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A Young Adult Female with Severe Headache

 ผูปวยหญิงไทย อายุ 18 ป อาชีพรับจาง 

ภูมิลําเนา อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร  มีอาการ

ปวดศีรษะมากมา 8 วัน  มีอาการปวดศีรษะมาก  

ปวดบริเวณขมับและตาสองขาง มีไข คลื่นไส

อาเจยีน ไดไปรกัษาที ่รพ ชมุชน วนิจิฉยั systemic 

infection ให ceftriaxone อาการไมดขีึน้ ตอมา มี

อาการชาบรเิวณหนาและลาํตวัซกีขวา มองเหน็ภาพ

ซอน มีอาการชักเกร็งกระตุก ไมมีแขนขาออนแรง 

ประวตัอิดตี สขุภาพแขง็แรง ไมมโีรคประจาํตวั  ไม

แพยา กินยาคุมกําเนิดยี่หอแอนนา มาประมาณ                

3 ป ตอมารูสึกวานํ้าหนักขึ้นจึงเปลี่ยนมาเปนยี่หอ

ไดแอนแทน เปล่ียนมาได 3 เดือน กอนเกิดอาการ  

ไมมีประวัติโรคประจําตัวในครอบครัว

Physical examination
A teenage woman, alert, looked distress 

from severe headache

Vital signs : BP  130/70 mmHg, BT  37.1 oc, 

 HR 72/min, RR 14/min

HEENT : not pale, no jaundice, cervical 

 lymph node were impalpable, no malar 

 rash, no oral ulcer 

Stiffness of neck : negative

Heart and lungs: normal

Abdomen : soft, not tender, no hepato-

 splenomegaly

Extremity : no edema

Neurological examination :
Consciousness : alert

CN : VA and VF normal 

 papilledema both eyes

 no limit of extra-ocular movement, 

 nystagmus all direction

 no facial palsy, tongue was in midline

Motor power : grade V all

DTR 2+ all, clonus negative

BBK : plantar response

Sensory : intact light touch  and pinprick 

 sensation
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Problem list
 1. Acute severe headache

 2. Increased intracranial pressure

 3. Seizure

 ผูปวยหญงิอาย ุ18 ป มาดวยปวดศรีษะมาก 

ม ีpapilledema ซึง่เกดิจาก increased intracra-

nial pressure ประวัติเปนแบบเฉียบพลัน และมี

ปจจัยเสี่ยง คือ การใชยาคุมกําเนิด จากการตรวจ

รางกายก็พบวาม ีpapilledema  ทาํใหนกึถงึสาเหตุ

ที่อาจเปนได คือ 

 1. Venous sinus thrombosis มากที่สุด

 2. Idiopathic increase intracranial 

  pressure

 3. Brain tumor in silent area

 ตองอาศัยการตรวจเพ่ิมเติมดวย brain 

imaging เพื่อชวยแยกภาวะดังกลาวและอาจจะ

ตองตรวจนํ้าไขสันหลังเพิ่มถา

 CT brain พบเขาไดกับ cerebral venous 

sinus thrombosis ดังภาพ

วิจารณ
 Cerebral venous sinus thrombosis 

(CVST)เปนภาวะท่ีพบในผูปวยเด็กและวัยรุน

อายนุอย ซึง่อาการและอาการแสดงคอนขางหลาก

หลาย เชน ปวดศีรษะ, ชัก, focal neurological 

defi cit หรือ ซึม สาเหตุในการเกิดไดหลายสาเหตุ 

เชน prothrombotic state ทัง้จากพนัธุกรรมหรือ

ที่เกิดภายหลัง การติดเชื้อ ยา เชน ยาคุมกําเนิด, 

โรคทางโลหิตวิทยา เปนตน

ปจจัยเส่ียงในการเกิด CVST ที่
เกี่ยวของกับยาคุมกําเนิด
 การศึกษาแบบ case control study โดย 

de Bruijn SF 1 และคณะ เปรียบเทียบกลุมผู
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ปวยท่ีเปน cerebral venous sinus thrombosis 

(CVST)ที่ใช oral contraceptive กับประชากร

ทั่วไป  พบวา

 • 80% (34/40): CVST + oral contra-

ceptive 

 • 45% (1007/2248) : normal popula-

tion + oral contraceptive

 • Odd ratio 13 (95%CI 5-37)  

 และพบวากลุมที่มี prothrombotic defi -

ciency มีความเสี่ยงเพิ่ม 3-4 เทา เมื่อเทียบคนที่

ไมมี prothrombotic defi ciency และคนท่ีมีทั้ง

สองปจจัยเสี่ยงมีความเสี่ยงเพิ่มถึง 30 เทา เมื่อ

เปรียบเทียบกับคนที่ไมมีทั้งสองปจจัยเสี่ยง

 การศึกษาของ Martinelli 2 และคณะ ศกึษา

หาปจจัยเสี่ยงในผูปวย CVST 40 คน และ deep 

venous thrombosis 80 คน เปรียบเทียบกับ 

healthy control 120 คน พบวาคนท่ีม ีG20210A 

prothrombin mutation, G1691A factor V 

mutation และใช oral contraceptive มี Odd 

ratio ในการเกิด 10.2, 7.8 และ 22.1 ตามลําดับ 

 Martinelli 3 ไดศึกษาภาวะ hyperhomo-

cysteinemia ในผูปวย CVST พบวามคีวามเสีย่ง 

4เทาในการเกิด และไดพบวา oral contraceptive  

มี Odd ratio 6.1(95%CI 3.3-11) ในการเกิด 

CVST ดังตารางที่ 1 ขางตน

ตารางที่ 1  แสดงปจจัยเสี่ยงตอการเกิด CVST
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 Systematic review  โดย Mohllajee AP4  

