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เยื่อหุมสมองอัก เสบ
นพ. เมธี วงศศิริสุวรรณ
การเสียชีวิตอยางกะทันหันของนักศึกษาไทยที่ไปเรียนตอตางประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผานมา
ไดกลายเปนขาวหนาหนึ่งบนหนาหนังสือพิมพ และเปนหัวขอขาวหลักทางสถานีโ ทรทัศนหลายชอง เนื่อง
จากเธอเสียชีวิตในเวลาที่รวดเร็วมาก คือ ภายในเวลาไมกี่วันหลังจากปวย แมวาญาติๆ จะพยายาม
จะนํากลับมารักษาตอในประเทศไทย แตก็ไมทันการณ เพราะตัวผูปวยไมอาจตอสูกับโรครายดังกลาวได
ซึ่งตามขาวคือ “โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ” นั่นเอง
>>More Article...

เยื่อหุมสมองคืออะไร
เราทราบกันดีวา ภายใตกะโหลกศีรษะ
จะมีอวัยวะสําคัญบรรจุอยู คือ “สมอง” ดวยเหตุที่สมอง
เปนเสมือนศูนยรวมการสั่งการของรางกายและอวัยวะทั้งหมด
คลายๆ กับ CPU ของเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้นหากเกิด
ความผิดปกติขึ้นกับสมอง รางกายก็จะสูญเสียการควบคุม
นั่นอาจหมายถึงการหมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด
สมองของคนเรานั้นจะมีลักษณะคอนขางออนนุมคลายๆ
กับเตาหูเหลืองที่เรารับประทาน ดังนั้นสมองจึงจํา
เปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบกันกระเทือน (buffer) มิ
ใหแรงที่มากระทําตอศีรษะสงผานกะโหลกศีรษะเขาสูสมองได
โดยตรง ระบบกันกระเทือนดังกลาวก็คือ “น้ําหลอสมอง”
หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “น้ําไขสันหลัง” น้ําดังกลาวจะหลอเลี้ยงอยูทั้งรอบๆ สมองและภายในเนื้อสมอง
เมื่อมีแรงมากระแทกที่ศีรษะและสงผานมาที่กะโหลกศีรษะ แรงกระแทกสวนหนึ่งจะถูกดูดซับ
โดยน้ําที่หลอเลี้ยงสมอง กอนจะสงผานไปยังสมอง ทั้งหมดนี้ทําใหสมองสามารถปองกันตนเองจากแรงกระแทก
ไดระดับหนึ่ง การที่น้ําหลอสมองจะสามารถปองกันเนื้อสมองได โดยไมมีการรั่วไหลออกไปภายนอกกะโหลกศีรษะ
จึงจําเปนตองมีเนื้อเยื่อที่ทําหนาที่คอยกักเก็บน้ําดังกลาวไว เนื้อเยื่อดังกลาวก็คือ “เยื่อหุมสมอง” (meninges)
นั่นเอง
โดยสรุปแลว เยื่อหุมสมองก็คือแผนเนื้อเยื่อที่โอบอุมอยูรอบๆ สมองและคอยกักเก็บน้ําหลอสมองไวมิ
ใหเกิดการรั่วไหลออกไปภายนอก ในขณะเดียวกัน เนื้อเยื่อแผนนี้ก็คอยปองกันมิใหเชื้อโรคที่อยูภายนอกลวงล้ํา
เขามายังสมองที่อยูภายในอีกดวย
การอัก เสบของเยื่อหุมสมอง
ในบางสภาวะ เยื่อหุมสมองจะเกิดการอักเสบได คลายๆ กับการอักเสบหรือการติดเชื้อของอวัยวะอื่นๆ
ทั่วรางกาย การอักเสบมักเกิดจากการติดเชื้อของรางกายผานทางชองทางอื่น เชน การติดเชื้อในกระแสเลือด
การติดเชื้อในปอด การติดเชื้อทางเดินหายใจ เปนตน เมื่ออวัยวะดังกลาวเกิดการติดเชื้อ และมีการลุกลาม
เขาสูเยื่อหุมสมอง ก็จะนํามาสูการเกิดภาวะ “เยื่อหุมสมองอักเสบ” (meningitis) ซึ่งถือวาเปนภาวะเรงดวน
ในทางการแพทย เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการติดเชื้อของเยื่อหุมสมอง การติดเชื้อดังกลาวยอมสามารถสงผาน
เขาไปสูน้ําหลอสมองและสมองไดในที่สุด ผลที่ตามมาก็คือ การเกิดภาวะ “สมองอักเสบ” (encephalitis) หรือภาวะ
“ฝในสมอง” (brain abscess)
แมโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจะเปนภาวะรุนแรงเรงดวนทางการแพทย แตในความเปนจริงแลว
ภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบมิไดเกิดขึ้นโดยงาย โดยสวนหนึ่งของผูปวย
จะมีภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบตามหลังภาวะกะโหลกศีรษะแตก (เชน อุบัติเหตุ) ซึ่งทํา
ใหมีการฉีกขาดของเยื่อหุมสมองตามมา หรืออีกกลุมอาจเกิดขึ้นเมื่อผูปวยอยูในภาวะที่รางกายออนแอ ภูมิคุม
กันรางกายผิดปกติไมสามารถตอสูกับเชื้อโรคได ทําใหเกิดการติดเชื้อลุกลามเขาสูเยื่อหุมสมอง โดยเชื้อโรคที่ทํา
ใหเกิดภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบมักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สวนที่เหลืออาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมี
ความรุนแรงนอยกวาการติดเชื้อแบคทีเรีย
กลุมเสี่ย ง
การอักเสบของเยื่อหุมสมองสามารถเกิดไดทั้งในเด็กเล็ก เรื่อยไปจนถึงผูใหญ โดยในเด็กหากเปน
แลวอาการมักรุนแรงมากกวาในผูใหญ ทําใหโ รคนี้มีอัตราการเสียชีวิตหรือพิการสูงมากกวาโรคอื่น นอกเหนือ
จากคนปกติที่สามารถติดเชื้อนี้แลว ผูปวยที่มีภาวะรางกายออนแอ เชน ปวยดวยโรคหัวใจ หรือโรคที่ตอง
ใชยากดภูมิคุมกันของรางกาย ก็สามารถปวยเปนโรคนี้ไดในอัตราที่สูงกวาคนปกติ
อาการของโรค
อาการเริ่มแรกมักมาดวยอาการคลายหวัดธรรมดา ทําใหโรคนี้ยากตอการวินิจฉัยในระยะแรก รวมถึงทําให
ผูปวยสวนใหญมักใชวิธ ีการรักษาตนเอง เพราะเขาใจวากําลังจะเปนหวัด ตอเมื่อมีอาการอันเนื่องมา
จากเยื่อหุมสมองระคายเคือง จึงจะวินิจฉัยไดงายขึ้น อาการจําเพาะของโรคนี้ คือ “คอแข็ง” ซึ่งแพทยจะเรียกวา
“Stiff neck” โดยผูปวยจะมีอาการเจ็บตึงที่ตนคอบริเวณทายทอย อาการนี้จะเปนมากเมื่อใหผูปวยกมคอ ซึ่งผูปวย
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จะทําไมได หรือเมื่อพยายามทําแลวจะปวดทายทอยหรือตนคออยางรุนแรง ทําใหไมยอมกมคอ ซึ่ง
เปนที่มาของคําวา “คอแข็ง” นั่นเอง
โดยอาการคอแข็งดังกลาวจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อในระบบประสาท ซึ่งทําใหมีอาการคลายๆ กับการติดเชื้อ
ทั่วไป เชน มีไขสูง ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน มีผื่นขึ้นตามตัว สับสน ซึม งวงหลับ ชัก บางรายมีอาการตา
ไมสูแสง ซึ่งเมื่อนําเอาอาการเหลานี้ไปรวมกับการตรวจพบอาการ “คอแข็ง” ดังกลาว จะทํา
ใหการวินิจฉัยโรคนี้งายขึ้น
กรณีที่แพทยมีความสงสัยวาพบผูปวยที่เขาขายการติดเชื้อเยื่อหุมสมองอักเสบ นอกเหนือการเจาะเลือดทั่วไป
แลว แพทยมักจะขออนุญาตผูปวยหรือญาติเพื่อทําการตรวจพิเศษอยางหนึ่ง คือ “การเจาะหลัง” หรือ
ในภาษาแพทยเรียกวา “lumbar puncture, LP” โดยเหตุผลจําเปนที่ตองทําการเจาะหลังก็คือ
เพื่อนําเอาน้ําไขสันหลัง (น้ําหลอสมอง) ออกมาตรวจทางหองปฏิบัติการ วามีการติดเชื้อของเยื่อหุมสมองจริงหรือ
ไม และหากเปนการติดเชื้อจริง เชื้อดังกลาวคืออะไร และตอบสนองตอยาปฏิชีวนะหรือไม อยางไร
ขั้นตอนการเจาะหลังก็จะคลายๆ กับกรณีที่แพทยทําการเจาะหลังเพื่อใหยาชาในสตรีที่กําลังจะคลอดบุตร หรือใน
ผูปวยที่เขารับการผาตัดรางกายสวนลาง เชน ผาริดสีดวง ผาตัดดามกระดูกขา เปนตน แตแทนที่แพทย
จะฉีดยาชาเขาไป แพทยจะนําเอาน้ําไขสันหลัง (น้ําหลอสมอง) ออกมาแทน
การปองกัน โรค
เนื่องจากโรคนี้มักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ซึ่งเปนไดทั้งแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ในบางกรณีจึงอาจกลาว
