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“ปวดแสบปวดร้อนที่ขาและก้น ปัสสาวะลําบาก”
ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 42 ปี อาชีพนักบิน รับราชการทหารยศนาวาอากาศเอก
อาการสําคัญ
ปวดแสบร้อนที่ฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง มา 3 สัปดาห์
2 เดือนก่อนมา รพ. รู้สึกไม่คอ่ ยสบาย ครั่นเนื้อครั่นตัว เบื่ออาหาร
3 สัปดาห์ก่อนมีปวดแสบปวดร้อนทีฝ่ ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง อาการค่อยๆ เป็นมากขึ้นโดยลาม
จาก ฝ่าเท้าถึงน่องและต้นขาด้านหลัง 7 วันต่อมาเริ่มมีชาๆ บริเวณก้นกบและปัสสาวะลําบาก ต้องใช้
แรงเบ่งนานๆ จึงจะถ่ายปัสสาวะได้ ท้องเริ่มผูกถ่ายอุจจาระก็ไม่คอ่ ยรู้สึกเวลาอุจจาระออก พร้อมกัน
สังเกตอวัยวะเพศไม่แข็งตัว อาการเจ็บฝ่าเท้าเป็นมากขึ้น
น้ําหนักตัวลดไป 10-15 กิโลกรัมในระยะ 2 เดือนที่ไม่สบาย ขาทั้ง 2 ข้างมีแรงเป็นปกติ
3 ปีก่อนเคยปวดหลัง พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกวินิจฉัยว่า หมอนรองกระดูกสัน
หลังเสื่อม แนะนําให้ผู้ปว่ ยงดขับเครื่องบินอยู่หนึ่งเดือน อาการปวดก็หาย
6 เดือนก่อนมา รพ. ไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยเป็นโรค HIV ระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาล
ไม่ได้ใส่ผา้ ปิดจมูก
อภิปราย
อาการปวดแสบปวดร้อนเป็นอาการที่เกิดจากประสาทรับรู้ความรูส้ ึกปวดและรับรู้ความ
ร้อนเย็นผิดปกติ เช่น มีอาการอักเสบที่เส้นประสาทขนาดเล็กหรือ C fibres ในรากประสาทหรือ
ประสาทส่วนปลาย ถ้ารอยโรคอยู่ในประสาทไขสันหลังก็จะเป็นที่ lateral spinothalamic tract ส่วน
อาการเป็นเหน็บหรือชาๆ หนาๆ ที่ผวิ หนังเป็นเพราะเส้นประสาทขนาดโตกว่าคือ A-fibres ผิดปกติ ใน
ผู้ป่วยรายนี้คงจะพูดได้ว่า รอยโรคอยู่ที่ cauda equina โดยอาการบ่งถึงรากประสาท L5 S 1, 2, 3
และ 4 ทั้ง 2 ข้างผิดปกติ ปัสสาวะ อุจจาระลําบาก เวลาถ่ายอุจจาระผู้ป่วยไม่รู้สึกว่าอุจจาระผ่านรู
ทวารออกมาและอวัยวะเพศไม่แข็งตัว บ่งถึงรากประสาท S 2, 3 และ 4 ผิดปกติ ถ้ารอยโรคเกิดขึ้นที่
ประสาทไขสันหลังส่วนปลายสุดหรือ conus medullaris มักจะมีกล้ามเนือ้ ขาอ่อนแรงและลีบด้วย คง
ต้องดูผลการตรวจกล้ามเนือ้ ขาและ reflexes ที่เข่าและข้อเท้าประกอบด้วย พยาธิสภาพอาจเป็นการ
อักเสบหรือมีเนื้องอกกดรากประสาทส่วนนั้นได้
ผลการตรวจร่างกาย
T 37.4ºC
Wt. 80 kgs
Ht. 185 cms
PR 78 regular BP 120/70
CNS
Cranial nerves intact
