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ABSTRACT 
 
Paraneoplastic neurological syndrome associated with 
esophageal cancer: A Case Report 
Jongutchariya T* and Chira-Adisai W** 
*Department of Rehabilitation Medicine, Hatyai hospital, 
Songkhla, Thailand 
**Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of 
Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University 
 
Objectives:  To increase physicians’ awareness of 
paraneoplastic neurological syndrome associated in 
esophageal cancer. 
Study design:  Case report 
Setting:  Department of Rehabilitation Medicine, Hatyai 
hospital 
Subject:  A 55-year-old Thai patient presented with 
mixed motor neuronopathy and sensory neuronopathy 
accompanied with esophageal cancer. 
Method:  Report a case 
Result:  The author reports a case of Thai man afflicted 
with bilateral facial palsy and progressive dysphagia for 
1 month. The electrophysiogic study revealed an 
evidence of mixed motor neuronopathy and sensory 
neuronopathy before the diagnosis of esophageal 
cancer. 
Conclusion:  In case of the patient presenting with 
uncertain cause of neurological symptoms, accompanied 
with the electrophysiologic evidence of atypical motor 
and sensory neuronopathy, should be furthered 
investigated for defining the cause. The paraneoplastic 
neurological syndromes should be in one of the 
differential diagnosis, despite of the rare occurrence.  
Keyword:  Paraneoplastic neurological syndrome, 
esophageal cancer  
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค:  เพื่อใหแพทยเกิดความตระหนักถึงกลุมอาการ 
พารานีโอพลาสติกระบบประสาท สัมพันธกับผูปวยมะเร็งหลอด 
อาหาร 
รูปแบบงานวิจัย:  รายงานผูปวย 
สถานที่ทำการวิจัย:  กลุมงานเวชกรรมฟนฟู, โรงพยาบาล 
หาดใหญ 
กลุมประชากร:  ผูปวยชายไทย อายุ 55 ป ตรวจพบ mixed  
motor neuronopathy และ sensory neuronopathy รวมกับ 
มะเร็งหลอดอาหาร 
วิธีการศึกษา:  รายงานผูปวย 
ผลการศึกษา:  ผูรายงาน ไดรายงานผูปวยชายไทย อายุ 55 ป 
มาดวยอาการกลามเนื้อใบหนาทั้ง 2 ขางออนแรง และมีภาวะ 
กลืนลำบากมาประมาณ 1 เดือน ไดรับปรึกษาใหทำการตรวจ 

ไฟฟาวินิจฉัย พบวา มีลักษณะของ mixed motor neuronopathy 
และ sensory neuronopathy กอนที่จะตรวจเพิ่มเติมพบวามี 
มะเร็งหลอดอาหาร 
สรุป:  ในผูปวยที่มีอาการแสดงทางระบบประสาทที่ยังไม 
สามารถหาสาเหตุได รวมกับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยพบวามี 
mixed motor และ sensory neuronopathy ควรมีการตรวจ 

เพิ่มเติม และแมวากลุมอาการพารานีโอพลาสติกระบบประสาท 
จะพบไดนอย แตก็ควรสันนิษฐานไวในการวินิจฉัยแยกโรค 

เพราะวาสามารถเกิดขึ้นได 
คำสำคัญ:  กลุมอาการพารานีโอพลาสติกระบบประสาท, 
มะเร็งหลอดอาหาร 
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บทนำ 
 กลุมอาการพารานีโอพลาสติกระบบประสาท (Paraneo- 
plastic neurological syndromes) หมายถึง อาการและอาการ 

แสดงทางระบบประสาทที่เปนผลโดยตรงของโรคมะเร็ง หรือ 
เปนผลจากการแพรกระจายของมะเร็ง ซึ่งเปนภาวะที่พบไมบอย 
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เล็กนอย และขนาดแอมพลิจูด (amplitude) ของ sensory 
nerve action potential (SNAP) เล็กลง ในเฉพาะเสนประสาท 
รับความรูสึกของรยางคบน (upper limbs) โดยสวนของรยางค 
ลาง ( lower l imbs) นั้นปกติ ซึ่งเขาไดกับ mixed motor 
neuronopathy และ sensory neuronopathy 
 อาการอืน่ในชวงทีไ่ดรบัการรกัษาในโรงพยาบาล คอื การตดิ 
เชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ ซึ่งใหการรักษาโดยยาปฏิชีวนะ 
หลังจากรักษาแบบประคับประคองไปประมาณ 1 เดือน ผูปวย 

