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“ปวดหัว มีไข้ สับสนและพฤติกรรมเปลี่ยนไป”
ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 33 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่ที่ กทม.
อาการสําคัญ
กระวนกระวาย สับสน มา 1 วัน
3 วันก่อนผูป้ ่วยรู้สึกเป็นไข้และปวดหัวที่บริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง ปวดมากจน
อาเจียนสังเกตมองเห็นภาพเหลื่อมกัน
1 วันก่อนมา ญาติสังเกตเห็นผู้ป่วยทําอะไรแปลกๆ เหมือนไม่คอ่ ยรู้ตัว บ่น
ปวดหัว มาก ถอดเสือ้ ผ้า เดินไปมาในบ้าน จึงพามาโรงพยาบาล
ปกติไม่ดื่มสุรา ยกเว้นนานๆ ครั้ง ดื่มไม่มาก
อภิปราย
อาการสําคัญที่จะต้องนํามาวิเคราะห์คอื พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป อาการปวดหัว
มาก พร้อมทั้งมีไข้ เมื่อพบผู้ป่วยด้วยอาการดังกล่าวผมจะพิจารณาอาการทางพฤติกรรมก่อน
การที่ ผู้ป่วยอยู่ดีเกิดมีอาการสับสน ทําอะไรแปลกๆ เช่นผู้ป่วยรายนี้ เราต้องคํานึงถึงสาเหตุ
หลักๆ 3 สาเหตุ คือ
1) encephalopathy เป็นคําที่ใช้หมายถึงการที่สมองทํางานผิดปกติ โดย
มักจะไม่มีพยาธิสภาพที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้น เช่น การอักเสบ สาเหตุเป็น metabolic เช่น ภาวะ
ตับวาย ไตวาย เกลือแร่ในเลือดผิดปกติ เช่น ภาวะโซเดียมต่ํา ภาวะพร่องวิตะมินบี 1 และ
ภาวะพร่องฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ เป็นต้น
2) encephalitis หรือการที่เนือ้ สมองอักเสบจากเชื้อโรคชนิดต่างๆ และ
อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ เช่น ภาวะภูมิคมุ้ กันผิดปกติจากการแพ้วัคซีน โรค autoimmune ชนิดต่างๆ รวม acute multiple sclerosis
3) สมองผิดปกติเฉพาะที่ เช่น เนื้องอกหรือฝีที่ temporal lobe
เนื่องจากผูป้ ่วยเริ่มไม่สบายด้วยเป็นไข้ ปวดหัวมากจนอาเจียนและตาเห็นภาพ
ซ้อนทําให้นึกถึงว่าสาเหตุน่าจะเป็นการอักเสบที่สมองมากกว่าอย่างอื่น
และเนื่องจากไม่มี
อาการอะไรทีร่ ะบบร่างกายอื่น
การติดเชื้อที่สมองและเยื่อหุ้มสมองน่าจะเป็นไปได้มากที่สดุ
ปัญหาต่อมาก็คือเชื้อโรคนั้นเป็นอะไร จากประสบการณ์คิดว่าโรคทีน่ ่าเป็นไปได้มาก ได้แก่
1) โรคติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะ herpes simplex
2) พยาธิ์ตืดหมู ซึ่งบางครั้งสําแดงโรคแบบนี้ได ถึงแม้จะพบได้นอ้ ย ผม
เคยพบมา 3-4 ราย
3) โรคติดเชื้อรา เช่น Cryptococcus neoformans โอกาสเป็นไปได้น้อย
เพราะโรคนี้มกั จะไม่มอี าการรุนแรงและรวดเร็วแบบนี้ เช่นเดียวกับ
4) เชื้อวัณโรค
ส่วน 5) เชื้อแบคทีเรีย ทําให้เกิดฝีที่สมองกลีบล่างและฝีแตกทําให้มกี าร
อักเสบแพร่กระจายในศีรษะ ก็เป็นไปได้แต่พบได้น้อยมาก

