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บทคัดย่อ

โรค spontaneous intracranial hypotension 

(SIH) พบได้พอสมควร อาจได้รับการวินิจฉัยน้อยกว่า

ที่ควรจะเป็น อาการที่พบบ่อย คือ มีปวดศีรษะแบบ 

orthostatic หรือ postural ซึ่งจะปวดศีรษะมากขึ้นเวลา

ลกุขึน้นัง่หรอืยนืและดขีึน้เมือ่นอนราบ ไม่บ่อยนกัทีโ่รคนี้

จะแสดงอาการด ้วยลักษณะของ thunderclap 

headache ระยะหลังทราบเพิ่มเติมว่าโรคนี้สามารถมี

อาการทีห่ลากหลายมากไปกว่าปวดศีรษะแบบ postural 

การวนิจิฉยัจ�าเป็นต้องพิจารณาประกอบกนัไปทัง้อาการ 

MRI brain และการตรวจวัดความดันของน�้าไขสันหลัง 

ส ่วนการรักษามีต้ังแต่รักษาแบบประคับประคอง, 

epidural blood patch หรือแม้แต่การผ่าตัดในรายที่

จ�าเป็น  

รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยหญิงไทย สมรส อายุ 42 ปี อาชีพ รับจ้าง 
ภูมิล�าเนา จันทบุรี
Chief complaint: ปวดศีรษะทันทีเป็นมา 6 วันก่อนมา
โรงพยาบาล
Present illness:  6 วันก่อนมาโรงพยาบาล ขณะนั่งรับ
ประทานอาหารรู้สึกปวดศีรษะตื้อๆ ท่ัวศีรษะขึ้นมาทันที 
ปวดรุนแรง pain score 8-10 ไม่มีปวดร้าวไปส่วนอื่น 
ไม่มีไข้ ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ไม่มีตามัว แขนขาชาหรือ
อ่อนแรง ไม่เคยเป็นมาก่อน เวลานอนลงอาการปวด
ศรีษะลดลงเหลือ pain score 1-2 และจะกลบัมาปวดอกี
แบบเดิมเวลาลุกขึ้น อาการไม่ดีขึ้น ไปโรงพยาบาล
ใกล้บ้านได้รับ investigation รักษาด้วยการให้นอนพัก 
ให้น�้าเกลือและยาแก้ปวดอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวต่อมา 
สถาบันประสาทวิทยา
Past history: ปฎิเสธโรคประจ�าตัว
Physical examination: body weight 53 kg, height 
166 cm

Vital signs:  BT 36.8°C, BP 131/88 mmHg, 
HR 96 times/min, RR 20 times/min

Systemic examination: well cooperative, look 
anxious, thin body built
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HEENT: not pale, no icteric sclera
Chest: clear, no adventitious sound
Heart: normal S

1
, S

2
 sound, no murmur

Abdomen: soft, not tender, no hepatospleno-
megaly

Extremities: no edema, no rash
Neurological examination: normal orientation
Pupil 3 mm RTL both eyes, no papilledema
EOM: full, no nystagmus
Other cranial nerves: no facial weakness, 

no dysarthria
Motor: normal tone, grade V all extremities
Sensory: intact pinprick sensation
Deep tendon reflexes: 2+ all
Finger to nose: normal
No neck stiffness

Laboratory investigation
CBC: Hb 12.3, Hct 36.4, WBC 3100 N 67.3 L 

26.3 Mono 4.8, platelet count 119000 
Blood chemistry: Na 138.4, K 3.6, Cl 107, 

HCO3 23.7, glucose 63, BUN 6, Cr 0.49
PT 10.1 PTT 22.4
EKG: normal sinus rhythm, HR 86
CSF examination opening pressure 4.5 cm2 

H
2
O, protein 30, sugar 60, no WBC, no RBC

MRI brain ผลแสดงดังภาพประกอบ (ปกหน้า)