มีอาการแสดงเรื่องกลืนลำบากเพิ่มมากขึ้น จึงตรวจเพิ่มเติมดวย 
การสองกลองทางเดินอาหารสวนบน (Esophagogastroscopy) 
พบกอนที่สวนปลายหลอดอาหาร และผลตรวจทางพยาธิวิทยา 
พบเปนเซลลมะเร็งชนิด squamous 
 

บทวิจารณ 
 Paraneoplastic neurological syndrome (PNS) เปนภาวะ 
ที่พบไดไมบอยในผูปวยมะเร็ง รายงานอุบัติการณพบกลุม 
อาการพารานีโอพลาสติกทางระบบประสาทไดรอยละ 6.6 ของ 
ผูปวยมะเร็ง[6] ปจจุบันพยาธิกำเนิดของภาวะนี้ ยังไมมีการ 
อธิบายอยางชัดเจน แตมีหลักฐานนาเชื่อถือวา อาจจะเกิดจาก 
การอักเสบ ระบบภูมิคุมกันที่ผิดปกติในรางกาย และระบบ 
ฮอรโมนที่ผิดปกติจากตัวกอนเนื้องอก ซึ่งสามารถพบอาการ 
ของ PNS ไดทุกระดับของระบบประสาท ทั้งระบบประสาท 
สวนกลาง และระบบประสาทสวนปลาย[1] 

 จากอาการแสดงของผูปวยรายนี้ มาดวยอาการกลามเนื้อ 
ใบหนาออนแรง หนาชา และกลืนลำบาก โดยเปนอาการผิด 
ปกติของเสนประสาทสมองคูที่ 5 7 และ 9 รวมกับ ผลการ 
วิเคราะหน้ำไขสันหลัง พบวา มีระดับโปรตีนสูง ซึ่งทำใหอาการ 
แสดงเหลานี้คลายกับโรค Guillain-Barre syndrome (GBS) 
แตจากการตรวจไฟฟาวินิจฉัยดวยตรวจการชักนำประสาทรับ 
ความรูสึก การชักนำประสาทสั่งการ และการตรวจ F waves 
พบวา ไมสามารถอธิบายใหเขากับภาวะของ GBS โดยผลการ 
ชักนำกระแสประสาทสวนปลายชาลง ในเสนประสาทรับความ 
รูสึกของเสนประสาทมีเดียนที่แขนทั้ง 2 ขาง และของเสน 
ประสาทอัลนารขางขวา และขนาดแอมพลิจูด (amplitude) 

ของ sensory nerve action potential (SNAP) เล็กลง ของเสน 

ประสาทอัลนารขางซาย แตการตรวจการชักนำประสาทรับ 
ความรูสึกของขายังปกติ สวนตรวจการชักนำประสาทสั่งการ 
พบวา มีขนาดแอมพลิจูด (amplitude) ของ motor nerve 
action potential (CMAP) เล็กลงของกลามเนื้อใบหนาที่เลี้ยง 
ดวยเสนประสาทสมองคูที่เจ็ดทั้ง 2 ขาง มีลักษณะการชาของ 

conduction velocity ที่เสนประสาทอัลนารทั้ง 2 ขาง และการ 
ตรวจ F waves ปกติทั้งหมด สวนผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย ใน 
ผูปวยรายนี้พบวา มีลักษณะของ membrane instabilities ใน 