ถ้าไม่ใช่โรคติดเชื้อ ที่ยังตัดออกไปจากการพิจารณาไม่ได้กไ็ ด้แก่
dissemminated encephalitis, acute necrotizing leucoencephalitis เป็นต้น

acute

ผลการตรวจร่างกายอาจจะช่วยให้ความมั่นใจแก่แพทย์ผู้รักษาได้บา้ ง
ผลการตรวจร่างกาย
T 37.5ºC
PR 84
BP 120/80
alert, slight neck stiffness
snout reflex +
sucking & rooting reflex +
Fundi √
Limbs: slight spasticity both arms and legs
DTR’s 2+, no Babinski response
no other abnormality
อภิปราย (ต่อ)
ผลการตรวจร่างกายก็เข้าได้กับ meningoencephalitis ผู้ป่วยมีสัญญาณโรค
บ่งบอกว่าสมองส่วนหน้าผิดปกติ เพราะมี primitive reflexes เมื่อพิจารณารวมกับอาการโรค
โรคที่น่าเป็นไปได้ก็ยังคงเป็นเช่นที่ได้วิเคราะห์ให้ทราบแล้ว
คงจะต้องพิจารณาการตรวจเพิ่มเติม ผมคงจะเรียงลําดับดังนี้
1) MRI หรือถ้าไม่มีก็ทํา CT สมอง 2) เจาะตรวจน้ําหล่อไขสันหลัง 3) ทํา WBC และ
เก็บเลือดสําหรับส่งตรวจ serology ต่อเชื้อไวรัสและพยาธิ์ตัวตืด 4) เอกซ์เรย์ปอด รวมทัง้
ขาและแขนถ้าสงสัย cysticercosis
ผลการตรวจพิเศษ
Hb 12.9
PCV 38.2
WBC 9100 N 82 L 13 M 3 E 1 B 1
Platelets 137,000
L.P.: CSF OP/CP 22/14 cm H2O, clear colourless fluid
WBC 510, all were mononuclear cells
Protein 126, glucose 63 (blood glucose 106)
Direct smear: AFB stain, India Ink -ve
no growth on culture
Blood: anti-HIV -ve
VDRL, FTA-ABS -ve
MRI brain: numerous ring enhancing cystic lesions in brain
parenchyma, supra and infra – tentorially
Chest, thigh and arm x rays: no calcification
การวินิจฉัยโรค: cerebral cysticercosis