Upper and lower limbs : no wasting or weakness
Tone and Coordination √
SJ
++
++
BJ
++
++
TJ
++
++

KJ
++
++
AJ
P
↓
↓
impaired pin prick sensation in the back of both legs and in both feet
and buttock
anal sphineter tone : loose
no other abnormality
อภิปราย (ต่อ)
ผลการตรวจร่างกายก็ยืนยันว่า มีรอยโรคที่ cauda equina ผู้ป่วยมีไข้ต่ําๆ และมีต่อม
น้ําเหลืองโตทีค่ อ เกิดจากรากประสาทเหล่านั้นอักเสบจากโรคติดเชื้อได้ หรือจากมะเร็งแพร่กระจายไปที่
บริเวณนั้นก็ได้ ควรตรวจ MRI ที่บริเวณ thoraco-lumbar spine ตรวจเลือดทํา CBC, FTA-Abs, HIV
เอกซเรย์ปอด
ส่วนการเจาะเอาน้าํ ไขสันหลังไปตรวจอาจทําลําบากเพราะผูป้ ่วยมีรอยโรคบริเวณที่
จะต้องเจาะ
ผลการตรวจพิเศษ
ผลการตรวจเลือดไม่พบอะไรผิดปกติ
FTA-Abs : non-reactive
HIV -ve
Chest x ray ปกติ
MRI spine suspected lesion at conus medullaris and
bony involvement
? metastasis
ข้อมูลเพิ่มเติม
ระหว่างที่อยู่ใน รพ. ผู้ป่วยมีไข้ต่ําๆ ประมาณ 37.5ºC 7 วันหลังอยู่ รพ. แขนซ้าย
ชาๆ และมีปวดเป็นบางครัง้ แพทย์ตรวจพบมี hypalgesia บริเวณ L C 6-7 dermatomes และตรวจ
คลําต่อมน้ําเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. จึงตัดออกไปตรวจ พยาธิแพทย์รายงานว่า
เป็น granulomatous lymphadenitis เข้าได้กับวัณโรค จึงให้ยา isoniazid, pyrazinamide, ethambutol
และ streptomycin หลังจากได้ยาประมาณ 5 วันผูป้ ่วยค่อยๆ ดีขึ้น ไม่มีไข้ อาการปวดชาทีข่ าและก้น
กบค่อยๆ น้อยลงตามลําดับ จนหายเป็นปกติหลังได้รับการรักษาไป 6 เดือน ผู้ปว่ ยได้รับยาฉีด
streptomycin อยู่ 6 สัปดาห์ และได้ทานยารักษาวัณโรคจนครบ 1 ปี
ผู้ป่วยกลับไปทํางานเป็นปกติและสบายดี น้ําหนักตัวเพิ่ม 5 กิโลกรัม เมื่อครบ 2 ปีจาก
ที่ ไม่สบายตรวจไม่พบอะไรผิดปกติ ยกเว้น AJ + ทั้ง 2 ข้าง ผู้ป่วยไม่มอี าการชาและความรู้สึกทาง
เพศก็กลับเป็นปกติ
สรุปให้การวินจิ ฉัยว่าเป็น lumbar radiculomyelitis จาก TB
ผู้ป่วยรายนี้อยู่ในความดูแลรักษาของนาวาอากาศโท นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ที่
โรงพยาบาลภูมิพล ผู้เขียนได้รับการปรึกษาและได้ติดตามดูผู้ปว่ ยมาตลอดจนปัจจุบัน
อภิปรายเพิ่มเติม
วัณโรคที่บริเวณประสาทไขสันหลังหรือทีร่ ากประสาทส่วนล่างเกิดขึน้ ไม่บ่อยเหมือนเยื่อ
หุ้มสมองอักเสบแต่เป็นที่รจู้ ักกันดีมานาน ในประเทศอินเดียเมื่อ 40 ปีก่อนมีผปู้ ่วยวัณโรคประเภทนี้ไม่
