มี hydromyelia และมี myelomeningocoele
มี diastematomyelia และ conus medullaris เลื่อนต่ําไปอยู่ระดับ sacrum
Type 3 มี malformation โดย tentorium cerebelli บางส่วนไม่มี
cerebellum และ 4th ventrical อยู่ต่ําลงไปใน cervical canal และมี hydromyelia ที่ต่อเนื่อง
จาก ventricle บางรายมี occipital meningocoele
ส่วน Type 4 มี cerebellar hypoplasia และมี cyst ที่เรียก Dandy-Walker cyst
(Dandy และ Earl Walker เป็นประสาทศัลยแพทย์ชาวอเมริกัน 2 คนที่มีชื่อเสียงมากใน
ต้นศตวรรษทีผ่ ่านมา)
ที่จริง Arnold เพียงรายงานทารกที่มี spina bifida แต่ไม่มี hydrocephalus
เมื่อปี ค.ศ. 1894 ซึ่ง Chiari เชื่อว่าลักษณะคล้าย Type 2 ทีเ่ ขารายงานไว้ เช่นเดียวกับที่
Cleland รายงานทารก 1 ราย แต่รายนั้นมี spina bifida และ hydrocephalus ด้วย Jean
Cruveilhier ศาสตราจารย์ทางกายวิภาคศาสตร์ชาวฝรัง่ เศสที่ปารีส 50 ปีก่อนหน้านั้นก็บันทึก
ผู้ป่วยมี spina bifida และ hydrocephalus ไว้แล้ว ด้วยเหตุนี้ศัลยแพทย์ทางระบบประสาทใน
ปัจจุบันจึงเรียกโรคเหล่านี้เพียง Chiari malformation type 1 หรือ 2 หรือ 3……..
การวินิจฉัย Chiari malformation ชนิดต่างๆ ง่ายขึ้นมากเมือ่ แพทย์มี MRI ใช้
แต่เดิมแพทย์ทางรังสีวทิ ยาอาศัยเอกซ์เรย์ศีรษะและต้นคอและลากเส้นต่างๆ ซึ่งมีชื่อแพทย์ผู้
นํามา ใช้กันหลายวิธี เช่น Chamberlain’s line, Macgregor’s line, Bull’s angle,
Fischgold’s line
และ digastric line ! ปัจจุบันมี MRI แล้วรังสีแพทย์รุ่นใหม่คงจะไม่ต้องจําชือ่ เหล่านี้ !
ที่น่าสนใจกว่าที่ผมจะขอกล่าวไว้ก็คอื เรือ่ ง Downbeat nystagmus (DBN) ซึ่ง
เป็นสัญญาณโรคที่เกือบจะเป็นเอกลักษณ์สําหรับโรคนี้ถึงแม้วา่ DBN จะเป็นจากสาเหตุอื่นได้
เช่น multiple sclerosis, cerebellar degeneration ทั้งชนิด familial และ paraneoplastic,
brainstem infarction, Wernicke’s encephalopathy หรือแม้กระทั่งพิษจาก lithium หรือ
ยากันชักเช่น phenytoin ก็มีผ้รู ายงานไว้ แต่ผู้ป่วยด้วย DBN ส่วนใหญ่เป็นจาก Chiari
malformation
ผู้ป่วยด้วย DBN มักบ่นตามองไม่ชัดหรือบางครั้งเห็นภาพซ้อน ภาพไหว
เชื่อว่า DBN เกิดจากที่ cerebellar flocculus ผิดปกติ ปกติ Purkinje cells ใน flocculus มี
ส่วนควบคุม central connection จาก anterior semicircular canal การทดลองในสัตว์โดย
ตัด cerebellar flocculus ทิ้งไปทําให้มี DBN (เอกสารหมายเลข 10)
ผมให้เอกสารที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมไว้หลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวกับ DBN และ
Chiari malformation นอกจากนีย้ ังรวมเรื่องล่าสุดเกี่ยวกับ positional down beating
nystagmus (pDBN) ซึ่งไม่เหมือนกับ DBN เป็นรายงานผู้ป่วยถึง 50 รายที่มี nystagmus
เวลามองลงเฉพาะเมื่อผู้ป่วยนอนหงายลงจากท่านั่งและศีรษะแหงนห้อยลงต่ําหรือแพทย์ตรวจ
ด้วยการทํา Dix-Hallpike manoeuvre ซึ่ง pDBN นอกจากพบในรอยโรคที่ cerebellum แล้ว
ยังอาจเป็นจากมี anterior semi-circular canalithiasis (เอกสารหมายเลข 16) สําหรับผูท้ ี่
ต้องการทราบเรื่อง Chiari malformations พอเป็นสังเขป ผมแนะนําเอกสารหมายเลข 17 จะ
เข้าใจเรือ่ งนี้ได้แจ่มแจ้งเพราะมีรูป MRI ประกอบให้เห็นได้ชัด

ท้ายสุด
ผมขอย้ําว่าตากระตุกหรือ nystagmus เป็นสัญญาณโรคทีม่ ี
ประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคมาก ผมขอแนะนําให้อา่ นบทความล่าสุด (เอกสารหมายเลข 19)
ซึ่งมีวีดทิ ัศน์ประกอบดูได้จาก web site (www.jnnp.com) !
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