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“ปวดหัว เป็นไข้ต่ําๆ และซึม”
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 41 ปี แม่บ้านจาก อ.หลังสวน
อาการสําคัญ
ปวดศีรษะมา 2 เดือน
เริ่มปวดที่กระบอกตาทั้ง 2 ข้าง ปวดตุบ๊ ๆ ร้าวไปทีท่ า้ ยทอย ปวดตลอดเวลา ถ้าอากาศ
ร้อนจะปวดมากขึ้น ทานยาแก้ปวดก็ไม่ดีขึ้นมาก ค่อยเป็นมากขึ้น พร้อมกันมีไข้ต่ําๆ ตัวร้อน เป็นๆ
หายๆ กินอาหารไม่ได้ พอกินก็จะรู้สกึ คลื่นไส้อาเจียน
สองสัปดาห์กอ่ นมาโรงพยาบาลมองเห็นภาพซ้อนในแนวนอนและชาที่แขนขาซีกซ้าย
ต่อมา ตาเริม่ มัว
อภิปราย
ประวัติปวดศีรษะค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นมากขึ้นในระยะเวลา 2 เดือน ประกอบกับมีไข้
ต่ําๆ และเบือ่ อาหารทําให้นกึ ถึงโรคติดเชื้อ ส่วนการเห็นภาพซ้อนในแนวนอนซึ่งบ่งถึงว่ามีประสาทที่ศีรษะ
เส้นที่ 6 ผิดปกติทําให้กล้ามเนือ้ ที่กลอกตาออกเสียไปอาจจะเป็นผลจากความดันน้ําหล่อไขสันหลังใน
กระโหลกศีรษะสูงเป็นสัญญาณโรคที่เรียก false localizing sign ได้ ส่วนอาการชาแขนขาซีกซ้ายเป็น
จากรอยโรคทีส่ มองซีกขวาซึ่งอาจเป็นจากก้อนจะเป็นเนื้องอกหรือฝีหรืออาจเป็นจากสมองขาดเลือดเพราะ
หลอดเลือดแดงอักเสบ
กล่าว

ผลการตรวจร่างกายถ้าพบว่ามีจานประสาทตาบวมและมีคอแข็งก็จะช่วยอธิบายอาการที่
ได้ชัดเจนขึ้น

ผลการตรวจร่างกาย
T 37.2ºC
PR 60
RR 20 BP 110/60
stiff neck present, slightly drowsy, but conscious
Fundi : bilateral disc swelling c flame shaped haemorrhage
venous pulsation +
VAR 20/50 VAL 20/50
® lateral rectus paresis
no weakness or definite sensory impairment

อภิปราย (ต่อ)
ผู้ป่วยมี subacute meningitis และมีความดันในกระโหลกศีรษะสูงสาเหตุที่เป็นไป
ได้มากมีอยู่ 2 โรค คือ วัณโรคและเชื้อราโดยเฉพาะ cryptococcus neofermans คงจะทํา CT หรือ
MRI สมองและเจาะเอาน้ําหล่อไขสันหลังมาตรวจ