น้อย รายงานที่เป็นทีอ่ ้างอิงตลอดมาจนปัจจุบันก็คือ รายงานของนายแพทย์ Wadia และนายแพทย์
Dastur ซึ่งเป็น 2 ภาคๆ แรกเป็นลักษณะอาการทางคลินิกและทางรังสีวิทยา ก่อนมี MRI ใช้ และภาค

ที่ 2 ว่าด้วยพยาธิวิทยาของโรคนี้ (เอกสารหมายเลข 1 และ 2) ผู้ป่วยบางรายที่ลักษณะอาการแบบนี้
เป็นจาก intra-dural spinal tuberculomas ได้ (เอกสารหมายเลข 3 และ 4) ผู้ป่วยรายนี้มีต่อม
น้ําเหลืองทีค่ อโตขึ้นขณะอยู่ใน รพ. ทําให้สันนิษฐานว่าที่บริเวณเยือ่ หุ้มรากประสาททีเ่ กิดโรคอาจมี TB
granulomas เล็กๆ หลายๆ ก้อนเกิดขึน้ หรือแม้กระทั่งที่เยื่อหุ้ม conus medullaris จึงทําให้เห็นภาพใน
MRI ตามที่รงั สีแพทย์รายงานไว้ ผูป้ ่วยที่รายงานจากอินเดียมีจํานวนไม่น้อยที่มีอาการรุนแรงเร็วหรือ
ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาช้ามักจะเป็นอัมพาตตลอดไป (เอกสารหมายเลข 5 และ 6) การ
เลือกใช้ยาต้านเชื้อวัณโรคในปัจจุบันก็มีความสําคัญมาก ควรใช้ยาที่เข้าน้ําหล่อไขสันหลังได้ดี เช่น
isoniazid และ pyrazinamide ควบกับยาอีก 2 ตัวเช่นใน ผู้ป่วยรายนี้ และให้เป็นระยะเวลา 9 เดือน
ถึง 1 ปีก็เพียงพอ (เอกสารหมายเลข 7) ปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายตัวคือ อย่างน้อยดือ้ ยา isoniazid
และ rifampin ในผู้ป่วยใหม่พบได้ประมาณร้อยละ 2 ในประเทศไทยและก็เป็นปัญหาทัว่ โลกในปัจจุบัน
(เอกสารหมายเลข 8) ผู้ป่วยรายนี้โชคดีที่หายเป็นปกติดีเพราะแพทย์ ผู้รักษาวินิจฉัยได้เร็ว ราก
ประสาทไขสันหลังส่วนล่างอักเสบอาจเกิดจากเชื้อโรคอื่นได้แก่ ไวรัส CMV ซึ่งมักจะพบในผู้ป่วยที่เป็น
โรค HIV (เอกสารหมายเลข 9) และเชื้อ HIV เองก็ทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้แต่มักจะมีขาอ่อนแรงร่วม
ด้วย ส่วนไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่ทําให้มีรากประสาทไขสันหลังส่วนปลายอักเสบและเคยพบระบาดในประเทศ
ไทยแล้วก็คอื Enterovirus 70 ที่ทําให้เกิดโรคตาแดงระบาดและในบางครั้งเข้าประสาทไขสันหลังทําให้มี
อาการคล้ายโรคโปลิโอ (เอกสารหมายเลข 10)
การติดเชื้อวัณโรคที่ระบบประสาทยังพบได้เสมอๆ ในบ้านเรา บางครั้งอาจจะมาหา
แพทย์ด้วยลักษณะอาการทีแ่ ปลกๆ แบบนี้แพทย์จึงควรทราบและคํานึงถึงเสมอ ส่วนปัญหาติดเชื้อวัณ
โรคในทุกระบบของร่างกายยังเกิดขึ้นเป็นประจําทั่วโลกและผู้ปว่ ยอาจจะมาด้วยอาการที่ผิดไปจากเดิม อา
ยุรแพทย์จึงควรสังวรไว้เสมอดังเอกสารล่าสุด (หมายเลข 11 และ 12) ที่ผมอ้างไว้
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