ได้ให้การรักษาด้วยยาฉีด Dexamethasone IV 5 mg ทุก 6 ชั่วโมง 7 วัน
และ
Albendazole 400 mg หลังอาหารเช้า-เย็น
ผู้ป่วยอาการดีขึ้นมากในไม่กี่วัน จึงให้กลับบ้านได้ และเมือ่ มาตรวจ MRI
สมองซ้ําอีก 2 เดือนต่อมา พบว่าจํานวนและขนาด cysts ที่เห็นน้อยและลดลงมากกว่าที่ตรวจ
ครั้งแรก
อภิปราย (ต่อ)
Cysticercosis ที่สมองพบได้บ่อยมากในบ้านเราแต่การสําแดงโรคแบบผู้ป่วย
รายนี้ พบได้ไม่บ่อย ในช่วง 30 ปีเศษที่ผมทํางานในประเทศไทยดูเหมือนจะพบผู้ป่วยแบบ
นี้เพียง 4-5 ราย ผู้ป่วยส่วนมากมาด้วยอาการลมชัก
ผู้ปว่ ยที่มาด้วยอาการ
meningoencephalitis ที่ผมจําได้ดีมาก ก็คืออาจารย์หญิงที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ รามาธิบดี
เมื่อ 30 ปีมาแล้ว การวินิจฉัยโรคในขณะนั้นลําบากมากเพราะยังไม่มี CT scan หรือ MRI
ใช้ การตรวจหา antibody ในเลือดหรือน้ําหล่อไขสันหลังก็ทําไม่ได้ อาจารย์ผู้นั้นนอกจากมี
ไข้ปวดศีรษะ ซึม แล้วยังมี mild jaundice และ SGOT PT ผิดปกติ ทีแรกสงสัย SLE
เพราะการตรวจหา LE cells คล้ายจะให้ผลบวก ผมจําได้แน่วา่ น้าํ หล่อไขสันหลังมีเซลล์มาก
ผิดปกติและมี eosinophil มากถึงร้อยละ 17 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาเพรดนิโซโลน อาการ
ดีขึ้นจนเป็นปกติ แต่ 3-4 เดือนต่อมาคลําได้กอ้ นทีแ่ ขนและมีก้อนที่ลิ้น ได้ตัดก้อนจากแขนไป
ตรวจจึงพบว่าเป็น cysticercosis ผู้ป่วยมีอาการสมองเสื่อม และถึงแก่กรรมหลังจากนั้น
ไม่กี่ปี ส่วนอีกรายเป็นหญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับอาจารย์แพทย์ที่กล่าวมาด้วยอาการเยื่อหุม้
สมองอักเสบคล้ายเป็นจากเชื้อวัณโรค แม้กระทั่ง cerebral angiogram ก็พบ arteritis เช่นกัน
นอกจากนี้ยังมี hydrocephalus ที่ต้องให้การรักษาด้วยการทํา theco-peritoneal shunt
ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงปีกถ็ ึงแก่กรรม การชัณสูตรศพจึงพบว่าเป็น neurocysticercosis
ผมได้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับโรคนี้เฉพาะที่มาด้วยอาการเนื้อสมองและเยื่อ
หุ้มสมองอักเสบเป็นส่วนใหญ่ ผมขอแนะนําเอกสารหมายเลข 1 โดยนายแพทย์ Bickerstaff
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยาคนแรกๆ แห่งมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
ซึ่งจัดว่าเป็นบทความที่คลาสสิกได้ ถ้าต้องการความรู้ใหม่ๆ ก็คงจะเป็นเรื่องที่ 5 โดย Brutto
รวมทั้งเอกสารหมายเลข 6 ว่าด้วย ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับเกณฑ์การวินิจฉัยโรคพยาธิ์ตัวตืดใน
สมองทั่วไป ถ้าสนใจการวินิจฉัยด้วย MRI และการตรวจน้ําหล่อไขสันหลังก็ดูได้จากเอกสารที่
ให้ไว้ ผมโชคดีที่มีเพื่อนแพทย์อาวุโสชาวบราซิลคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ Spina-Franca
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคนี้ที่รจู้ ักกันดีที่สุดคนหนึ่งในวงการ ที่กรุณาส่ง cysticercus antigen ให้
ผมเป็นประจําอยู่กว่า 10 ปีทําให้นักวิทยาศาสตร์ที่หน่วยประสาทวิทยา รามาธิบดี ใช้ตรวจ
วินิจฉัยโรคตั้งแต่เมื่อ 20 ปีมาแล้ว ปัจจุบันก็ยังส่งวารสารของสมาคมประสาทฯ บราซิลทีท่ ่าน
เป็นบรรณาธิการบริหารให้ผมเป็นประจํา ขณะนี้นายแพทย์ Spina-Franca อายุเกือบ 80 ปี
แล้วแต่ก็ยังไปประชุมสหพันธ์
ประสาทวิทยาโลกเป็นประจําทุก 4 ปี แพทย์รุ่นศิษย์ของ
ท่านก็สนใจในเรื่องนี้ต่อไปเพราะโรค neurocysticercosis เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาํ คัญของ
ประเทศในแถบอเมริกาใต้ เอกสารหมายเลข 8 ซึง่ ว่าด้วย การวินิจฉัยโรคทางวิทยาอิมมูโน
เป็นการศึกษาของนายแพทย์ Spina-Francaและคณะ จากการตรวจผู้ปว่ ยเป็นจํานวนกว่า
1500 รายในระยะเวลากว่า 60 ปี ส่วนเอกสารหมายเลข 9 ถึง 11 ก็เป็นผลงานของเพื่อนรุน่
น้องและศิษย์ของท่าน ประเทศบราซิลนอกจากจะมีทีมฟุตบอลเก่งที่สุดแล้วยังมีผู้รู้โรคพยาธิ์
ตืดหมูขึ้นสมองดีที่สดุ ด้วย !

เอกสารสุดท้าย (หมายเลข 13) ที่แนะนําเป็นการศึกษาของอาจารย์
นายแพทย์วีรยุทธ นันท์รุ่งโรจน์ และคณะจากศิริราช มีผู้ป่วยไทย 44 รายในช่วง 3 ปี
ระหว่างพ.ศ. 2541-2544 แพทย์ผู้สนใจควรหาเก็บไว้เช่นกัน
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