A

ภาพ A) axial MRI brain,T1 weighted with gadolinium 

แสดงให้เห็น diffuse, smooth dural enhancement

B

C

ภาพ B) sagittal MRI brain, T1 weighted with gadolinium 

แสดงให้เห็น hyperemia ของ pituitary gland และ 

sagging ของ midbrain เปรียบเทียบกับ normal brain 

(C) โดยดูจากระยะระหว่าง lower border ของ 

mammillary body และ upper border ของ pons คน

ปกติจะไม่น้อยกว่า 5.5 cm 

D

ภาพ D) MR brain venography แสดงให้เหน็ prominent 

dural sinuses ชัดเจนมากกว่าปกติ
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First part discussion

จากประวัติผู ้ป ่วยรายนี้มีอาการปวดศีรษะท่ีมี

ลักษณะเฉพาะอยู่สองแบบ คือ อย่างแรกมีลักษณะของ 

thunderclap headache ที่มีการปวดศีรษะทั่วศีรษะ

รุนแรงขึ้นมาทันทีขณะก�าลังรับประทานอาหาร สาเหตุ

ส่วนใหญ่ของ thunderclap headache ที่พบบ่อย คือ 

subarachnoid hemorrhage, reversible cerebral 

vasoconstriction syndrome ส่วนสาเหตุที่พบได้แต่ไม่

บ่อย ได้แก่ cerebral venous thrombosis, pituitary 

apoplexy, intracranial hypotension และอืน่ๆ ดงัแสดง

ในตารางข้างล่าง ส่วนอย่างที่สองผู้ป่วยมีลักษณะของ

การปวดศรีษะทีส่มัพนัธ์กบัท่าทางคอืผูป่้วยให้ประวตัว่ิา

รูส้กึปวดมากข้ึนเวลาลกุขึน้นัง่หรอืยนืและกลบัดขีึน้ถ้าได้

นอนลง ซ่ึงลักษณะที่เป็น postural relation นี้พบ

ส่วนใหญ่ใน intracranial hypotension ดังนั้นเม่ือรวม

ข้อมูลท้ังหมดจะพบว่าผู ้ป่วยมีปวดศีรษะที่เป็นแบบ 

postural headache ที่แสดงอาการปวดฉับพลันทันที

แบบ thunderclap โรคที่น่าจะคิดถึงเป็นอันดับแรกคือ 

spontaneous intracranial hypotension (SIH) ผู้ป่วย

รายน้ีตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติที่ส�าคัญอะไร 

ดังนั้นการให้การวินิจฉัยเบ้ืองต้นจึงข้ึนอยู่กับประวัติของ

การปวดศรีษะเป็นส�าคัญ ส�าหรบัโรค SIH ทีแ่สดงอาการ

แบบ thunderclap นั้นจากรายงานพบได้เพียงร้อยละ 

141 แต่อย่างไรก็ตามลักษณะของ postural headache 

ก็ช่วยให้ต้องคิดถึงโรคนี้ไว้เบื้องต้นอยู่แล้ว การตรวจ

วนิจิฉัยเพิม่เตมิจ�าเป็นต้องตรวจด้วย MRI brain และการ

ตรวจวดัความดนัของน�า้ไขสนัหลงัเพือ่ยนืยนัการวนิจิฉยั 

ซึ่งผล MRI brain ของผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่ามี sagging 

