
Interhospital Conference 
โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ 

ผูป้ว่ยหญงิไทยคู่ อายุ 42 ปี ภูมลิ าเนา กรุงเทพฯ  อาชพี เภสชักรประจ าโรงพยาบาล ถนดัขวา  
CC :  พดูไม่ชดัมากขึน้ 1ปี 6 เดอืน  
PI :  1 ปี 6 เดอืนก่อน มอีาการพดูไม่ชดั พดูชา้ลง เสยีงเปลีย่น พดูเสยีงยานๆ รูส้กึว่าเดนิไม่สะดวกแต่ไมม่หีกลม้ 
ไม่มอีาการอ่อนแรง ไม่มกีลนืล าบากหรอืส าลกั ไมม่อีาการชา ไม่ปวดศรีษะ ความจ าปกต ิ(see video section 1) 

1 ปี 3 เดอืนก่อน พดูไม่ชดัมากขึน้ จนตอ้งเปลีย่นไปท างานในคลงัยา รูส้กึมอีาการเกรง็ทีม่อืขวา และ
กลา้มเน้ือมอืขวาลบีฝอ่ลงเลก็น้อย เดนิทรงตวัไม่ดแีต่ไม่มหีกลม้ ไมม่อีาการอ่อนแรงทีต่ าแหน่งอื่นๆ เริม่รูส้กึกลนื 
ล าบากแต่ไม่มสี าลกั ยงัสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัได ้(see video section 2) 

3 เดอืนก่อน พดูไมช่ดัจนฟงัไม่รูเ้รื่อง กลนืล าบากมากขึน้ ดดูน ้าดว้ยหลอดล าบาก มอีาการเกรง็ทีม่อืขวามาก
ขึน้ เริม่มอีาการเกรง็ทีม่อืซา้ย ใชม้อืหยบิจบัสิง่ของล าบาก มอืลบีฝอ่ลงทัง้สองขา้ง ขาเกรง็ทัง้สองขา้งท าใหเ้ดนิล าบาก
มากขึน้ตอ้งมคีนช่วยพยุงเดนิ อาการเป็นตลอดเวลา ไม่มชี่วงทีด่ขี ึน้ ไมม่อีาการหนงัตาตกหรอืเหน็ภาพซอ้น ความจ า
ปกตดิ ีอารมณ์ด ี(see video section 3) 
PH: ปฏเิสธประวตัโิรคประจ าตวั ยาทีร่บัประทานประจ า ไม่ดื่มสรุา ไม่สบูบุหรี ่ 
 ปฏเิสธโรคทางสมอง และโรคทางพนัธุกรรมในครอบครวั  
 
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 