เกี่ยวกับการใช hormonal contraceptives ในผู

หญิงที่มี thrombogenic mutations

 แตจากการวิเคราะห cost-effectiveness 

พบวาการตรวจคัดกรองหาภาวะ factor V Leiden 

mutation เพื่อคัดกรองเพ่ือปองกันการเกิด 

CVST พบวาไมคุมคา เน่ืองจากภาวะน้ีพบไดนอย

และการเกิด CVST ก็พบไมบอยเชนกัน ดังนั้น 

Expert Working Group for medical eligibility 

criteria for contraceptive use ไดแนะนํา

 1. หามผูหญงิทีท่ราบวาม ีthrombogenic 

mutation ไมควรใช combind oral contracep-

tive (COC) 

 2. แนะนําใหใช progestrogen only 

method รวมถึงlLevonorgestrel releasing 

intrauterine แทน

 3. ไมแนะนําทํา routine screening 

เนื่องจาก ไมมีความคุมคา

ชนิดของยาคุมกําเนิดที่มีผลตอการ
เกิด venous thrombosis
 Review ของ Barbieri RL5 เกีย่วกบั safety 

ของ third-generation oral contraceptive พบ

วา การเกิด arterial and venous thrombosis 

เปนผลจาก estrogen ใน combinded pill 

มากกวา progestrogen

 ทบทวนวรรณกรรมเร่ือง oral contracep-

tive and risk of venous thrombosis โดย 

Vandenbroucke JP6 พบวา thrid generation 

progestin  ซึ่งไดแก desogrestel, gestrodene  

เพิ่มความเสี่ยงการเกิด venous thrombosis 

มากวา second generation 
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 การศึกษาลาสุดท่ีตีพิมพใน The New 

England Journal of Medicine เรื่อง Throm-

botic Stroke and Myocardial Infarction 

with Hormonal Contraception 7 ซึ่งเปนการ

ศึกษาแบบ cohort study เปนเวลา 15 ป ติดตาม

ผูหญิงอายุ 15-49ป จํานวน 1,626,158 คน พบวา 

absolute risk ในการเกิด thrombotic stroke 

และ myocardial infarction คอนขางต่ํา โดย

พบ 0.9-1.7 และ 1.3-2.3 ในกลุมที่ใช ethinyl 

estradiol ขนาด 20 mcg และ 30-40 mcg ตาม

ลําดับ และชนิดของ progestin มีผลนอยมาก

 ตัวอยางสวนประกอบยาคุมกําเนิดที่พบ

บอย

 ไมโครไกนอน :  Levonorgestrel (0.15)/

Ethinyl estradiol (0.03)

 แอนนา : Levonorgestrel (0.15)/Ethinyl 

estradiol (0.03)

 ไดแอน-35 : Cyproterone acetate (2)/

Ethinyl estradiol (0.035)

 มารซิลอน : Desogestrel (0.15)/Ethinyl 

estradiol (0.03)

 ยาสมิน : Drospirenone (3)/Ethinyl es-

tradiol (0.03)

 เลด้ี-35 : Cyproterone acetate (2)/Ethi-

nyl estradiol (0.035)

Clinical course
 ผูปวยรายน้ีไดให enoxaparin 0.4 ml 

subcutaneous q 12 h และ warfarin(3) 1 tab 

oral hs   หลังฉีดยา 3-4 วัน อาการปวดศีรษะดี

ขึน้ ชาและอาการมองเหน็ภาพซอนลดลง  ไดตรวจ 

electroencephalography พบวา มี epileptic 

foci  ไดเลือกใหยา anti-epileptic drug เปน 

topiramate เพื่อลดการเกิด drug interaction 

ตอ warfarin ใหหยุดใชยาคุมกําเนิดและแนะนํา

ใหใชเปน barrier technique เชน ถุงยางอนามัย 

สําหรับระยะเวลาท่ีใหยาตานการแข็งตัวของเลือด

ในผูปวยรายนี้ พิจารณาใหนาน 6 เดือน เพราะ

คิดถึงสาเหตุจากยาคุมกําเนิด

สรุป
 ในผูหญิงอายุนอยที่มาดวยอาการปวด

ศีรษะรวมกับอาการของภาวะ increased intra-

cranail pressure ที่เปนมาคอนขางเร็ว ตองซัก

ประวัติการใชยาคุมกําเนิดรวมดวยเสมอ และพึง

ระลึกถึงภาวะ cerebral venous sinous throm-

bosis ไวดวยเสมอ

 สาํหรับการใชยาคมุกําเนดิ พบวา เพิม่ความ

เสี่ยงในการเกิด venous thrombosis มากขึ้นได 

โดยเฉพาะคนท่ีมี prothrombotic state แตกพ็บ

ไดไมบอย จึงยังไมมีการแนะนําใหตรวจคัดกรอง

ภาวะดังกลาวกอนใหยาคุมกําเนิด เนื่องจากไมมี

ความคุมคาไดแนะนําใหหลีกเลี่ยงในคนที่เคยมี

ภาวะ venous thrombosis มากอน
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