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“หญิงสูงอายุเมื่อยขาและขาชาเวลาเดิน”
หญิงไทยโสดอายุ 72 ปี จาก กทม.
อาการสําคัญ
ขาข้างขวาชา เป็นมากเวลาเดิน มา 1 เดือน
เริ่มมีอาการชาเหมือนเป็นเหน็บที่ปลายนิ้วเท้าข้างขวาต่อมาชาขึ้นมาที่น่องและ
โคนขาด้านหลัง อาการเป็นมากขึ้นหลังจากเดินได้ระยะประมาณ 1 กิโลเมตร 2 สัปดาห์
ก่อนมาโรงพยาบาลเท้าซ้ายเริ่มชาบ้าง และผู้ปว่ ยเดินได้ไม่ไกลก็เริ่มมีอาการทีข่ าทั้ง 2 ข้างและ
มีปวดเมื่อยหลังบ้าง เวลาเดินมากจะปวดเมื่อยน่องทั้ง 2 ข้างบางครั้งปวดชาขึ้นไปถึงโคนขาทั้ง
2 ข้างและขาหนักๆ เวลาเดินก้าวขาไม่ค่อยออก
ผู้ป่วยมีแรงดันเลือดสูงมา 5-6 ปี ได้รับยาและตรวจกับแพทย์เป็นประจํา
5 ปีก่อนเคยปวดเมือ่ ยหลังเป็นๆ หายๆ อยู่ระยะหนึ่ง
อภิปราย
อาการเป็นเหน็บและชาที่ขาทั้ง 2 ข้างพร้อมกับมีอาการปวดเมื่อยน่องที่เกิดขึ้น
หลังเดินได้ประมาณ 1 กิโลเมตรในหญิงสูงอายุรายนี้ เป็นลักษณะอาการที่พบในภาวะที่เรียก
intermittent claudication of the cauda equina ชื่อนี้นายแพทย์ Blau และศาสตราจารย์
นายแพทย์ Valentine Logue รายงานไว้เป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1961 (เอกสารหมายเลข 1)
ผู้รายงานออกตัวในรายงานว่า ถึงแม้ cauda equina จะไม่เขยก (limp) ได้เหมือนขาโดย
หมายถึงภาวะ leg claudication จากขาดเลือดเพราะหลอดเลือดแดงตีบ แต่เขาเห็นว่าเป็นชื่อที่
เหมาะสมเพราะเขาเชื่อว่ารากประสาทเหล่านั้นขาดเลือดขณะที่ผู้ป่วยเดิน เนื่องจากมีหมอนรอง
กระดูกสันหลัง (lumbar disc) โป่งออกตรงกลาง (central protrusion) Blau และ Logue
ยังได้พูดถึง Dejerine แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยาชาวฝรัง่ เศสเมือ่ ต้นศตวรรษที่ผา่ นมา
ว่า Dejerine เคยรายงานภาวะ intermittent claudication of the spinal cord ไว้เมือ่ ปี ค.ศ.
1911
เขาทั้งสองจึงเลือกใช้ชื่อนั้น
ในปัจจุบันกลุม่ อาการจาก cauda equina ผิดปกติเป็นที่รู้จักกันดีมากขึ้น
เพราะมีรายงานเพิ่มขึ้นมาก ส่วนมากเป็นผลจากกระดูกหลังและหมอนรองกระดูกเสื่อมและ
โป่งยื่นเข้าไปใน lumbar spinal canal ทําให้เกิดมี lumbar canal stenosis นอกจากนี้กม็ ี
รายงานกลุ่มอาการนีใ้ นผูป้ ่วยด้วยโรค ankylosing spondylitis
ผู้ป่วยที่มี intermittent
claudication of the cauda equina มักจะมีอายุ 50 ปีขึ้นไป บางรายอาจจะเคยมีอาการที่
เรียก sciatica หรือปวดหลังและปวดร้าวจากสะโพกลงไปตามโคนขาด้านหลังและน่องข้างหนึ่ง
ข้างใด แต่พบได้น้อย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มกั จะมีอาการเพียงปวดเมื่อยหลัง “หลังแข็ง” แล้วเริ่มมี
อาการปวดเมือ่ ยน่องเวลาเดินพร้อมกับปลายเท้าชาทัง้ 2 ข้าง อาการอาจจะรุนแรงไม่เท่ากันทั้ง
2 ข้าง ถ้าเดินมากจะบ่นเมื่อยโคนขา ประวัติแยกได้จาก claudication ที่เกิดจากโรคหลอด
