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ผู ป ว ยหญิ ง ไทยอายุ 30 ป อาชี พ ครู
ภูมิลําเนา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ มีอาการปวดศีรษะ
และตามัวลงเรื่อยๆ มา 1 เดือน 1 เดือนกอน เริ่ม
ปวดศีรษะตื้อๆ ทั่วศีรษะ ปวดมากที่ขมับ 2 ขาง
ปวดมากเวลาไอหรือจาม อาการปวดคงที่ ไมมี
แขนขาออนแรง ไมมีชา ไมมีชัก ไมมีไข เริ่มมี
อาการตามัวลงมาก ๆ ขึ้น โดยมองไมเห็นภาพ
จากทางดานขาง เขามาเรื่อย ๆ ภายใน 1 สัปดาห
มองเห็นภาพเฉพาะตรงกลาง 2 สัปดาหกอนมีไข
ไอเสมหะ เปลีย่ นสี หอบเหนือ่ ย มากขึน้ ไปรักษาที่
โรงพยาบาลกาฬสินธุ 1 สัปดาห อาการไมดีขึ้น จึง
สงตัวมาโรงพยาบาลศรีนครินทร
ประวัติอดีต เปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิด
tetralogy of Fallot ไมไดรับการผาตัด มีความ
ดันโลหิตสูง 2 ปกอน ขณะนี้ใชยา diltiazem และ
losartan มี nephrotic syndrome ตอนนี้อาการ
ดีขึ้น กินยาคุมกําเนิดมาเปนเวลา 2 เดือน
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Physical examination
A middle aged woman, alert with central
cyanosis.
Vital signs : BT 37.1 oc, PR 98 bpm, RR 22
tpm, BP 125/78 mmHg
HEENT: not pale, anicteric sclera, cyanosis
of oral mucosa, cervical and
supraclavicular lymphnode were
impalpable, neck vein were not
engorged.
Heart : PMI at 6th intercostal space, right
ventricular heaving, pansystolic
murmur grade 4 at left lower
parasternal border.
Lungs : localized bronchial breath sound at
both lungs.
Abdomen: soft not tender, liver and spleen
were impalpable.
Extremities : clubbing of fingers, no pitting
edema
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Neurological examination
Consciousness : alert
Cranial nerves : bilateral papilledema both
eyes, constricted visual field both eyes,
tunnel visual field defect both eyes, no
limit extra-ocular movement, no facial palsy,
tongue was in midline.
Motor power :grade V all.
Deep tendon reflex 2+ all, clonus negative.
BBK : plantar flexion both.
Sensory : intact.

Problem list
1. Subacute headache with bilateral
papilledema
2. Tetralogy of Fallot, hypertension

Discussion
ภาวะปวดศี ร ษะในผู ป ว ยรายนี้ คิ ด ถึ ง
secondary headache มากกว า primary
headache เนื่องจากมีประวัติมองเห็นภาพลดลง
เขาไดกับการตรวจรางกายที่พบ tunnel visual
defect และ blurred disc ทั้งสองขาง ซึ่งแสดง
ใหเห็นวามีภาวะเพิ่มขึ้นของความดันในกะโหลก
ศีรษะ (increase intracranial pressure) ซึ่ง
สามารถวินิจฉัยแยกโรคไดดังนี้
1. Space occupying lesion
1.1 Infection : brain abscess

1.2 Tumor : primary brain tumor,
metastatic brain tumor
2. CSF circulatory block
3. Cerebral edema
4. Complication of meningitis
5. Cerebral venous sinus thrombosis
6. Pseudotumor cerebri หรื อ
idiopathic increase intracranial pressure
(IIH)
สําหรับในผูป ว ยรายนี้ คิดถึงภาวะ cerebral
venous sinus thrombosis มากสุด เนื่องจาก
ผูปวยมีภาวะเสี่ยงที่ทําใหเกิด thrombophilia
คือ secondary erythrocytosis จาก chronic
hypoxia (Hb 17 g/dl, Hct 58.4 %) oral
contraceptive pill และ Protein C, protein S
and antithrombin deficiency จาก nephrotic
syndrome แตคดิ ถึงนอยเนือ่ งจาก urine 24 hour
for total protein 564 mg /total volume ซึ่ง
นอยมากที่จะเปนความเสี่ยงตอ protein loosing
nephropathy
อยางไรก็ตามเนือ่ งจากมี papilledema ตอง
สงตรวจ brain imaging เพื่อแยกวามี space
occupying lesion หรือไม กอนทําการตรวจ
lumbar puncture
ผล CT of brain รูปที่ 1-3 พบ thickening
and tortuosity of bilateral optic nerve with
head of optic nerve bulging, empty sella
turnica is shown, normal attenuation of
brain parenchyma without focal lesion

