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“หญิงสาวสะอึก ตามัวและเดินเซ”
หญิงไทยคู่อายุ 26 ปี แม่บ้านจากจังหวัดสมุทรสาคร
อาการสําคัญ
ตามัวและเห็นภาพซ้อนมา 3 วัน
1 เดือนก่อนมา รพ. ผู้ป่วยรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน 1 ครั้งและเริ่มสะอึก ผู้ป่วยพยายามใช้
วิธีต่างๆ เช่น กลั้นหายใจ ดื่มน้ํา แต่ไม่หายสะอึก อาการเป็นติดต่อกันอยู่ 7 วันก็หยุดไปเอง 3-4
วันต่อมาผู้ปว่ ยสังเกตว่าเวลาลุกขึ้นยืนมีหน้ามืด ขาข้างขวาเริม่ ตึงๆ และเวลาเดินมักจะเซไปทางขวา
พร้อมๆ กันรูส้ ึกหน้าทั้ง 2 ซีกชา อาการชาเป็นตลอดเวลา
3 วันก่อนมา รพ. ตาทั้ง 2 ข้างมัวและเห็นภาพซ้อน ผู้ป่วยลองปิดตาข้างหนึ่งจะ
เห็นชัดขึ้นและภาพซ้อนหายไป เวลาเดินจะโคลงเคลง
ไม่มีประวัติเคยเจ็บป่วยร้ายแรงมาก่อน
มีประวัติทานยาคุมกําเนิดมา 5 ปี
อภิปราย
ถ้าผู้ป่วยรายนี้มาหาแพทย์เมื่อเริม่ ไม่สบายและมีอาการสะอึกเพียงอย่างเดียว
แพทย์
หลายคนอาจจะไม่นึกถึงโรคระบบประสาท ซึ่งที่จริงแล้วอาการสะอึกอาจเป็นอาการเริ่มต้นทีน่ ําผู้ป่วยทีม่ ี
รอยโรคที่ก้านสมองมาหาแพทย์
ผู้ป่วยรายนี้มีตาเห็นภาพซ้อนที่หายไปเวลาปิดตาข้างหนึ่ง บ่งว่า
กล้ามเนือ้ ตาทั้ง 2 ข้างทํางานไม่ประสานกัน ในรายนี้ก็ทําให้คดิ ว่าประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อตา เช่น
ประสาทคู่ที่ 6 ซึ่งตัวนิวเคลียสอยู่ที่ pons และประสาทที่ประสานการทํางานของประสาทเส้นที่ 3 ข้าง
หนึ่งกับเส้นที่ 6 อีกข้างหนึ่งหรือ medial longitudinal fasciculus (MLF) ทํางานไม่ปกติกอ็ ยู่ที่ pons
เช่นกัน เช่นเดียวกับหน้าชาทั้ง 2 ซีกผูป้ ่วยรายนี้จึงมีรอยโรคอยูท่ ี่ pons ส่วนอาการตามัวยังบอกไม่ได้
ว่าเกิดจากมีรอยโรคที่ optic nerve ด้วยหรือไม่ เพราะปกติคนที่เห็นภาพซ้อนมักจะบอกว่าตามองเห็นไม่
ชัดหรือมัว เมื่อปิดตาข้างหนึ่งเห็นชัดดี ดังกรณีผู้ป่วยรายนี้ สรุปประวัตนิ ่าจะบอกได้แน่วา่ ผู้ป่วยมีรอย
โรคที่ brain stem ซึ่งก็จะอธิบายอาการ
ขาเกร็งๆ และเดินโคลงเคลงด้วย ผลการตรวจร่างกายทาง
ระบบประสาทจะทําให้การวินิจฉัยโรคชัดเจนขึ้น
ผลการตรวจร่างกาย
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อภิปราย (ต่อ)
ผลการตรวจร่างกายก็ยืนยันว่าผู้ปว่ ยมีรอยโรคที่ก้านสมองบริเวณ pons ส่วนล่าง ใน
ผู้ป่วยอายุขนาดนี้โรคที่น่านึกถึงมากที่สดุ ก็คือ multiple sclerosis (MS) สาเหตุอื่นทีอ่ าจเป็นไปได้แต่
โอกาส น้อยกว่ามากก็คอื arterio-venous malformation (AVM) และ pontine infarct ผู้ป่วยรายนี้
ทานยา
คุมกําเนิดมา 5 ปี ผมจึงเอ่ยถึง pontine infarct ไว้ การตรวจด้วย MRI จะให้คําตอบดี
ที่สุด
ผลการตรวจ MRI
ill-defined hyposignal T/hypersignal T2 lesion at lower pons, whole medulla
more prominent on the left, cervico-medullary junction and upper cervical cord.
better defined more hypersignal T2 lesion scattering in the central portion of
the lesion involving the floor of 4th ventricle and posterior medulla without enhancement.

