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สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

จําเปนตอง CT-scan สมองกอนการตรวจ 
Lumbar Puncture หรือไม

 ยังคงหาขอสรุปไมไดวาผูปวยที่จะทําการ

เจาะดูดนํ้าหลอสมองและไขสันหลัง (lumbar 

puncture; LP) ตองตรวจ CT-scan สมอง (CT) 

กอนหรือไม คําถามนี้เปนคําถามที่หาคําตอบได

ยากมากในทางปฏิบัติจริงๆ เพราะผูปวยแตละ

รายมีลักษณะทางคลินิกที่แตกตางกัน บางกรณี

ก็สามารถตัดสินใจไดวาจําเปนหรือไมจําเปนตอง

ตรวจ CT กอน LP แตบางรายก็ยากในการตัดสิน

ใจ สอบถามแพทยหลายทานก็มีคําตอบแตกตาง

กัน ผมก็ประสบปญหาเชนเดียวกันโดยเฉพาะ

เมื่อแพทยประจําบานหรือผูดําเนินการอภิปราย

ไดสอบถามถงึแนวทางปฏบิตัใินแตละกรณเีม่ือทาํ 

case conference และเกือบทุกครั้งก็มีอาจารย

แพทยบางทานไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของ

ผมซ่ึงเปนเร่ืองปกติในการดูแลรักษาผูปวยยอมมี

ความคิดเห็นที่หลากหลาย

 ผมพยายามที่จะสืบคนขอมูลที่มีหลักฐาน

เชิงประจักษ (evidence based medicine) แต

ก็ไมสามารถตอบคําถามท่ีคางคาใจไดทุกคําถาม 

ดังน้ัน เน้ือหาในบทความนี้จะกลาวเฉพาะกรณีที่

พอจะมหีลกัฐานเชงิประจกัษ คอืกรณ ีLP ผูปวยที่

สงสัยวามภีาวะติดเชือ้เย่ือหุมสมอง (meningitis) 

หรือไมจําเปนตองทํา CT กอน LP หรือไม อยางไร

กต็ามบางคร้ังผมอาจจําเปนตองเสนอความคิดเห็น

สวนตัว ซึ่งผมจะวงเล็บไวหลังประโยคนั้น และ

ผมหวังวาเม่ือทานผูอานไดอานจนจบจะสามารถ

นําแนวคิดจากบทความนี้ไปประยุกตใหเขากับ

สถานการณจรงิได และกอใหเกดิประโยชนตอการ

รักษาผูปวย

คําถามที่ 1 การทํา CT-scan สมอง มี
ขอเสียอยางไร
 คําตอบที่ 1 ถาการทํา CT ไมมีขอเสียใดๆ 

เราก็คงไมตองถกเถียงกันวาจะตองสงตรวจหรือ

ไม การทํา CT แตละครั้งผูปวยผูจะไดรับรังสี

ประมาณ 2 mSvเทียบเทากับขนาดของรังสีที่เรา

ไดรับจากธรรมชาตินานถึง 8 เดือน ซึ่งขอมูลใน

ปจจบุนัยังไมชดัเจนวาจะสงผลใหเกิดโรคมะเรง็ได

มากนอยแคไหน แตการไดรับรังสีเพียงครั้งเดียว 

ความเสี่ยงนั้นก็ติดตัวไปนานถึง 25 ป1 นอกจาก
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การไดรับรังสีแลวคาตรวจ CT แตละครั้งก็เปน