ของ midbrain, hyperemia ของ pituitary gland, diffuse 

dural enhancement และมีการขยายขนาดของ dural 

sinuses ตามพยาธิสภาพของโรคและผลการตรวจความ

ดันน�้าไขสันหลังพบว่าได้ 4.5 cm2 H
2
O

ข้อมูลทั้งหมดเข้ากันได้กับโรค spontaneous 

intracranial hypotension ผูป่้วยได้รับการรักษาเบือ้งต้น

ด้วยการให้นอนพัก bed rest, hydration, ยาแก้ปวดแต่

ยังไม่ดีข้ึนจึงได้รับการส่งต่อมารักษาเพิ่มด้วย epidural 

blood patch (EBP) ด้วย autologous blood 25 ml ตรง

ต�าแหน่ง L1-L2

Causes of Thunderclap Headache

Most Common Causes Less Common Causes Uncommon Causes

• Reversible cerebral 
vasoconstriction syndrome 

• Subarachnoid hemorrhage 

• Cerebral infection 
• Cerebral venous sinus thrombosis 
• Cervical artery dissection 
• Complicated sinusitis 
• Hypertensive crisis 
• Intracerebral hemorrhage 
• Ischemic stroke 
• Spontaneous intracranial hypotension 
• Subdural hematoma

• Aqueductal stenosis
• Brain tumor 
• Cardiac cephalgia 
• Giant cell arteritis 
• Pituitary apoplexy 
• Pheochromocytoma 
• Retroclival hematoma 
• Spontaneous spinal epidural 

hematoma
• Third ventricle colloid cyst 

อ้างอิงจาก Continuum (Minneap Minn) 2015;21:1058-71. 

ส่วน possible causes of thunderclap headache ได้แก่ primary or idiopathic thunderclap headache, unruptured intracranial 

aneurysm
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การด�าเนินโรคและผลการรักษาระหว่าง
นอนพักรักษาที่โรงพยาบาล

หลงัจากได้รบัการรักษาด้วย EBP อาการปวดศรีษะ

ลดลง (pain score 2-4) สามวันต่อมาผู้ป่วยกลับมามี

อาการแบบ postural headache อีกจึงได้ปรึกษา

วิสัญญีแพทย์อีกครั้งผู ้ป่วยได้รับการรักษาด้วย EBP 

อีกเป็นครัง้ทีส่องทีร่ะดบั L2-L3 ด้วย autologous blood 

35 ml โดย pain score ก่อนท�า EBP เท่ากับ 7-8 หลัง

ให้การรักษา pain score ลดเหลือเท่ากับ 1 สามารถลุก

ขึ้นได้ผู้ป่วยจึงได้รับการจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล

หลังจากนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลได้ 11 วัน 

หลงัจากออกจากโรงพยาบาลได้เพียงหนึง่วันผู้ป่วย

กลบัมามีอาการปวดศีรษะต้ือตอนเปลีย่นท่าแบบเดมิอกี

ครั้ง pain score เวลานอนราบได้เท่ากับ 2 และเวลาลุก

ขึ้นได้เท่ากับ 10 ร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน จึงได้ปรึกษา

