Interhospital Conference
โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
ผูป้ ว่ ยหญิงไทยคู่ อายุ 42 ปี ภูมลิ าเนา กรุงเทพฯ อาชีพ เภสัชกรประจาโรงพยาบาล ถนัดขวา
CC : พูดไม่ชดั มากขึน้ 1ปี 6 เดือน
PI :
1 ปี 6 เดือนก่อน มีอาการพูดไม่ชดั พูดช้าลง เสียงเปลีย่ น พูดเสียงยานๆ รูส้ กึ ว่าเดินไม่สะดวกแต่ไม่มหี กล้ม
ไม่มอี าการอ่อนแรง ไม่มกี ลืนลาบากหรือสาลัก ไม่มอี าการชา ไม่ปวดศีรษะ ความจาปกติ (see video section 1)
1 ปี 3 เดือนก่อน พูดไม่ชดั มากขึน้ จนต้องเปลีย่ นไปทางานในคลังยา รูส้ กึ มีอาการเกร็งทีม่ อื ขวา และ
กล้ามเนื้อมือขวาลีบฝอ่ ลงเล็กน้อย เดินทรงตัวไม่ดแี ต่ไม่มหี กล้ม ไม่มอี าการอ่อนแรงทีต่ าแหน่งอื่นๆ เริม่ รูส้ กึ กลืน
ลาบากแต่ไม่มสี าลัก ยังสามารถทากิจวัตรประจาวันได้ (see video section 2)
3 เดือนก่อน พูดไม่ชดั จนฟงั ไม่รเู้ รื่อง กลืนลาบากมากขึน้ ดูดน้าด้วยหลอดลาบาก มีอาการเกร็งทีม่ อื ขวามาก
ขึน้ เริม่ มีอาการเกร็งทีม่ อื ซ้าย ใช้มอื หยิบจับสิง่ ของลาบาก มือลีบฝอ่ ลงทัง้ สองข้าง ขาเกร็งทัง้ สองข้างทาให้เดินลาบาก
มากขึน้ ต้องมีคนช่วยพยุงเดิน อาการเป็ นตลอดเวลา ไม่มชี ่วงทีด่ ขี น้ึ ไม่มอี าการหนังตาตกหรือเห็นภาพซ้อน ความจา
ปกติดี อารมณ์ดี (see video section 3)
PH: ปฏิเสธประวัตโิ รคประจาตัว ยาทีร่ บั ประทานประจา ไม่ด่มื สุรา ไม่สบู บุหรี่
ปฏิเสธโรคทางสมอง และโรคทางพันธุกรรมในครอบครัว
Physical examination
A Thai female, alert, and good consciousness
Vital signs:
Temp 36.8c, PR 72 bpm, RR 16/min, BP 115/63 mmHg
HEENT:
No pale conjunctiva, no icteric sclera, no Kayser–Fleischer ring (KF rings)
No cervical lymphadenopathy, thyroid gland not enlargement
Heart:
Normal S1 S2, no murmur
Chest:
Equal breath sound, no adventitious sounds
Abdomen:
Soft, not tender, active bowel sound, no hepatosplenomegaly, no sign of liver stigmata
Neurology examination
Speech:
Dysarthria (see progression in video)
Cranial nerves: Pupils 3 mm RTLBE, full EOM, normal smooth pursuit and saccade, no facial weakness,
normal facial sensation, normal gag reflex, no tongue deviation, no tongue fasciculation
Motor:
Motor power grade 5 all, increased muscle tone all extremities, no rigidity, mild slowness of
right hand movement, abnormal fingers/hands posture (see video), hand muscle atrophy
both sides (figure), no tremor, no fasciculation
Sensory:
Intact pinprick sensation and proprioception, intact Romberg’s test
Cerebellum:
Intact finger to nose test, mild dysdiadochokinesia both hands, unable to perform tandem
DTR:
3+ all
Babinski & clonus: Plantarflexion response both sides, absent clonus
TMSE:
30/30
MOCA:
23/30 impaired trail (0/1), cube (0/1), clock (2/3), digit (1/2), recall (2/5)
Primitive reflexes: glabellar reflex +ve, palmomental reflex -ve, rooting & snout reflex -ve