มูลคาสูง 3,000-4,000 บาท บางครั้งทําใหแพทยผู

ปฏบิตักิบัแพทยผูบริหารถึงกับขัดใจก็มเีพราะมอง

คนละมุม คนละแนวคิด ถึงแมจะมีจุดมุงหมาย

เพ่ือใหผูปวยไดรบัการรักษาทีด่ทีีเ่หมาะสมเหมือน

กันจาก 2 เหตุผลขางตนจึงทําใหแพทยตองคิดให

รอบคอบวาควรสงผูปวยรายใดตรวจ CT กอน LP

คาํถามที ่2 กรณใีดบางตองตรวจ CT 
กอน LP
 คําตอบที่ 2 กรณีที่ตองตรวจ CT กอน LP 

ไดแก2,3

 1. ผูปวยมีลักษณะทางคลินิกของภาวะ

ความดันในโพรงกะโหลกศีรษะสูง

 2. ระดับความรูสึกตัวผิดปกติ Glasgow 

Coma Score (GCS) นอยกวา 14

 3. ผูปวยมีระบบภูมิคุมกันบกพรอง

 4. ตรวจพบ neurological defi cit

 5. มีอาการชักเกิดขึ้นใหมรวมดวย

 ผูปวยบางรายอาจไมตรงกับ 5 กรณดีงักลาว

ขางตน อาจพิจารณากรณีศึกษาตัวอยาง 3 กรณี 

พรอมความเห็นจากการสํารวจแพทยในประเทศ

อังกฤษ ดังนี้4 

 กรณีที่ 1 นักศึกษาชายอายุ 19 ป สุขภาพ

แข็งแรงปกติดีมากอน พบแพทยดวยอาการปวด

ศีรษะ ตากลัวแสงตรวจพบ stiffness of neck 

การตรวจอื่นๆ ปกติ

 กรณีนี้ผมตอบไดทันทีวาให LP ไดเลย ไม

จําเปนตอง CT กอน เพราะไมมีขอหามใดๆ เมื่อ

ไดนํา้ไขสันหลังแลวใหรบีตรวจทันทจีะไดพจิารณา

ใหยาปฏิชีวนะไดถูกตองและรวดเร็ว ลองมาดูผล

สํารวจ พบวารอยละ 78 ตองการ CT กอน LP

 กรณีที่ 2 ผูปวยหญิง อายุ 28 ป มีอาการ

ไข ปวดตามตัว 2 วัน เจ็บคอ ตรวจพบ purpuric 

rash, stiffness of neck, drowsy และความดัน

โลหิตตํ่า

 กรณีนี้ผมคิดถึง meningococcemia ซึ่ง

เปนโรคท่ีพบไดไมบอย ควรตองรีบใหยาปฏิชวีนะ

กอน แลว CT เพือ่ดูวามีความผิดปกติหรือไม การ 

LP นั้นอาจตองระวัง เพราะผูปวยมีภาวะ septi-

cemia และ shock ซึ่งอาจกอใหเกิดภาวะสมอง

ปล้ิน (herniation) ได5-9 เนือ่งจากในภาวะ septic 

shock ผูปวยอาจมี ภาวะสมองบวมและถึงแมผล 

CT จะปกติกม็ผีูปวยทีเ่กิดภาวะสมองปล้ินได จาก

กรณีนี้ทางผูสํารวจไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา CT ผล

ปกตจิะ LP หรอืไม รอยละ 80 ตอบวาควร LP และ

ตอบวาควรใหยาปฏชิวีนะกอน LP เปนอนัดบัแรก 

รอยละ 96

 กรณีที่ 3 ผูปวยชาย อายุ 55 ป ปวดศีรษะ

มา 2 สัปดาห กอนหนานี้ปกติดี 1 สัปดาหเร่ิมมีไข 

ปวดศีรษะ ออนเพลีย อาเจียน โดย 4 วันกอนที่

จะนอนรักษาในโรงพยาบาลไดรับยาปฏิชีวนะ 6 

ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาลมีอาการชักทั้งรางกาย 

ตรวจรางกายพบ GCS 12 และผูปวยซึมลงอีก

ระหวางรักษาในโรงพยาบาล

 กรณีนี้ผมคงตอง CT กอนแนนอน เพราะ

คิดถึงภาวะการติดเช้ือในระบบประสาทสวนกลาง

แลวชักรวมดวย เชน ฝสมอง ถา CT ปกติจึงจะ 
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LP ตอ จากโจทยใหขอมูลตอวาการตรวจ CT 