วิสัญญีแพทย์เพ่ือท�า EBP อีกเป็นครั้งที่สามโดยท�าที่

ต�าแหน่ง L1-L2 ด้วย autologous blood 32 ml 

สีวั่นต่อมาหลังจาก EBP ครัง้ทีส่ามผูป่้วยยงัคงปวด

ศีรษะเวลาลุกขึ้นแบบเดิมอีก จึงได้พิจารณาท�า EBP ซ�้า

อีกเป็นครัง้ทีส่ีแ่ต่ครัง้นีเ้ปลีย่นต�าแหน่งท�า EBP ที ่C8-T1 

ด้วย autologous blood 25 ml ด้วยวิธี underfluoroscopy 

หลงักลบัมาพักท่ีห้องผูป่้วยได้สองวนัผูป่้วยกลบัมอีาการ

ปวดศีรษะเปลี่ยนไปจากเดิมคือมีความรู้สึกปวดศีรษะ

เพิม่ตรงบรเิวณขมบัสองข้างและหน้าผาก กลบัมคีลืน่ไส้

อาเจียนอีกและอาการปวดศีรษะกลับเปลี่ยนเป็นปวด

เพิ่มขึ้นถ้านอนราบและรู้สึกปวดลดลงถ้าลุกขึ้นนั่ง  pain 

score ขณะนอนราบเท่ากับ 10 ตรวจร่างกายทั่วไปและ

การตรวจทางระบบประสาทซ�้าไม่พบความผิดปกติรวม

ทั้งไม่พบ papilledema การเปลี่ยน pattern ของปวด

ศีรษะแบบนี้หลังจาก EBP ร่วมกับการตรวจร่างกายที่

ปกติท�าให้นึกถึงว่าผู ้ป่วยน่าจะมีภาวะ intracranial 

hypertension มากที่สุด จึงได้เปลี่ยนมารักษาด้วยการ

ให้ acetazolamide 250 mg วันละสามครั้งร่วมกับ 

topiramate 25 mg วันละสองครั้งอาการปวดศีรษะของ

ผู้ป่วยค่อยๆ ดีขึ้นในสองวันต่อมาลดเหลือ pain score 

1-2 จนสามารถจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้และ

ได้การติดตามการรักษาตลอดหนึ่งปีเต็มผู้ป่วยไม่มี

อาการปวดศีรษะแบบเดิมอีกเลย  

Second part discussion

Spontaneous intracranial hypotension (SIH) 

เป็นโรคที่พบประมาณ 5:100,0002 คน ขณะที่โรค 

aneurysm subarachnoid hemorrhage ที่เราพบอยู่

เรื่อยๆ นั้นพบประมาณ 10:100,000 คน ดังนั้นโรค SIH 

กน็บัได้ว่าน่าจะพบได้พอสมควรแต่ในทางปฏบิตักิลบัพบ

ผูป่้วยไม่ค่อยมากเป็นไปได้ว่าผูป่้วยอาจได้รบัการวนิจิฉัย

น้อยกว่าความเป็นจริง สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เกิดจาก

การร่ัวของน�้าไขสันหลังที่เยื่อหุ ้มไขสันหลังเนื่องจาก 

leaking diverticulum, calcified thoracic disc หรือ 

CSF-venous fistula ระยะหลังมีข้อมูลเพ่ิมว่าโรคนี้

สามารถมีอาการที่หลากหลายมากไปกว่า orthostatic 

หรือ postural headache อย่างที่รู้จักกันดี ผู้ป่วยอาจจะ

มี second half of the day headache3 หรือปวดศีรษะ

ในช ่วงบ ่ายที่มักเกิดจาก slow flow CSF leak, 

non-postural headache4 หรือไม่มอีาการปวดศรีษะแต่

มีอาการอย่างอื่น เช่น tinnitus5 ก็ได้ ส�าหรับผู้ป่วยรายนี้

อาการเข้ากันได้กับ typical form ของ intracranial 

hypotension คือ มีอาการปวดศีรษะแบบ orthostatic 

หรือ postural ที่อาการปวดศีรษะจะดีขึ้นเวลาล้มตัวลง

นอนและปวดเพิม่ข้ึนเวลาลุกข้ึนนัง่หรือยืน ผู้ป่วยบางราย

ลักษณะของ orthostatic ไม่ได้ชัดเจนมากคือปวดศีรษะ

กลับไม่ได้ดีข้ึนทันทีหรือดีข้ึนไม่ค่อยมากอย่างที่คาดไว้

หลังนอนราบ ซ่ึงกรณีแบบนี้ปัจจัยที่ส�าคัญคือผู้ป่วยมี

อาการมาเป็นระยะนานก่อนได้รับการวินิจฉัยและรักษา 

นอกจากนี ้orthostatic headache กไ็ม่ได้จ�าเพาะต่อโรค 

intracranial hypotension แต่เพียงอย่างเดียวลักษณะ

แบบน้ียังอาจพบได้ในโรคอื่นเช่น  cervicogenic 

headache, postural orthostatic tachycardia 

syndrome (POTS) ด้วยเช่นกัน 

MRI brain ในผู้ป่วยรายนี้มีลักษณะที่เข้ากันได้กับ 

classical findings ของ spontaneous intracranial 

hypotension คือมี diffuse, smooth enhancement of 

the dura, sagging of the midbrain, dilation of the 
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dural venous sinuses และ engorged ของ pituitary 

gland ในบางครั้ง MRI brain ของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อาจ

