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“ปวดศีรษะเวลาลุกนั่งหรือยืน”
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 32 ปี เภสัชกรจากแม่สะเรียง
อาการสําคัญ
ปวดหัวมา 1 วัน
ผู้ป่วยมาที่หน่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยให้ประวัติว่า 1 วันก่อนมา เวลาเที่ยง
กําลังนั่งอยู่ปวดท้ายทอยทันที ปวดร้าวไปที่กระบอกตาทั้ง 2 ข้าง มีอาเจียน 1 ครั้ง อาการปวดค่อยๆ
เป็นมากขึ้น ทุเลาลงเมื่อนอนพักแต่พอลุกขึ้นนั่งก็ปวดอีก วันที่มา รพ.ก็มีอาการเหมือนวันก่อน
ผู้ป่วยไม่เคยปวดศีรษะแบบนี้มาก่อน สายตาสัน้ ใช้เลนส์สมั ผัส ไม่มปี ระวัติกินยา
คุมกําเนิด ผูป้ ่วยแต่งงานแล้วมีบุตร 1 คน อายุ 3 ปี
อภิปราย
ปวดศีรษะขึ้นมาทันทีทันใดเช่นผู้ป่วยรายนี้เป็นจากสาเหตุได้หลายอย่าง ลักษณะอาการ
ปวดจะช่วยแพทย์ให้การวินิจฉัยได้โดยให้แยกออกเป็น
1) ปวดทันทีทันใดแต่ปวดมากทีส่ ุดภายใน 1 นาที อาจจะปวดนานเป็นชั่วโมงหรือถึง
10 วันก็ได้ ทีน่ ิยมเรียกกันว่า Thunderclap headache (TCH) หรือปวดศีรษะแบบฟ้าลั่น! ซึ่งอาจจะเป็น
จาก primary subarachnoid haemorrhage (SAH) โดยเฉพาะ aneurysm แตก จาก vertebral หรือ
carotid artery dissection จากเลือดออกในต่อม pituitary หรือเป็นขณะถึงจุดสุดยอดระหว่างร่วมเพศ
(sex or orgasmal headache) หรือขณะไอ (cough headache) หรือไม่ทราบสาเหตุที่เรียก primary
TCH (เอกสารหมายเลข 1)
2) ปวดทันทีแต่ไม่ได้ปวดมากที่สุดในระยะเวลาสัน้ ดังเช่น (1) เช่นในผู้ป่วยรายนี้ซึ่ง
สาเหตุก็เป็นคล้ายๆ กับที่กล่าว ยกเว้นปวดหัวที่เป็นขณะร่วมเพศหรือไอ นอกจากนี้ก็อาจเป็นจากเยื่อ
หุ้มสมองอักเสบหรือถุงน้ํา (cyst) หรือเนื้องอกที่เกิดในโพรงน้ําในสมอง (ventricle) เช่น colloid cyst
ที่ third ventricle หรือ cysticercosis
สาเหตุที่สาํ คัญอีกอย่างหนึง่ ที่พบได้ไม่บ่อยก็คือ spontaneous intracranial hypotension
(SIH) ซึ่งมีลกั ษณะพิเศษที่สําคัญก็คอื อาการปวดจะเป็นเมือ่ ลุกขึ้นนั่งหรือยืน และน้อยลงมากหรือหาย
ปวดถ้านอนลง ดังเช่นผู้ป่วยรายนี้
ผลการตรวจร่างกาย
T 36.6ºC
RR 20
alert, well oriented
no neck stiffness
Fundi : normal
no abnormal signs
ผลการตรวจพิเศษ
CT scan : no SAH

PR 80

BP 100/60

แพทย์สามีผู้ปว่ ยทําการเจาะน้ําหล่อไขสันหลังเองซึ่งเป็นการตรวจพิเศษที่ถูกต้องและ
จําเป็น เพื่อวินิจฉัยแยกสาเหตุ พบว่า opening pressure ต่ํามากวัดไม่ได้
CSF : clear, colourless, crenated RBC 5,000
protein 55 mg%
glucose 65 mg% (Blood glucose 101)
Wright stain and India ink stain : negative