ทุกกลามเนื้อทุกมัดที่ทำการตรวจ โดยที่ผลการตรวจการชักนำ 

ในผูปวยมะเร็ง[1] โดยกลุมอาการ Lambert-Eaton myasthenic 
disorder มีรายงานพบไดมากถึง รอยละ 1 ของผูปวยมะเร็งปอด 
ชนิด small-cell[2] ปจจุบันการตระหนักและการรายงานผูปวย 
กลุมอาการนี้มากขึ้น โดยกลุมอาการพารานีโอพลาสติกระบบ 
ประสาท สัมพันธกับผูปวยมะเร็งหลอดอาหารแมวาจะพบได 
นอย แตก็มีการรายงานผูปวยมะเร็งหลอดอาหารชนิดตาง ๆ ที่ 
มาดวยอาการทางระบบประสาทนำมากอน เชน ผูปวยแสดง 
อาการลักษณะของ Guillain-Barre syndrome[3] motor 
neuronopathy[4] และ sensorimotor polyneuropathy[5] กอน 
ที่จะตรวจพบมะเร็งหลอดอาหารทั้งชนิด adenocarcinoma 
และชนิด small-cell ในบทความนี้ ผูรายงานไดรายงานผูปวย 
ชายไทย อายุ 55 ป มาดวยไดรับการตรวจพบวามี mixed 
motor neuronopathy และ sensory neuronopathy กอนที่จะ 
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งหลอดอาหารชนิด squamous 
 

กรณีศึกษา 
 ผูปวยชายไทย อายุ 55 ป ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา มาดวย 
อาการควบคุมกลามเนื้อใบหนาทั้ง 2 ขางลำบาก โดยสังเกต 
จากอาการมีน้ำไหลจากมุมปากทั้ง 2 ขาง และกลืนอาหาร 
ลำบากมากขึ้นมา 1 เดือน ปฏิเสธอาการไขเรื้อรัง และปฏิเสธ 
ประวัติโรคประจำตัวอื่น ๆ ยกเวน ประวัติอาการชาที่นิ้วกลาง 
และ นิ้วกอยมือขางขวา มาประมาณ 10 ป ซึ่งใหประวัติวาเปน 

หลังจากประสบอุบัติเหตุที่ขอศอกดานขวา แตไมไดทำการรักษา 
เพิ่มเติม ตรวจรางกายพบ กลามเนื้อใบหนาออนแรงทั้ง 2 ขาง 
(แบบระบบประสาทสวนปลาย) ชาบริเวณใบหนาทั้ง 2 ขาง 
ไมพบ gag reflex ตรวจเสนประสาทสมองอื่น ๆ ปกติดี ตรวจ 
กำลังกลามเนื้อของทุกรยางค ปกติดี ยกเวน แรงบีบมือทั้ง 2 
ขาง เกรด 4 ตรวจระบบประสาทความรูสึก ปกติ ยกเวน ลดลง 
บริเวณนิ้วนางและนิ้วกลางมือขวา ตรวจ DTR ของแขนทั้ง 2 
ขาง เกรด 2+ DTR ของเขาทั้ง 2 ขาง เกรด 1+ ไมพบ DTR 
ของขอเทาทั้ง 2 ขาง และ BBK ปกติ 
 การตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก การตรวจนับเม็ดเลือด 
อยางสมบูรณ (complete blood count) ตรวจระดับน้ำตาลใน 
เลือด (FBS) สารเกลือแร (electrolytes) การทำงานของตับ 
(liver function test) และ เอ็นไซมกลามเนื้อ (CPK) พบวาผล 

ปกติ ผลการตรวจเอ็กเรยคอมพิวเตอร และแมเหล็กไฟฟาของ 
สมอง (CT and MRI brain) ปกติ ผลการตรวจน้ำไขสันหลัง 
พบวา มีโปรตีนสูง (81 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) เม็ดเลือดขาวชนิด 
ลิมโฟไซต 8 เซลล และไมพบเซลลมะเรง็ 
 ผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัย พบลักษณะของ membrane 

instabilities และ generalized denervation ในกลามเนื้อของ 
แขนขาทั้งสองขาง และกลามเนื้อใบหนาที่เลี้ยงดวยเสนประสาท 
สมองคูที่เจ็ด สำหรับการตรวจเสนประสาทรับความรูสึก พบวา  
มีการชักนำกระแสประสาทสวนปลาย (distal latency) ชาลง 