พบ subdural effusions หรือ hematoma ทั้งสองข้าง

ด้วยกไ็ด้ ลกัษณะของ dural enhancement ทีม่ลีกัษณะ

ของ diffuse, smooth enhancement นี้ค่อนข้างมีความ 

specificity กับ intracranial hypotension แต่อย่างไร

กต็าม sensitivity ไม่ค่อยมาก คอื ไม่พบในผูป่้วยทกุราย 

ดังนั้นถ ้าลักษณะทางคลินิกสงสัย intracranial 

hypotension จ�าเป็นต้องอาศยัข้อมลูอืน่ประกอบในการ

วนิจิฉยัทัง้จากอาการและการตรวจอย่างอ่ืนเช่นการตรวจ

ความดันของน�้าไขสันหลัง 

โดยทัว่ไปการตรวจความดันน�า้ไขสนัหลงัส่วนใหญ่ 

opening CSF pressure ควรพบต�่ากว่า 6 cmH
2
O แต่

จากการศกึษาในระยะหลงัทีม่จี�านวนผูป่้วยในการศกึษา

รวมกันมากกว่า 300 คนของ Kranz6 และคณะกับของ 

Yao7 และคณะกลับพบว่า CSF pressure ในโรคนี้นั้นที่

พบว่าต�า่กว่า 6 cmH
2
O มปีระมาณร้อยละ 34-55 เท่านัน้

ทีเ่หลอืค่าของ opening CSF pressure อยูใ่นระดบัปกติ

และยังมีอีกบางส่วนที่ opening CSF pressure กลับสูง

กว่า 20 cmH
2
O  ซึง่กลุม่นีม้กัพบในรายทีเ่ป็นมานานก่อน

วินิจฉัย ท�าให้กลไกในการเกิดอาการปวดศีรษะของ 

spontaneous intracranial hypotension ระยะหลังเชื่อ

กันว่าขึ้นอยู่กับปริมาณของ CSF volume ที่น้อยร่วมกับ

ปัจจัยอื่นๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ low CSF pressure อย่างที่

เข้าใจกันมาแต่อย่างเดิม

ในส่วนการรักษาโรค spontaneous intracranial 

hypotension ส่วนใหญ่มักเริ่มด้วยการ conservative 

ด้วยการให้นอนราบ ให้สารน�้า ยาแก้ปวดและ/หรือยา 

theophylline, codeine แต่ผลการรักษาอาจไม่แน่นอน 

การศึกษาโดย Kong8 และคณะพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ

รกัษาด้วย conservative therapy มปีระมาณร้อยละ 60 

ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ยังคงมีอาการปวดอยู่เมื่อผ่านไป 

6 เดือนและอีกกว่าร้อยละ 30 พบว่ายังคงมีอาการปวด

ศีรษะต่อไปถึง 2 ปี 

Epidural blood patch (EBP) มักใช้เป็นตัวเลือก

ต่อหลงัจากรกัษาแบบ supportive สกัระยะแล้วไม่ได้ผล

หรือผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะมากมาตั้งแต่ต้น ซึ่งการใช้ 