ไดวา โรคนี้เปนโรคติดตอแบบหนึ่ง ซึ่งการรักษาที่ดีที่สุด คือ การปองกันมิใหรางกายไดรับเชื้อโรคเหลานี้ผาน
จากอวัยวะอื่นเขาสูเยื่อหุมสมองนั่นเอง โดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ในบางกรณีโ รคนี้จะถูกจัดใหอยู
ในกลุมของโรคระบาดที่ตองรายงานหนวยราชการโดยเรงดวน เชน การเกิดภาวะไขสมองอักเสบ
จากเชื้อไวรัสที่ผานทางสุกร(พาหะ) ซึ่งในทางการแพทยเรียกวา Japanese encephalitis หรือ JE
อีกตัวอยางที่เคยเปนขาวดังในประเทศไทยเมื่อไมกี่ปที่ผานมาคือ โรคไขกาฬหลังแอน หรือ “มฤตยูดํา” ซึ่งระบาด
ในประเทศไทย เพราะผูปวยมักเสียชีวิตภายในเวลาไมกี่วัน โรคไขกาฬหลังแอนนี้ก็เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อนี้บางสวนลุกลามเขาสูสมองผานทางกระแสโลหิต สงผลใหเกิดภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบรวม
กับภาวะสมองอักเสบในเวลาไลเลี่ยกัน และมักลงเอยดวยการเสียชีวิต แบบที่แมแตแพทยเองก็ยังอาจวินิจฉัยไม
ไดเลย จนกระทั่งไดรับทราบผลการชันสูตร
อีกภาวะหนึ่งที่อาจนําไปสูการติดเชื้อของเยื่อหุมสมองและเปนภาวะที่ปองกันได คือ
การเกิดภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบอันเนื่องมาจากเชื้อไวรัส haemophilus influenzae ซึ่งสามารถปองกันได
ในกรณีที่เกิดการระบาดดวยการฉีดวัคซีน Hib vaccine
การรัก ษา
ดังไดกลาวมาแลววา โรคนี้ถือเปนภาวะเรงดวนทางการแพทย
ในรายที่แพทยสงสัยวามีการอักเสบของเยื่อหุมสมอง แพทยมักไมรอผลยืนยันทางหองปฏิบัติการ แต
จะเริ่มรักษาทันทีดวยการใหยาปฏิชีวนะแบบครอบจักรวาล หรือในบางกรณีอาจใหยาจําพวกสเตียรอยดรวมดวย
เพราะการเริ่มตนการรักษาที่รวดเร็วถือเปนหัวใจสําคัญในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต รวม
ทั้งการลดภาวะแทรกซอนของโรคที่อาจตามมาหลังการอักเสบของเยื่อหุมสมอง เชน ชัก สมองขาดออกซิเจน
ความพิการถาวร หูตึง หรือแมแตภาวะปญญาออน
อยาลืมวา หากทานพบคนที่ทานรักมีอาการคลายไขหวัด ปวดศีรษะรุนแรง (ผูปวยสวนใหญจะพูดคลายๆ
กันวา ปวดหัวคลายหัวจะระเบิด หรือไมเคยปวดหัวรุนแรงแบบนี้มากอนในชีวิต) รวมกับอาการคอแข็งดังกลาว
ควรรีบพาไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด (โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทยทางระบบประสาท) และอยาลืมเนนย้ํากับแพทยวา
ผูปวยมีอาการเจ็บตึงที่ตนคอรวมดวย เพราะอาจเปนหนทางเดียวที่จะทําใหคนที่ทานรัก
ไดรับการรักษาอยางทันทวงที
นอกจากนี้การดูแลตนเองและคนรอบขางดวยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูปวยโดยตรง เชน การ
ใสหนากากอนามัย การไมจับตองสารคัดหลั่ง เชน น้ํามูก น้ําลาย ซึ่งหมายรวมถึงการใชชามจานหรือภาชนะรวม
กัน เหลานี้ถือเปนขั้นตอนสําคัญในการปองกันตัวเอง เพราะโรคนี้อาจเปนโรคติดตอรายแรงไดในบางกรณี
สําหรับผูดูแลสถานศึกษา หรือสถานที่มีคนหมูมากรวมกันอยู เชน หอพัก คายทหาร จําเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองรายงานการเกิดโรคนี้ใหกับเจาหนาที่ที่มีความรูทราบโดยเร็ว เพื่อหาทางปองกันอยางรีบดวน กอนที่จะกลาย
เปนโรคระบาดรุนแรง
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