69

Vol.10 No.3

is found จากผล CT brain ไมพบมี space
occupying lesion และพบลั ก ษณะที่ เ ข า ได
กับภาวะ pseudotumor cerebri syndrome1
ดังตารางที่ 1
ภาวะ pseudotumor cerebri syndrome
แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก
A. Primary pseudotumor cerebri
(PTSC)
B. Secondary pseudotumor cerebri
ไดแก
1. Medical condition ไดแก pick
wickian syndrome, lymphoproliferative
disorders
2. Medication ไดแก vitamin A,
hormone, oral contraceptive
3. Vascular abnormalities ได
cerebral venous sinus thrombosis, congenital
heart disease or pulmonary hypertension
ในผูปวยรายนี้ยังแยกสาเหตุจาก cerebral
venous sinus thrombosis ไม ไ ด จึ ง ต อ ง
ทํา MRV of brain เพื่อวินิจฉัยแยกโรคซึ่งพบ
วา ไมมี cerebral venous thrombosis และมี
focal stenosis at bilateral lateral segment
of transverse sinus ซึ่ ง มี ก ารรายงานภาวะ
transverse sinus stenosis ในผูป ว ย PTCS ได 2
จึงเหลือ สาเหตุการเกิด secondary pseudotumor
cerebri จาก oral contraceptive และ cyanotic
heart disease การจะวินจิ ฉัยภาวะ pseudotumor
cerebri นัน้ ตองวินจิ ฉัยจากการแยกโรคอืน่ ๆ ออก
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ไป ตามเกณฑ ของ McGeeney BE, Friedman
DI. Revised2014 3 ดังนี้
Definite PTSC with papilledema if
criteria A-E are satisfied
A. Papilledema
B. Normal neurologic examination
except for cranial nerve abnormalities
C. MRI with normal brain parenchyma,
no hydrocephalus, and no abonormal
meningeal enhancement. Normal MRV if
patient is not obese and female.
D. Normal CSF composition
E. Elevate lumbar puncture opening
pressure (>250 mm CSF in adult and
non-sedated, non-overweight children;
>280 mm CSF in sedated or overweight
children) Probable PTCS with papilledema
if only criteria A-D are satisfied
ผลการทํา lumbar puncture พบ open
pressure 600 mmH2O และผล cerebrospinal
fluind analysis total protein 12mg/dl sugar
81mg/dl no cell ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผูปวยปวด
ศี ร ษะจากภาวะ secondary pseudotumor
cerebri สาเหตุจาก oral contraceptive มากกวา
cyanotic heart disease เนือ่ งจากไดทาํ การรักษา
ดวยการ lumbar puncture release pressure
และปรึกษาประสาทศัลยแพทยเพือ่ ทํา shunt เพือ่
ระบาย CSF แตผปู ว ยมีความเสีย่ งสูงตอการผาตัด
จึงใหการรักษาดวย azetazolamide 600 mg/d
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รวมกับการทํา lumbar puncture พบวาผูปวยมี
ปวดศีรษะลดลงและการมองเห็นเริ่มดีขึ้น
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ตารางที่ 1 Imaging finding of pseudotumor cerebri
Findings
Sensitivity
Specificity
Empty sella
26.7%
94.6%
Flattened posterior globe/sclera
43.3%
100%
Increased tortuosity of optic nerve
40%
91.1%
Enhancement of optic nerve
50%
98.2%
Slitlike ventricles
30%
100%
ดัดแปลงจาก Deknan AJ, Levy LM. Pseudotumor cerebri: brief review of clinical syndrome
and imaging findings. AJNR Am J Neuroradiol. 2011 Dec;32(11):1986–93
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รูปที่ 1 Empty sella sign

รูปที่ 2 Flattened posterior globe and increased tortuosity of optic nerve
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รูปที่ 3 Slit-like ventricle

รูปที่ 4 Focal stenosis at bilateral lateral
segment of transverse sinus