J Thai Rehabil Med 2012; 22(1) -36-

ประสาทสั่งการไมมีความผิดปกติของขนาดแอมพลิจูด (amplitude) 
ของ compound muscle action potential (CMAP) ในเสน 
ประสาทที่แขน และขา สวนการที่ไมไดทำ high rate repetitive 

stimulation เนื่องจาก CMAP แอมพลิจูดที่เสนประสาทใบหนามี 
ขนาดคอนขางต่ำมาก และผลการตรวจไฟฟาวินิจฉัยที่ไดเพียงพอ 
ที่จะแยกภาวะ myasthenic syndrome ออกได เมื่อพิจารณาผล 
การตรวจไฟฟาวินิจฉัยทั้งหมดนี้เขาไดกับ ภาวะ mixed motor 
neuronopathy และ sensory neuronopathy โดย sensory 
neuronopathy เปน neuropathy ชนิดแรกที่มีรายงานวา 
สัมพันธกับมะเร็ง ซึ่งมะเร็งที่มาดวยอาการนี้และมีรายงานมาก 
ที่สุด คือ มะเร็งปอดชนิด small cell แตก็ยังมีรายงานพบไดใน 
มะเร็งชนิดอื่น ๆ ไดแก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเตานม มะเร็ง 
รังไข มะเร็งไต และมะเร็งตอมน้ำเหลือง[7] มักพบการตรวจไฟฟา 
วินิจฉัยวา มี SNAP แอมพลจูดลดลง ที่แขนกอนที่ขา ซึ่งก็เขา 

ไดกับผูปวยรายนี้ โดยกลไกการเกิด paraneoplastic peripheral 
neuropathies มีรายงานโดย Turner และคณะ[8] ที่ทำการตรวจ 
พยาธิวิทยาของเสนประสาทผูปวย B-cell lymphoma ที่มี 
paraneoplastic neuropathies พบวา เกิดจากการอักเสบของ 
หลอดเลือดเล็ก ๆ (microvasculitis) สวนผลการตรวจไฟฟา 
วินิจฉัยวามี motor neuronopathy นั้น มะเร็งที่ถูกรายงานได 

บอย ที่มาดวยอาการแสดงของ paraneopalstic motor neuron 
ไดแก มะเร็งปอดชนิด small cell มะเร็งเตานม และ ภาวะ 
lymphoproliferative disorder[9,10] โดยมีรายงานวาเมื่อมีผล 
ตรวจไฟฟาวินิจฉัยออกมาในลักษณะ atypical ALS นั้น 
สามา ร ถพบคว ามผิ ดปกติ แ บบ  s u b a c u t e  m o t o r 
neuronopathy[11] สำหรับความเร็วของการนำกระแสประสาท 
(conduction velocity) ของเสนประสาทอัลนารขางขวาที่ชา 
กวาปกติ คาดวาอาจจะมีการกดทับที่ขอศอก ซึ่งเขาไดกับ 
ประวัติและการตรวจรางกายผูปวยดังกลาวขางตน ดังนั้นจาก 
ประวัติ อาการ อาการแสดง ผลการตรวจเพิ่มเติมทางหอง 
ปฏิบัติการและผลตรวจไฟฟาวินิจฉัยในผูปวยรายนี้ เขาไดกับ 
ภาวะ Paraneoplastic neurological syndrome 

 สำหรับการรายงานผูปวยรายที่มีอาการแสดงระบบประสาท 
ที่ยังไมสามารถหาสาเหตุได รวมกับการตรวจไฟฟาวินิจฉัยพบ 

วามี mixed motor neuronopathy และ sensory neuronopathy 
ควรมีการตรวจเพิ่ม เติม  และแมว า  Paraneop las t ic 
neurological syndromes จะพบไดนอย แตก็ควรสันนิษฐาน 
ไวในการวินิจฉัยแยกโรค เพราะวาสามารถเกิดขึ้นได 
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