ปกติ รอยละ 84 ตอบวาจะ LP ตอ ถาสมมติวา

ไมสามารถตรวจ CT ไดและตรวจรางกายไมพบ 

papilledema พบวามีเพียงรอยละ 22.3 เทานั้นที่

จะทํา LP ตอ

 ดังนั้น จากผลการศึกษาขั้นตนจะเห็นไดวา

แพทยในประเทศองักฤษสวนมากตองการสงตรวจ 

CT กอน LP เกือบทุกกรณ ีอาจเปนเพราะวิธีการ

รักษาตองปองกันภาวะแทรกซอนจากตัวโรคและ

จากการ LP ที่อาจพลาดได ถึงแมจะมีโอกาสนอย

มากรวมทั้งตองปองกันตนเอง (ความคิดเห็นสวน

ตวั) ซึง่ควรจะตองพจิารณาใหด ีเม่ือจะนํามาใชกบั

ผูปวย ของเรา เพราะความพรอมในการตรวจ CT 

ของประเทศเรา ถงึแมจะมีเคร่ืองตรวจเปนจํานวน

มากกต็าม แตยงัไมกระจายทกุทองท่ี การทีจ่ะตอง

ทํา CT กอน LP นั้น นอกจากประเด็นเรื่องความ

พรอมและคาใชจาย ตองพิจารณาดวยวาจะทําให

ขั้นตอนการรักษาจะลาชาไปหรือไม เพราะการสง

ผูปวยตรวจ CT ในที่ที่ไมมี CT ก็ตองใชเวลา ดัง

นั้น อาจจําเปนตองใชลักษณะทางคลินิกมากขึ้น

และมากกวาการใชเครื่องมือ เชน CT (ความคิด

เห็นสวนตัว)

คําถามที่ 3 ถาไมมี CT-scan สมอง 
จะทําอยางไร
 คําตอบท่ี 3 คําถามน้ีสําคัญมาก เพราะจะ

ทําใหแพทยใชความรูความสามารถที่เลาเรียน

และประสบการณที่สะสมมาอยางเต็มที่ เหมาะสม

กับภาวะเศรษฐกิจที่จะตองทําใหการรักษานั้นมี

ประสทิธภิาพและความคุมคา สงูสดุ.การศกึษาโดย 

Gopal AK และคณะ10 ศึกษาผูปวย 111 คน ที่

ตอง LP ดวยขอบงช้ี meningitis, subarachnoid 

hemorrhage รอยละ 36.9 และ42.3 ตามลําดับ 

และขอบงชี้อื่นๆ รอยละ 20.7 โดยผูปวยทุกคนได

รบัการตรวจ CT กอน LP พบขอมลูทีน่าสนใจอยาง

มาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2
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 จากตารางที่ 1 และ 2 พบวา ลักษณะทาง

คลินิกที่สําคัญ 3 ประการไดแก 

 1.  ตรวจพบ papilledema, focal neuro-

logical defi cit และความรูสึกตัวเปลี่ยนไป

 2. แพทยสงสัยวาจะมีขอหามการ LP

 3. ประวัติหรือตรวจรางกายพบความผิด

ปกติ ตั้งแต 1 ขอขึ้นไป

 นอกจากน้ี การศึกษายังพบวาการท่ีตอง

ตรวจ CT กอน LP ทําใหตองเสียเวลาตรวจนาน

เฉลี่ย 2.8 ชั่วโมง และถาใชขอสรุปที่ไดจากการ

ศึกษานี้ไปใชในผูปวยทั้ง 111 คน จะลดการตรวจ 

CT ได 35 ราย

 ดงันัน้ จะเห็นไดวาถาทานตองดแูลผูปวยใน

โรงพยาบาลทีไ่มสามารถตรวจ CT ได กส็ามารถใช

ลกัษณะทางคลนิกิขางตน เพือ่วางแผนเบือ้งตนใน

การรักษาไดและลดการตรวจ CT ไดประมาณ  1 ใน 3

คําถามที่ 4 ลักษณะทาง CT-scan 
สมองอยางใดที่ไมควร LP ในผูปวย
สงสัยเยื่อหุมสมองอักเสบ 
 คําตอบที่ 4 เปนที่ทราบกันดีวาถาตรวจ CT 