เลือดแดงที่ขาตีบที่มักจะเริ่มมีอาการปวดเมื่อยน่องข้างเดียวและเมือ่ หยุดเดินอาการจะดีขึ้นเร็ว
ในขณะที่ผู้ปว่ ยที่มีรอยโรคที่ cauda equina อาการจะเป็นอยู่นานหลายนาทีบางครั้งเกือบครึ่ง
ชั่วโมงกว่าอาการปวดเมือ่ ยและอาการเหน็บชาจะหายไป ในผู้ป่วยที่มี lumbar canal stenosis
และมีอาการจากการเดิน ถ้าหยุดต้องนั่งและก้มตัวไปข้างหน้า บางครั้งอาการขาชาและเมือ่ ยจะ
หายเร็วขึ้นเพราะการงอหลังอาจช่วยให้ lumbar canal แคบน้อยลง

ยังมีอีกภาวะหนึ่งที่ผู้ป่วยมีอาการชาที่ขาและขาอ่อนแรงหลังเดินคือภาวะที่
ประสาท lumbo sacral plexus ขาดเลือดจากหลอดเลือดแดง pelvic arteries รวมทัง้
internal iliac arteries ตีบ (เอกสารหมายเลข 6) แต่ในกรณีนอี้ าการปวดเกิดที่บั้นเอวและ
ก้นกบบางครั้งในช่องท้องส่วนล่างและมีขาชาเมือ่ ยล้าผิดกับภาวะจากรอยโรคที่ cauda equina
และเป็นภาวะที่พบได้น้อยกว่ามาก
การตรวจร่างกายผู้ป่วยควรเน้นไปที่ขาโดยเฉพาะการตรวจความรู้สกึ เจ็บและ
tendon reflex
ผลการตรวจร่างกาย
PR 66 regular
healthy looking

BP 140/80

Legs: Peripheral arterial pulses are present
no wasting of muscles
Muscle power - all 5/5 (including extensor hallucis longus)
®
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+
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↓
↓
no sensory impairment
Lumbar spine movements: slight limitation of extension
อภิปราย (ต่อ)
สัญญาณโรคที่ตรวจพบก็มี reflex ที่ข้อเท้าข้างซ้ายหายไปและข้างขวาน้อยกว่า
ปกติหมายถึง รากประสาท S 1 ทั้ง 2 ข้างผิดปกติ ถ้าสงสัยผู้ปว่ ยที่มีภาวะ cauda equina
claudicationควรลองให้ผู้ปว่ ยเดินไปเดินมาสัก 5-10 นาทีหลังตรวจและกลับมาตรวจอีกครั้ง
บางครั้งจะพบว่ามีกล้ามเนือ้ อ่อนแรงไปบ้างโดยเฉพาะ extensor hallucis longus ถ้าราก
ประสาท L 5 ผิดปกติและ reflex ที่เข่า (KJ) อาจหายไปถ้ารากประสาท L 3 และ L 4
ผิดปกติ
นอกจากนี้ยังตรวจได้ว่าความรูส้ ึกเจ็บที่ผิวหนังลดลงเมื่อตรวจด้วยไม้จิ้มฟันปลาย
แหลม
การส่งตรวจด้วย MRI จะให้คําตอบดีที่สดุ
การตรวจพิเศษและการรักษา
MRI spine (อาจารย์จิรพร เหล่าธรรมทัศน์) : L 3/4, 4/5
disc degeneration c lumbar canal stenosis

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดหลัง (อาจารย์นายแพทย์สุรชัย เคารพธรรม) เมื่อมา
ตรวจ 2 เดือนหลังผ่าตัดผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมาก เดินได้คล่องและเดินได้ไกลเดินได้กว่า 1
ชั่วโมงโดยขาไม่ชาและขามีแรงดีไม่ปวดเมื่อยเหมือนก่อนผ่าตัด
ตรวจร่างกายพบ SLR เป็นปกติ KJ และ AJ ก็ปกติ (1+ ทั้งข้างขวาและ
ข้างซ้าย)
อภิปรายเพิ่มเติม
กลไกที่ทําให้เกิดอาการปวดชาและเมื่อยขารวมทั้งกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงยังไม่