ได้ส่งทํา MDCT scan เมื่อมาที่รามาธิบดี มี diffuse mild leptomeningeal
enhancement along cerebral hemispheres และ cerebellar folia ทั้งสองข้าง
อภิปราย (ต่อ)
ถึงแม้เป็นที่ทราบกันดีในวงการแพทย์ทั่วไปว่า ผูป้ ว่ ยที่ได้รับการเจาะเอาน้ําหล่อไขสัน
หลังออกตรวจอาจมีอาการปวดศีรษะเวลาลุกขึ้นนั่งหรือยืนและอาการปวดบรรเทาหรือหายไปถ้าลงนอน
แต่โรคปวดศีรษะจากความดันต่ําหรือปริมาณน้ําหล่อไขสันหลังน้อยที่เกิดขึ้นเอง (SIH) เพิ่งเป็นที่รู้จักดี
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อาการปวดศีรษะเป็นผลจากหลอดเลือด venous sinus ทั้งหลายทีม่ ีขนาดใหญ่
ตลอดจนเยื่อหุ้มสมอง ชั้นนอกหรือ dura mater จะถูกเหนี่ยวดึงเมือ่ ปริมาณน้ําหล่อไขสันหลังมีน้อยเวลา
ผู้ป่วยนั่งหรือยืนซึ่ง
นายแพทย์ Harvey Cushing ได้รายงานกลไกการปวดศีรษะนี้ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1904 (เอกสารหมายเลข 2) SIH เป็นสาเหตุที่สําคัญอย่างหนึ่งในบรรดาโรคที่ทําให้ปวดศีรษะเป็น
ประจําทุกวันที่บางคนเรียก New Daily Persistent Headache (NDPH) (เอกสารหมายเลข 3) SIH
เกิดจากน้ําหล่อไขสันหลังรั่วที่บริเวณไขสันหลังโดยเฉพาะช่วงหน้าอกเพราะ dural sac อ่อนผิดปกติ
เพราะส่วนประกอบของเนื้อเยื่อที่เรียก elastin และ fibrillin ไม่ปกติเห็นได้ชัดในผู้ป่วยด้วยกลุ่มอาการ
มาร์ฟอง (Marfan syndrome) ประกอบกับมีบาดเจ็บ เล็กๆ น้อยๆ ร่วมด้วย เช่น ขณะไอ จาม ยกของ
หนักหรือขณะเล่นกีฬา อาการปวดมักจะเป็นที่ขมับหรือหน้าผากทั้งสองข้างและที่ท้ายทอยบางครั้งปวด
ทั้งศีรษะ ทีส่ ําคัญทีส่ ุดก็คือ ผูป้ ่วยจะมีอาการเมือ่ นัง่ หรือยืนและอาการปวดบรรเทาด้วยการนอนราบเช่น
ในผู้ป่วยรายนี้ ผู้ป่วยบางรายจะมีคอตึง มีคลื่นไส้อาเจียน
เห็นภาพซ้อนจากประสาทศีรษะเส้นที่ 6
ที่ 3 หรือ 4 ผิดปกติเพราะถูกดึงลง
แรงดันน้ําหล่อไขสันหลังจะต่ํา น้ําหล่อไขสันหลังมักจะใสและไม่มีสีแต่บางรายมีสีออก
เหลืองน้อยๆ มีเม็ดเลือดแดงเป็นจํานวนร้อยๆ ตัวต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร และค่าโปรตีนสูงขึ้นได้ถึง 100
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ลักษณะ MRI ทีพ่ บในผู้ป่วยรายนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่พบในโรคนี้
แพทย์ผู้ศึกษาเรื่อง SIH อย่างละเอียดลึกซึ้งในทุกแง่มุมเห็นจะได้แก่นายแพทย์ Bahram
Mokri จาก Mayo Clinic ผมจึงแนะนําบทความทีเ่ ขียนโดยนายแพทย์ผู้นี้ในแง่มุมต่างๆ ไว้ (เอกสาร
หมายเลข 4) ในประเทศเราแพทย์หญิงกาญจนา อั๋นวงศ์ และศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมันต์ พันธุม