พบ mass lesion, ฝสมอง หรือ hydrocephalus 

อุดตัน รวม ทั้งเยื่อหุมสมองอักเสบเพิ่มโอกาส

เสี่ยงในการเกิดภาวะสมองปล้ิน ในผูปวยเย่ือหุม

สมองอักเสบถาการตรวจ CT พบ midline shift, 

loss of suprachiasmaticและ basilar cistern, 

โพรงสมองท่ี 4 หดเลก็, superior cerebellar และ 

quadrigeminal cistern ผูปวยดังกลาวมีโอกาส

เสี่ยงเกิดภาวะสมองปลิ้นไดสูง จึงตองระมัดระวัง

อยางย่ิงถาจําเปนตอง LP การ LP ในกรณีที่ไม

มั่นใจวาจะมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นหรือไม อาจ

จําเปนตอง LP เอา CSF ออกมาจํานวนนอยที่สุด

เทาที่จําเปนในการตรวจและใชเข็มขนาดเล็กชนิด 

non traumatic (ปลายดินสอ) หลังจาก LP ตอง

เฝาตดิตามภาวะสมองปลิน้อยางใกลชดิ (ความคดิ

เห็นสวนตัว)

คาํถามที ่5 ผูปวยสงูวัยทีม่ภีาวะความ
รูสึกตัวเปลี่ยนไปและไมมีไขควร LP 
หรือไม 
 คําตอบที่ 5 กรณีนี้เปนเรื่องที่นาสนใจอยาง

ยิ่ง เพราะแพทยแตละทานก็มีแนวคิดที่แตกตาง

กัน บางทานบอกวาอยางไรก็ตองพิสูจนใหไดวา

มีเยื่อหุมสมองอักเสบหรือไม บางทานบอกวาถา

ตรวจพบความผิดปกติอื่นๆ แลวก็นาจะใหการ

รักษาและติดตามอาการดูวาผูปวยจะรูสึกตัวดี
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ขึ้นหรือไม ถาไมดีจึงจะ LP ปญหาคือวาจะตอง

สังเกตอาการนานเทาใด จากการศึกษาของ Shah 

K และคณะ12 สรปุไดวาผูปวยสงูอายทุีม่คีวามรูสกึ

ตัวเปล่ียนไปน้ันถึงแมจะไมมีไขก็ไมอาจ ตัดภาวะ

เยือ่หุมสมองอกัเสบออกไปได การ LP กย็งัมีความ

จาํเปน อยางไรก็ตาม จากการศึกษาน้ีไมไดบอกวา

ผูปวยท่ีไมไดเปนเยื่อหุมสมองอักเสบน้ันมีสาเหตุ

ของความรูสึกตัวเปล่ียนไปจากสาเหตุใดและถา

ตรวจพบสาเหตุชัดเจนตอง LP หรือไม เนื่องจาก

การศึกษานี้ LP ผูปวยทุกราย

คําถามที่ 6 ผูปวยที่ไมไดรับการ
ผาตัดสมองและมีไขรวมกับความ
รูสึกตัวเปลี่ยนไป ขณะนอนรักษาใน
โรงพยาบาลตอง LP หรือไม
 คําตอบที่ 6 เชนเดียวกับในขอที่ 5 วาแพทย

มีความคิดเห็นหลากหลายวาจําเปนตอง rule 

out ภาวะเย่ือหุมสมองอักเสบจากการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลหรือไม จากการศึกษาผูปวย 51 คน13 

ที่มีภาวะไขรวมกับความรูสึกตัวเปลี่ยนไประหวาง

นอนรักษาในโรงพยาบาลไดรับการ LP ปรากฏ

วาตรวจไมพบภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบจากการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาลเลย ถึงจะมีผูปวย 11 ราย 

(รอยละ 22) มีอาการปวดศีรษะหรืออาการคอแข็ง

ก็ตาม14,15 

 ดังนั้น การ LP เพื่อ rule out ภาวะเย่ือหุม

สมองอกัเสบจากการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลเลย จงึ

ไดประโยชนนอยมากและถาตรวจไมพบ menin-

geal sign หรืออาการปวดศีรษะก็ไมควร LP

สรุป
 กรณีที่แพทยคิดถึงภาวะเยื่อหุมสมอง

อักเสบและมีความกังวลใจวาจะตอง CT กอน LP 

หรอืไม ควรใชขอมลูจาก 6 คาํถามท่ีพบบอยขางตน

และแนวทางปฏบิตัทิีม่ผีูศกึษามาแลวประกอบการ

ตัดสินใจของเราอยางมีเหตุผลมากขึ้น
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