อภิปรายเพิ่มเติม
ผู้ป่วยรายนี้กม็ ี demyelinating lesion ที่ pons, medulla และประสาทไขสันหลังส่วน
ต้น เป็น acute brain stem MS

อาการสะอึกหรือ hiccup (ไม่ใช่ hiccough ดังที่บางคนเข้าใจผิด – เอกสารหมายเลข
1) เกิดขึ้นเพราะกล้ามเนื้อกะบังลม (diaphragm) และกล้ามเนือ้ ระหว่างซี่โครงเวลาหายใจเข้า
(inspiratory intercostal muscles) เกิดหดตัวอย่างแรงพร้อมกันในขณะที่ glottis ปิดหลังจากกล้ามเนือ้
เหล่านั้นหดตัวได้ประมาณ 30 milli-seconds จึงทําให้เกิดเสียงสะอึกตามมา อาการสะอึกอาจจะเป็นทั้ง
วันทั้งคืนขณะนอนหลับก็ได้ สะอึกมักจะเกิดขึ้นประมาณ 15-30 ครั้งต่อนาที ถ้าให้ผู้ป่วยกลั้นหายใจหรือ
สูดคาร์บอนไดออกไซด์เพือ่ เพิ่ม PaCO2 อาการสะอึกจะห่างไปหรือหยุดไปได้ ในขณะที่การลด PaCO2
จะไม่ทาํ ให้สะอึกบ่อยขึ้นแต่เพิ่ม amplitude (เอกสารหมายเลข 2) ถ้ามีรอยโรคที่ก้านสมองส่วน
medulla บริเวณ nucleus tractus solitarius ทําให้เกิดอาการสะอึกดังในกรณีผู้ป่วยรายนี้ เพราะฉะนั้น
แพทย์จึงควรนึกถึงสาเหตุที่เกิดจากก้านสมองบริเวณดังกล่าวผิดปกติด้วย นอกจากสาเหตุที่พบได้บ่อยๆ
จากช่องท้องและทรวงอกส่วนล่างบริเวณกะบังลมและภาวะไตวาย เนื่องจากผู้ปว่ ยที่สะอึกส่วนมากไม่ได้
Plato
มีโรคอะไรร้ายแรง คนเราจึงเรียนรู้วิธีระงับอาการกันด้วยวิธีต่างๆ กันมาตั้งแต่โบราณกาล
ปราชญ์ชาวกรีกแนะนําให้ใช้อะไรแยงจมูกให้จาม ตัง้ แต่ 416 ปีก่อนคริสต์กาล บางคนใช้ล้างคอหรือ
กระตุ้น pharynx
บางคนแนะนําให้ดื่มน้ําเย็นบ้าง ให้หายใจเข้าออกในถุงกระดาษบ้าง วิธีเหล่านี้
บางครั้งได้ผลแต่บางครั้งก็ไม่ได้ผล ปัจจุบันยาที่ให้ผลดีที่สุดก็คอื baclofen กินเพียง 10 mg ก็มักจะ
หาย
ในปี 1987 Birkhead และ Friedman เป็นผู้รายงานอาการสะอึกและอาเจียนเป็นอาการ
เริ่มแรกที่นาํ ผูป้ ่วย MS มาหาแพทย์ (เอกสารหมายเลข 3) ถึงแม้จะมีรายงานก่อนหน้านั้น (เอกสาร
หมายเลข 4) ถึงผู้ป่วยด้วย MS ที่มีดงั กล่าวแต่ผปู้ ว่ ยมีอาการอืน่ ๆ ด้วย รายงานยังระบุว่ามีผู้ป่วย 1
รายที่ใช้ยา carbamazepine หยุดสะอึกได้ผลดีมาก ต่อมาก็มีรายงานอื่นอีก เช่น Funakawa และคณะ
รายงานผู้ป่วย MS สะอึกไม่หยุดร่วมกับมี sleep apnoea (เอกสารหมายเลข 5) Chang และคณะ
รายงานภาพ MRI
ผู้ป่วยสะอึกไม่หยุดมี plaque ที่ medulla ในปี ค.ศ. 1994 (เอกสารหมายเลข
6) เมื่อเร็วๆ นี้
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรวิพรรณ วิทูรพณิชย์ แพทย์หญิงบุษยา
ภิรมย์ใหม่ และรองศาสตราจารย์
นายแพทย์สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ จากรามาธิบดี ก็ได้รวบรวม
ผู้ป่วย MS ที่มีอาการสะอึกเป็นอาการนําจํานวน 4 รายรายงานไว้เช่นกัน (เอกสารหมายเลข 7)
สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MS ที่รอยโรคเกิดที่บริเวณ medulla ก็คือผู้ปว่ ยอาจมา
หาแพทย์ด้วยอาการน้าํ ท่วมปอดหรือ pulmonary oedema ได้ (เอกสารหมายเลข 8 ถึง 13) เชื่อว่า
รอยโรคที่ nucleus tractus solitarius ส่วนล่าง ที่ dorsal motor nucleus ของประสาท vagus และที่
medial reticular formation ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการทํางานของหัวใจ ความดันเลือดทั่วไปและ
hydrostatic pressure ของปอด ทําให้เกิดอาการดังกล่าว
MS เป็นโรคที่พบได้น้อยในภูมิภาคเอเชีย แต่นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ที่ผมรายงาน
ผู้ป่วยไทยรายแรกที่พิสูจน์ได้แน่ทางพยาธิวิทยาว่าเป็น MS (เอกสารหมายเลข 14) และรายงานต่อๆ มา
จนปัจจุบันผมมีความเชือ่ ว่าโรคนี้เกิดบ่อยขึ้นกว่าเดิมถึงแม้จะไม่
(เอกสารหมายเลข 15 ถึง 18)
การศึกษาทางวิทยาการระบาดให้เห็นแน่ชดั เช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งเมือ่ 40 ปีก่อนพบ
น้อยมาก อาจจะจัดโรคทั้งสองเป็นโรคเหตุความศิวิไลซ์ (เอกสารหมายเลข 19) น่าจะไม่ผิด !
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