autologous blood patch จริงแล้วจะใช้กับ post-dural 

puncture headache มากกว่าและส่วนใหญ่อาการปวด

ศรีษะมกัดข้ึีนทนัทีหลงั procedure  ในกลุม่นีจ้ะเป็นกลุ่ม

ทีม่อีาการหลงัจาก lumbar puncture เลยดงันัน้จะได้รบั

การวินิจฉัยและได้รับการรักษาทันที ขณะที่ส�าหรับ 

spontaneous intracranial hypotension นัน้ผลของการ

รักษาอาจใช้เวลานานกว่าจึงจะเห็นผลในการลดปวด 

ทั้งนี้ยิ่งถ้าผู้ป่วยมี CSF leak มานานก่อนได้รับการท�า 

EBP สมองอาจมกีารปรบัตวัของระบบ intracranial และ 

spinal venous system มาบ้างแล้วเช่นม ีdilatation ของ 

intracranial และ paraspinal vein รวมทั้งมีการปรับ

อัตราการสร้างของ CSF เพิ่มขึ้น ซึ่งการที่มี dilatation 

venous sinus นั้นมีผลต่อการกระตุ้น pain sensitive 

structure  ดงันัน้การปรับสภาพของ venous circulation 

ทีเ่ปลีย่นไปให้กลบัคนืมาดงัเดมิหลงัการท�า EBP อาจจะ

ต้องใช้เวลาสักระยะ หลักการการรักษาด้วย EBP นั้น 

autologous blood จะเข้าไปมีผลในการปิดจุดหรือ

ต�าแหน่งทีม่กีารรัว่ของน�า้ไขสนัหลงั ผลในการรกัษาด้วย

การรักษาด้วยวิธีการนี้นั้นอยู่ในช่วงร้อยละ 30-709-11 

บางครั้งอาจจ�าเป็นต้องท�า EBP ซ�้าในรายที่ยังไม่ได้ผล

หรือในผูป่้วยบางรายทีม่อีาการกลบัเป็นซ�า้อกี ในรายทีม่ี 

high flow ของ CSF leak จาก calcified thoracic disc 

หรือ CSF-venous fistula อาจจ�าเป็นต้องพจิารณารกัษา

ด้วย surgical treatment

ต�าแหน่งของ spontaneous CSF leak มักจะพบ

ที่ต�าแหน่ง spinal ซึ่ง normal physiology of CSF 

pressure ในท่ายืนนั้นแรง gravity จะส่งผลต่อ CSF 

pressure ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จาก cervical spine ไป

จนถึงส่วนของ lumbosacral ท�าให้สภาวะปกติท่ายืน

ความดนัของน�า้ไขสนัหลงัตรงจดุทีต่�า่กว่า zero pressure 

point ทีป่กตจิดุนีอ้ยูบ่รเิวณ cervical level จะสงูกว่าความ

ดันของอากาศภายนอกดังนั้นการรั่วของน�้าไขสันหลังจะ

มากขึ้นเวลาผู้ป่วยยืนหรืออยู่ในท่า upright เพราะ CSF 

pressure นั้นสูงกว่า atmospheric pressure ข้างนอก

อย่างที่กล่าวมา ซึ่งการร่ัวของน�้าไขสันหลังนี้จะส่งผลต่อ

มาให้เกิด orthostatic headache ซึ่งถ้าผู้ป่วยอยู่ในท่า

นอนการ leak จะลดลงผู้ป่วยมักรู้สึกดีขึ้นเวลานอน 
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ผู้ป่วยรายนี้หลังให้การรักษาด้วย EBP ครั้งที่สี่พบ