ผลการตรวจพิเศษ
MRI : no hydrocephalus
slight leptomeningeal enhancement
CSF :
opening pressure 330, clear
cells 80, mononuclear almost 100%
sugar 31 mg%
protein 49 mg%
Blood : HIV -ve
อภิปรายเพิ่มเติม
MRI ที่ตรวจพบเข้าได้กับ cryptococcal meningitis (CM) มากกว่าเป็นวัณโรค (TBM)
เพราะในกรณีของ TB ถ้าเป็นมาเกิน 3 สัปดาห์แล้วมักจะมี hydrocephalus นอกจากนี้ protein สูง
ไม่คอ่ ยมากและผู้ป่วยไม่คอ่ ยซึมมาก สิ่งเหล่านีผ้ มนึกถึง CM มากกว่า TBM
ผลการตรวจ CSF เพิ่มเติม
India-ink stain ครั้งแรก -ve แต่ครั้งที่ 2 +ve
อภิปราย
ข้อมูลจากรามาธิบดีในระยะหลังต่างจากเมื่อ 30 ปีก่อนมาก ในช่วงนั้นพบ TBM ได้
บ่อยกว่า CM มากแต่ในช่วง 10 ปีทผี่ ่านมากลับพบ CM บ่อยกว่า เพิ่งมีรายงานจาก Helbok และคณะ
ตีพิมพ์ในวารสาร Neuroepidemiology (เอกสารหมายเลข 1) นายแพทย์ Reimund Helbok แพทย์ชาว
ออสเตรียจากมหาวิทยาลัยอินส์บรูค ซึ่งมาเป็น research fellow อยู่ที่หน่วยประสาทวิทยา ได้รวบรวม
ผู้ป่วยไทยด้วยเยื่อสมองอักเสบเรื้อรัง 114 ราย ซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีระหว่างปี ค.ศ.
1993 ถึง 1999 พบ CM ร้อยละ 54 เทียบกับ TBM ร้อยละ 37 อาการเฉพาะที่เช่นอัมพฤกษ์หรือ
อัมพาตครึ่งซีกตัวพบใน TBM ได้บ่อยกว่าใน CM และถ้า CT หรือ MRI มี cerebral infarct แทบจะ
บอกได้เลยว่าเป็นจาก TBM
นอกจากนี้ผปู้ ่วย CM ร้อยละ 79 เป็นผูป้ ่วย HIV ด้วย ในขณะที่
ผู้ป่วย TBM ที่มี HIV มีเพียง 3 ใน 43 ราย
ก่อนหน้านั้นอาจารย์นายแพทย์สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ และคณะจากที่รามาธิบดี เคย
รายงานการศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วย CM ที่มแี ละไม่มีโรคติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย (เอกสารหมายเลข 2)
ในช่วง
ปี ค.ศ. 1993-1994 และช่วงปี ค.ศ. 1977-1988 นอกจากพบผูป้ ่วย CM เพิ่มขึ้น 10 เท่า
ในช่วงที่มี โรค HIV ระบาด การศึกษายังครอบคลุมไปถึงผลการตรวจต่างๆ เช่น จํานวนเซลล์ในน้ํา
หล่อไขสันหลังในผู้ป่วยที่เป็นโรค HIV ด้วยเพิ่มขึ้นน้อยกว่าทั้งๆ ที่การพบเชื้อจากการย้อมสีด้วย India
ink และการเพาะเชื้อให้ผลบวกมากกว่าโดยย้อมพบเชื้อถึงร้อยละ 88 และเพาะเชื้อพบร้อยละ 100
โดยทั่วๆ ไปน้ําหล่อไขสันหลังในผู้ปว่ ยด้วย CM มักจะมีความผิดปกติคล้ายในผู้ปว่ ยด้วย
TBM กล่าวคือ มีโปรตีนสูงและน้ําตาลต่ํา แต่โปรตีนมักจะไม่สูงมากเท่าใน TBM ส่วนเซลล์ที่เพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่จะเป็น lymphocytes เป็น neutrophil เป็นส่วนน้อย ใน CM บางรายพบ eosinophil ได้
(เอกสาร หมายเลข 3 และ 4) พบ eosinophil ในเลือดเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะหลังผูป้ ่วยได้รับยา
amphotericin B (เอกสารหมายเลข 5) มีรายงานจากอาฟริกาใต้ (เอกสารหมายเลข 6) ว่าผู้ป่วย CM
ที่มี HIV ร่วมด้วยร้อยละ 17 น้ําหล่อไขสันหลังปกติ เมื่อ 36 ปีกอ่ นที่รามาธิบดีผมเคยมีผู้ปว่ ยหญิงไทย
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อายุ 18 ปี เป็นทั้ง TBM และ CM โดยเพาะเชื้อ TB ได้จากน้าํ หล่อไขสันหลังและพบ cryptococci จาก
ย้อมสีดว้ ย India ink และจากการเพาะเชื้อ ผู้ป่วยไม่มีภาวะอิมมูนพร่อง รักษาอยู่เกือบ 2 ปี หายเป็น
ปกติ ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่ !
ผู้ป่วยทีอ่ ภิปรายมาได้รับการรักษาด้วย amphotericin B และ fluconazole 9 เดือน
ต่อมาผู้ป่วยได้มาตรวจที่แผนกตรวจผู้ปว่ ยนอกแพทย์ประจําบ้านบันทึกไว้ว่า ผูป้ ่วยสบายดี ไม่ปวดศีรษะ
แต่ยังได้ยา fluconazole อยู่
แนวทางการรั ก ษาในปั จ จุ บั น ก็ ไ ม่ ค่ อ ยเปลี่ ย นแปลงไปจากเมื่ อ 20 ปี ก่ อ นมากนั ก
Amphotericin B ก็ยังคงเป็นยาหลักในระยะแรก
ที่มีทางเลือกใหม่ก็คือ การใช้ยานั้นในรูปแบบ
liposomal amphotericin B ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยกว่าแต่ราคาแพงกว่าและระยะเวลาที่ใช้ก็สั้นกว่าโดยใช้
ร่วมกับยา flucytosine อย่างน้อย 2 สัปดาห์ในระยะแรกต่อด้วย fluconazole อีก 8-10 สัปดาห์ หรือ
ให้ไปตลอดในผู้ป่วยที่เป็น HIV (เอกสารหมายเลข 7) ในผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรค HIV ด้วย การรักษา
ได้ผลหรือไม่ให้ดูลักษณะอาการทางคลินิกเป็นหลักร่วมกับผลการเพาะเชื้อจากน้ําหล่อไขสันหลัง ถ้าย้อม
น้ําหล่อไขสันหลังด้วย India ink ถ้าพบเชื้อที่กําลังแบ่งตัว (budding) หมายถึง โรคยังมีอยู่ การวัดหา
แอนติเจนยังใช้ไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการติดตามรักษาโรคเพราะแอนติเจนที่อยู่ในเนื้อสมองอาจซึม
ออกเข้าน้ําหล่อ ไขสันหลังได้นานเป็นเดือนในขณะที่เชื้อโรคตายแล้วในผู้ป่วยที่เป็นโรค HIV
ด้วย
อาจารย์นายแพทย์อัษฎา วิภากูล และคณะ ได้ศึกษาและรายงานผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส (HAART)
ถ้าจํานวน CD4 ขึ้นเกิน 100 ตัวต่อไมโครลิตรก็อาจจะหยุดยา fluconazole ได้ (เอกสารหมายเลข 8)
นอกจากนี้ ศ าสตราจารย์ แ พทย์ ห ญิ ง เพลิ น จั น ทร์ เชษฐ์ โ ชติ ศั ก ดิ์ จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะได้แนะนําให้ผู้ป่วยด้วย HIV กินยา fluconazole 400 มิลลิกรัมสัปดาห์
ละครั้ง เพื่อป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราตัวนี้ (เอกสารหมายเลข 9)
ผมขอแนะนําบทความโดยนายแพทย์ Jeremy Day จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่
ปัจจุบันทํางานอยู่ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล ที่สั้นกระทัดรัด อ่านง่ายและครอบคลุมสาระสําคัญ
ของโรคนี้ (เอกสารหมายเลข 10)
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