พิสูจน์เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นอย่างไร แต่ที่ทราบแน่ก็คอื
1) lumbar spinal canal แคบลงเพราะเป็นมาเช่นนัน้ แต่กําเนิด และ/หรือมี
หมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวเสื่อมและโป่งพองยื่นออกไปทําให้เนือ้ ที่ๆ รากประสาท
cauda equina อยู่มีจํากัดขึ้น
2) อาการเป็นจากรากประสาทเหล่านัน้ ทํางานไม่เป็นปกติขณะผู้ป่วยยืนและ
เดินไปสักระยะหนึ่ง และอาการทุเลาจนหายไปเมือ่ ผู้ปว่ ยหยุดเดินและนั่งลง รวมทั้งอาการ
หายเร็วขึ้นถ้าผู้ป่วยนั่งงอตัวไปข้างหน้าเพื่อทําให้เนือ้ ที่ใน lumbar spinal canal กว้างขึ้น
Blau และ Logue (เอกสารหมายเลข 1 และ 4) เชื่อว่า กลุ่มอาการที่เกิดขึ้น
เป็นผลจากปริมาณเลือดทีไ่ ปเลี้ยงรากประสาท cauda equina ไม่พอเพียง โดยปกติเวลา
คนเราเดินจะมีปริมาณเลือดไปไหลเวียนที่ประสาทไขสันหลังและรากประสาทส่วนเอวนั้นมาก
ขึ้น หรือถ้าเราออกกําลังกล้ามเนือ้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไม่ว่าแขนหรือขา ปริมาณเลือดที่
ไหลเวียนไปทีป่ ระสาทไขสันหลังและรากประสาทส่วนที่ “รับผิดชอบ” กล้ามเนื้อที่ทาํ งานนัน้ ก็
เพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี lumbar spinal stenosis หรือมี lumbar spondylosis หลอดเลือดไม่
สามารถขยายตัวเพื่อให้เลือดที่ไหลเวียนไปเพิ่มขึ้นได้ จึงเกิดมีอาการรากประสาทขาดเลือด
ถ้ากลไกเป็นจากการกดหรือดึงรากประสาทโดยตรงก็น่าแปลกทีไ่ ม่มอี าการ
ปวดเหมือนทีเ่ กิดขึ้นในกรณีหมอนรองกระดูกหลังโป่งไปกดรากประสาททําให้มี sciatica ผม
(intermittent
คิดว่า
กลไกที่ทําให้เกิดอาการจึงน่าจะเป็นการขาดเลือดชั่วครั้งชั่วคราว
ischaemia) มากกว่า การเรียกภาวะนี้ว่าเป็น intermittent claudicatin of the cauda
equina จึงเหมาะสมดี
ผมพบผู้ปว่ ยที่เป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นเพราะผูส้ ูงอายุมมี ากขึ้น
แพทย์บางคนที่ไม่
ทราบถึงโรคนี้มักให้การวินิจฉัยผิดว่าเป็น polyneuropathy โดยเฉพาะถ้าผู้ปว่ ยมีโรคเบาหวาน
ร่วมอยู่ดว้ ยผมไม่ส่งผู้ปว่ ยไปรับการผ่าตัดทุกราย ถ้าผู้ป่วยมีอาการไม่มากก็จะแนะนําไม่ให้เดิน
มาก ให้เดินไปพักไปบ้าง บางรายก็ใช้ lumbar support และถ้าเดินแล้วมีอาการก็แนะนําให้นั่ง
ลงและ
งอตัวไปข้างหน้าสักพักหนึ่ง ผู้สนใจเรือ่ งการรักษาอาจหาอ่านเพิ่มเติมได้
จากเอกสารหมายเลข 7
สุดท้าย ผมขอแนะนําเอกสารหมายเลข 8 ซึ่งเป็นบทความล่าสุด
สําหรับเป็นแนวทางให้อายุรแพทย์ได้ทราบถึงโรคกระดูกไขสันหลังและหมอนรองกระดูกช่วง
ทรวงอกและช่วงเอวที่อาจจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดซึง่ รวมถึง Lumbar spinal stenosis ด้วย
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