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“หญิงวัย 30 ปวดศีรษะและขาข้างหนึ่งไม่มีแรง”
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 30 ปี อาชีพรับจ้าง มาจากเพชรบูรณ์
อาการสําคัญ
ขาซ้ายอ่อนแรงมา 2 วัน
7 วันก่อนมาโรงพยาบาล ตื่นนอนเช้าปวดศีรษะปวดบริเวณท้ายทอยร้าวไปที่
ขมับทั้ง 2 ข้าง ปวดตื้อๆ อาการปวดมากขึ้นจนต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล แพทย์ให้ยาแก้
ปวดไปรับประทานที่บ้าน อาการปวดทุเลาลงบ้างแต่ไม่หายขาด บางครั้งปวดศีรษะแล้วมี
อาเจียน จน 3 วันต่อมาสังเกต ขาซ้ายเริ่มอ่อนแรง เวลาเดินต้องเกาะข้างฝา
เมื่อ 7 ปีก่อนเคยปวดศีรษะคล้ายกันแต่ปวดไม่มาก อาการหายไปเอง
อภิปราย
อาการปวดศีรษะติดต่อกัน 5 วันแล้วขาซ้ายอ่อนแรงในหญิงอายุ 30 ปีรายนี้
ทําให้ นึกถึงรอยโรคที่สมองซีกขวาบริเวณ parasagittal motor area ทําให้นึกถึงสมอง
บริเวณนั้นขาดเลือดหรือมีเลือดออกหรือมีก้อน เช่น เนื้องอกหรือฝีในสมอง เป็นต้น หาก
วิเคราะห์จากลักษณะอาการปวดศีรษะทีไ่ ม่ได้รุนแรงตั้งแต่เริ่มแรกและค่อยๆ เป็นค่อยไปทําให้
นึกถึง primary subarachnoid haemorrhageน้อยลงมาก หากมี ruptured anterior
communicating aneurysm อาการขาอ่อนแรงเป็นลักษณะอาการที่พบได้อันเป็นผลจาก
anterior cerebral artery มี spasm ส่วนมากคนไข้มักจะซึมกว่านี้ Arterio-venous
malfomation ในบริเวณนัน้ แตกก็ยังเป็นไปได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยรายนี้เคยปวดศีรษะแบบนีม้ า
ก่อน ตัวจิ๊ดไชสมองบริเวณนั้นก็ยังมีทางเป็นไปได้เช่นกัน
เนื้องอกทีส่ มองหรือแม้แต่ฝใี น
สมองโดยเฉพาะจากเชื้อราหรือพยาธิ์ เช่น toxoplasma ในผู้ป่วยที่เป็น HIV ก็มาด้วยอาการ
คล้ายๆ กันนี้ได้
สาเหตุที่สําคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่พบในหญิงทีร่ ับประทานยาคุมกําเนิดเป็น
ประจําก็คือ cerebral venous thrombosis การวินิจฉัยแยกโรคและการหาปัจจัยสนับสนุน
สาเหตุหนึ่งสาเหตุใดจากประวัติเพิ่มเติมและการตรวจร่างกายในรายนี้มีดังนี้
(1) ผู้ป่วยรับประทานยาคุมกําเนิดหรือไม่ ?
(2) มีคอแข็งไหม ?
และ (3) มีประวัติมไี ข้ ผอมลงหรือไม่ ? อาชีพรับจ้างทําอะไร ?