ว่าผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะมากขึ้นอีกและมีลักษณะ

เปลี่ยนไป ต�าแหน่งที่ปวดย้ายมาปวดที่บริเวณหน้าผาก

และที่ส�าคัญกลับปวดมากขึ้นเวลานอนราบแต่รู้สึกดีขึ้น

เวลาลุกขึ้นนั่ง ลักษณะดังกล่าวดูเข้ากันได้กับภาวะ 

intracranial hypertension การตรวจร่างกายไม่พบ focal 

neurological deficit ท�าให้ไม่ค่อยนกึถึงสาเหตขุอง focal 

pathology ทีท่�าให้เกดิความดนัในกะโหลกศรีษะสงูและ

เนื่องจากอาการปวดศีรษะที่มีลักษณะของ intracranial 

hypertension ของผูป่้วยนัน้เกดิขึน้ในเวลาหลงัจากรกัษา

ด้วย EBP ไม่นานจึงทบทวนรายงานผู้ป่วยที่มีภาวะ

แทรกซ้อนหลังจากรกัษา intracranial hypotension ด้วย 

EBP และได้พบว่ามีภาวะ rebound intracranial 

hypertension (RIH) หลงัจาก EBP ซึง่พบได้ไม่น้อยและ

อาจวินิจฉัยต�่ากว่าความเป็นจริง12 จากการศึกษาของ 

Wouter13 และคณะรายงานว่าอาจพบได้ถงึร้อยละ 27.4 

ของผูป่้วย intracranial hypotension หลงัได้รับการรักษา

ด้วย EBP ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบภายใน 48 ช่ัวโมงหลงัได้รับ

การรักษา ผู้ป่วยมักมีต�าแหน่งของการปวดศีรษะเปลี่ยน

ไปคล้ายกบัผูป่้วยของเรา อาจมคีลืน่ไส้ อาเจยีน และปวด

เพิ่มขึ้นเวลานอนราบซึ่งเหมือนกันกับภาวะ intracranial 

hypertension จากสาเหตุอื่นๆ ระดับความแรงของการ

ปวดศรีษะมตีัง้แต่น้อยไปจนถงึมาก การตรวจร่างกายไม่

ค่อยพบ papilledema ส่วนใหญ่มกัให้การวนิิจฉัยได้จาก

ลักษณะทางคลินิก ส ่วนการตรวจวัดความดันน�้า

ไขสันหลังเพื่อการวินิจฉัยอาจต้องพิจารณาให้ดีเพราะ

อาจมโีอกาสทีจ่ะกลบัเป็น intracranial hypotension ซ�า้

อีกครั้ง จากรายงานของผู้ป่วยท่ีผ่านมาพบว่าความดัน

ของน�้าไขสันหลังส่วนใหญ่ประมาณ 20 cm2 H
2
O 

กลไกในการเกิดภาวะ rebound intracranial 

hypertension ยงัไม่ทราบชัดเจน อาจเกีย่วข้องกบัระบบ 

venous system ปรับตัวลด CSF production และเพิ่ม 

reabsorption ไม่ทัน การรักษาส่วนใหญ่มักได้ผลดีกับ

การให้ยาลดการสร้างน�า้ไขสนัหลงั acetazolamide และ

หรือ topiramate มีน้อยรายที่จ�าเป็นต้องใช้ ventriculo 

peritoneal shunt นอกจากภาวะ RIH จะสามารถเกิด

ตามหลัง EBP แล้วมีรายงานจาก Ceren14 และคณะ

รายงานผู้ป่วยสามรายที่มีภาวะ RIH ที่เกิดตามหลังจาก

การรักษาแบบ conservative ในผู้ป่วย intracranial 

hypotension ได้ด้วยเช่นกัน

Practical points

โรค spontaneous intracranial hypotension 

พบได้ไม่น้อย อาจมาด้วยอาการอย่างอื่นนอกจาก 

postural headache อย่างที่รู้จักกันดี

สามารถเกดิภาวะแทรกซ้อน rebound intracranial 

hypertension จากการรักษาด้วย epidural blood patch 

หรือแม้แต่จากการรักษาแบบ conservative มักเกิด

ภายใน 48-72 ชั่วโมงหลังให้การรักษาด้วย epidural  

blood patch โดยมีปวดศีรษะบริเวณหน้าผาก รอบ

กระบอกตาสองข้าง คลื่นไส้ อาเจียนและปวดมากขึ้น

เวลานอนราบปวดลดลงถ้าลุกขึ้นนั่งหรือยืน 

ขอขอบคุณ แพทย์หญิงดวงเดือน แพทย์ศาสตร์ 

ให้การวนิจิฉยัและดแูลผูป่้วย อาจารย์แพทย์หญงิหฤทยั 

สุขโชติรัตน์ และ อาจารย์แพทย์หญิงธนัชพร บุญสมบัติ 

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
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