จินดา ก็รายงานผู้ป่วยไว้ 1 ราย (เอกสารหมายเลข 5) เมือ่ ไม่นานมานี้เอง SIH ยังไม่เป็นที่รู้จักกันดี
มาก
แม้ในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีรายงานผู้ปว่ ยปวดศีรษะจากโรคนี้ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อตัดเอา
เยื่อหุ้มสมองไปตรวจ (meningeal biopsy) ดังเอกสารหมายเลข 6 ปัจจุบันนอกจากการตรวจด้วย
MRI จะช่วยในการวินิจฉัยโรคแล้วยังช่วยพยากรณ์ผลที่ตามมาจากการรักษาอีกด้วย โดยผู้ป่วยที่มี MRI
ผิดปกติกลับได้ผลดีกว่าผู้ปว่ ย ที่ MRI ไม่ผิดปกติ (เอกสารหมายเลข 7) และการตรวจด้วยรังสี
นิวเคลียร์จะช่วยบ่งบอกตําแหน่งที่น้ําหล่อไขสันหลังรั่วได้แม่นยํา (เอกสารหมายเลข 8)
วิธีการรักษาผูป้ ่วย SIH เริ่มด้วยการให้นอนราบซึ่งผูป้ ่วยทุกรายจะรู้เองอยู่แล้ว ควรให้
ดื่มน้ําหรือให้น้ําเกลือทางหลอดเลือดดํา กาแฟและยา theophylline ก็มีแพทย์บางคนใช้ได้ผล ส่วน
corticosteroids ก็มีคนทดลองใช้เช่นกันโดยผลที่ได้ไม่แน่ชัด ถ้าลองรักษาตามที่กล่าวแล้วไม่ได้ผลและรู้
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ตําแหน่งรอยรั่วที่แน่ชัดก็แนะนําให้ใช้เลือดผู้ปว่ ยเองทํา epidural blood patch ในบางรายอาจจะต้อง
ทําซ้าํ หรือใช้กาวที่ทาํ จากไฟบริน (fibrin glue) และถ้าใช้วิธีนี้ยังไม่ได้ผลก็จะต้องส่งทําศัลยกรรมต่อไป
ผมขอจบท้ายเรื่องนี้โดยขอให้คําแนะนําเล็กๆ น้อยๆ แก่นักศึกษาแพทย์และแพทย์ใหม่
เรื่องการเจาะน้ําหล่อไขสันหลังผู้ป่วย ควรดูให้แน่ว่าขณะที่เราแทงปลายเข็มทีค่ มจะสอดขนานและไม่ไป
ตัดขวางเข้าเยือ่ หุ้มไขสันหลังส่วนนอก นอกจากนี้ถ้าน้ําหล่อไขสันหลังยังไม่ออกหรือออกแล้วแต่ดูจะไหล
ไม่ดีอย่าไปหมุนเข็มเด็ดขาดเพราะทําเช่นนั้นมีโอกาสทําให้มีรรู ั่วได้
Heinrich Irenaeus Quincke เป็นอายุรแพทย์ชาวเยอรมันทีน่ ําเอาการเจาะเอาน้าํ หล่อ
ไขสันหลังมาใช้ประโยชน์เป็นคนแรก (ค.ศ. 1842-1922) เป็นศาสตราจารย์ที่มผี ลงานมากมาย นอกจาก
จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับน้ําหล่อสมองและประสาทไขสันหลังแล้วยังเป็นคนแรกที่รายงานเกี่ยวกับ
angioneurotic oedema ซึ่งบางคนเรียก Quincke oedema ซึ่งปัจจุบันทราบแล้วว่ามี defect ที่ C1
esterase inhibitor นอกจากนี้ยังเป็นคนแรกที่พบ poikilocytosis ใน pernicious anaemia เป็นคนแรกที่
แนะนําให้ใช้ศลั ยกรรมรักษาหนองในปอดและเป็นคนแรกที่แยก Entamoeba histolytica จาก E Coli!
แต่ผลงานที่เด่นที่สุด คงจะเป็นการริเริ่มนําการเจาะเอาน้ําหล่อไขสันหลังมาใช้ซึ่งยังคงเป็นวิธีการตรวจ
ที่สําคัญจนปัจจุบัน (เอกสาร หมายเลข 9 และ 10)
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