ประวัติเพิม่ เติม
รับประทานยาคุมกําเนิดมา 10 ปี
ผู้ป่วยรับจ้าง ทํางานบ้าน

ผลการตรวจร่างกาย
T 37ºC
PR 72
BP 130/80
fully conscious, no neck stiffness
Fundi : bilateral papilloedema, no haemorrhage or exudate
Other Cranial nerves : normal
Limbs : weakness of L leg
DF 2/5
Quad 5/5
Hamstring 3/5
HF 3/5
DTR’s normal
L extensor plantar response
JP’s and PP’s normal
Other systems : no abnormality
อภิปราย (ต่อ)
สรุปผู้ป่วยมีรอยโรคที่ parasagittal motor area ข้างซ้าย เพราะมี
อาการอ่อนแรงเฉพาะที่ขาและมี Babinski sign ด้วย นอกจากนี้ยังพบมีความดันในกระโหลก
ศีรษะสูงเพราะมี bilateral papilloedema ในขณะที่คอไม่แข็ง ไม่มีไข้และผลการตรวจร่างกาย
ทั่วไปก็ปกติ ผู้ป่วยรายนีม้ ีลักษณะอาการที่เข้าได้กบั cerebral venous occlusion มากทีส่ ุด
มีประวัติรับประทานยาคุมกําเนิดมานานถึง 10 ปีดว้ ย หลอดเลือดดําที่สมองและ superior
sagittal sinus อุดตันทําให้เกิดความดันในกระโหลกศีรษะสูงเพราะน้ําหล่อสมองและไขสันหลัง
ไหลเวียนไม่เป็นปกติและมี haemorrhagic infarct ที่สมองด้วย
การตรวจพิเศษเพิ่มเติมทีใ่ ห้คําตอบดีที่สดุ ก็คือการทํา MRI สมอง ถ้าไม่มี
MRI ก็ทําCT แทนพอได้ การตรวจเลือดทัว่ ๆ ไปก็มี WBC ดูให้แน่ว่าไม่มี eosinophilia
ตรวจ anti-HIV ทํา ESR จะทํา protein C, S และ anti-thrombin ไปด้วยก็ได้
ผลการตรวจพิเศษ
CT brain : generalized brain oedema, presence of empty delta sign
at
superior sagittal sinus
Haematologic studies
Hb, Hct & WBC : normal
Blood Group A
Protein C 123% (64-141)
S 64% (61-127)
anti-thrombin III 146% (80-128)
Factor VIII
155%
serum homocysteine 6.07 μmol/L (5-12)
anti-ANA, -DNA, -SM and -RNP : all negative
ไม่ได้ทาํ ESR ส่วน anti-HIV negative

อภิปราย (ต่อ)
ลักษณะที่เรียก empty delta-sign ที่ superior sagittal sinus เป็นเอกลักษณ์
สําหรับ venous sinus occlusion หรือ thrombosis เพียงพอจะให้การรักษาผูป้ ่วยด้วย anticoagulant
ผลการตรวจเลือดอื่นๆ ก็ปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาด้วย heparin ฉีดเข้าหลอดเลือดดํา หลังการรักษา
ใน โรงพยาบาลผู้ป่วยอาการค่อยๆ ดีขึ้นจนออกจากโรงพยาบาลได้ และได้มาติดตามรักษา
แบบผู้ป่วยนอกเป็นประจํา
อภิปราย
แต่เดิม Cerebral venous sinus occlusion เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อย
จนกระทั่งมีการใช้ยาคุมกําเนิด ก่อนหน้านั้นผมเคยเห็นเพียง 2-3 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงมีครรภ์
บางรายพบหลังคลอด
มีอาการปวดศีรษะ ชักและมีอัมพาตครึ่งซีก
ถ้ารายใดมีอาการ
ดังกล่าวแล้วอาการแขนขาอ่อนแรงเกิดขึ้นอีกข้างก็ยิ่งทําให้สงสัยโรคนีม้ าก ในสมัยนั้นก็ยังไม่มี
CT scan ใช้ ต้องทํา cerebral angiography การให้การวินิจฉัยจึงยากลําบากกว่าปัจจุบนั
มาก ผมแนะนําเอกสารใหม่ๆ ทีไ่ ด้อา่ นเสนอไว้ให้พอสมควร รวมทั้งหมายเลข 1 ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่อ่านในยุคก่อนมียาคุมกําเนิดและ CT scan ผู้สนใจโรคนี้จะรู้อะไรเพิ่มเติมได้อีก สําหรับ
เรื่องการรักษาด้วยยา anticoagulant ก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แพทย์ที่ต้องรักษาผู้ปว่ ยด้วย
โรคนี้คงจะเบาใจและไม่กลัวเรื่องเลือดออกในสมองถ้าอ่านเรือ่ งตามเอกสารหมายเลข 10
เมื่อผู้ป่วยหายดีแล้วแพทย์ก็ควรจะเลิกให้ยาคุมกําเนิดและใช้วธิ อี ื่นต่อไป ส่วนใช้ยาคุมกําเนิด
ชนิดใดเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ venous thromboembolism เหมือนกันหรือไม่ขอแนะนําเอกสาร
หมายเลข 12 ที่รายงานว่าถ้ายาที่ใช้มี cyproterone ความเสี่ยงมากเป็น 4 เท่าเทียบกับใช้ยา
levonorgestrel
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