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ภาวะน้ําทวมสมองหรือเรียกอีกอยางวา ภาวะน้ําคั่งในโพรงสมอง ตรงกับชื่อที่เปนทางการในภาษาแพทยคือ
Normal pressure hydrocephalus (NPH) เปนโรคที่พบไดบอยในผูสูงอายุ และรักษาไดงาย ไดผลคอนขางดี แต
มีขอแมวาตองไดรับการวินิจฉัยตั้งแตเนิ่น ๆ เพราะการวินิจฉัยที่ถูกตองตั้งแตเริ่มแรกจะนําไปสูการรักษาที่เหมาะสม
และทําใหผูปวยมีโอกาสรอดพนจากความพิการอยางถาวรไดในอนาคต ประมาณกันวาผูสูงอายุที่ถูกปลอยใหอยู
ตามลําพังในสถานดูแลผูสูงอายุ หรือที่อยูกับพี่เลี้ยงตามบาน ประมาณอยางนอย ๑๕-๒๐% ปวยดวยโรคนี้โดยไม
ไดรับการรักษา ซึ่งมักเกิดจากความเขาใจผิดวารักษาไมไดเพราะเปนโรคคนแก จํานวนผูปวยในความเปนจริง
สําหรับประเทศไทยนาจะสูงกวานี้มากเพราะผูปวยเหลานี้มีมากขึ้นในสังคมปจจุบันที่มีการแยกตัวของลูกหลานและ
ปลอยใหผูสูงอายุอยูกันตามลําพังหรือถูกทิ้งไวในสถานพยาบาลหรือ Nursing homeมากขึ้นเรื่อย ๆ
โพรงสมองคืออะไร
คนทั่วไปมักทราบแตเพียงวา ภายในกะโหลกศีรษะจะมีแตเนื้อสมองบรรจุอยู แตในความเปนจริงแลวเนื้อสมองนี้มิ
ไดเปนเนื้อตัน ๆ หากแตตรงกลางของเนื้อสมองทั้งสองขางนั้นมีโพรงที่ประกอบดวยน้ําบรรจุอยู โพรงดังกลาวนี้มี
ชื่อในทางการแพทยวา “โพรงสมอง” หรือ “Ventricle” และภายในโพรงสมองนี้เองจะมีของเหลวที่มีลักษณะใส
เหมือนกับน้ําเปลา ๆ บรรจุอยูเต็ม ของเหลวดังกลาวเรียกวา “น้ําไขสันหลัง” หรือ “Cerebrospinal fluid, CSF”
น้ําไขสันหลัง หรือ น้ําในโพรงสมอง
ทานที่อานขอความขางตนอาจจะแปลกใจวาทําไมเมื่อพูดถึงของเหลวในโพรงสมอง แทนที่จะเรียกของเหลวดัง
กลาววา “น้ําในโพรงสมอง” กลับไปเรียกวา “น้ําไขสันหลัง” บางทานอาจนึกไปวาคงมีการเรียงพิมพผิด แตใน
ความเปนจริงแลว ทั้งสองอยางนี้สามารถใชเรียกแทนกันได แตในทางการแพทยนิยมใชคําวา “น้ําไขสันหลัง”
แทนคําวา “น้ําในโพรงสมอง” เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา ในทางกายวิภาคแลว สมองกับไขสันหลังพัฒนามาจาก
เซลลตนกําเนิดเดียวกัน ไขสันหลังก็เปรียบเสมือนสวนของสมองที่ยื่นออกมานอกกะโหลกศีรษะ ลงไปตามแนว
กระดูกสันหลัง ทําใหโพรงสมองตองมีสวนที่ยื่นตามลงมากับไขสันหลังเชนกัน น้ําที่อยูในโพรงสมองจึงสามารถ
ไหลเวียนออกมานอกสมองลงสูชองไขสันหลังไดเชนกัน น้ําที่อยูในโพรงสมองจึงเปนน้ําเดียวกันกับที่อยูในชอง
ไขสันหลังนั่นเอง
ความสําคัญของน้ําไขสันหลัง
น้ําไขสันหลัง หรือ น้ําในโพรงสมอง นี้เปนสวนประกอบที่สําคัญยิ่ง เพราะของเหลวนี้จะมีหนาที่สําคัญคล ายกับเปน
กันชนปองกันการกระแทกใหกับเนื้อเยื่อที่บอบบางอยางสมองหรือไขสันหลัง ลองหลับตานึกภาพโดยเปรียบเทียบ
ดังนี้วา “สมองคือเตาหู”
“กะโหลกศีรษะคือกลองที่ใชใสเตาหู” และ “น้ําไขสันหลังคือน้ําที่คนขายใสใหไวใน
กลองเมื่อซื้อเตาหูกลับบาน” หากเราหิ้วกลองใสเตาหู ขึ้นรถลงเรือ เพื่อเดินทางกลับบานเปนระยะทางหลาย
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กิโลเมตร ถาภายในกลองนี้ไมมีน้ําที่คนขายควรจะใหมาดวยเมื่อซื้อเตาหู หากเรากลับถึงบานและเปดกลองออกมา
จะพบวาเตาหูดังกลาวจะเสียหายอยางมากเพราะการกระแทกโดยไมมีอะไรมารองรับเลย สมองก็เชนกันหากไมมี
น้ําไขสันหลังหรือน้ําในโพรงสมองอยู สมองก็จะไดรับการกระทบกระเทือนอยางมาก ดังนั้นหนาที่ของน้ําไข
สันหลังหรือน้ําในโพรงสมองที่สําคัญคือ การปองกันหรือการลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับสมองหรือไขสันหลัง เมื่อ
รางกายมีการเคลื่อนไหว
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับน้ําไขสันหลัง
น้ําไขสันหลังนั้นถูกสรางขึ้นโดยเนื้อเยื่อพิเศษของสมอง และในขณะเดียวกันก็มีเนื้อเยื่อพิเศษอีกชนิดหนึ ่งคอยดูด
ซึมน้ําดังกลาวออกจากระบบอยูตลอดเวลา อนุมานใหเขาใจไดงาย ๆ วา ภายในบอน้ําตองมีปมน้ําเพื่อสงน้ําเขามา
เลี้ยงปลาในบอและในขณะเดียวกันก็ตองมีการดูดเอาน้ํานั้นออกมาสวนหนึ่งอยูตลอดเวลา น้ําที่คงเหลือในบอคือน้ํา
ที่มีปริมาณพอดีใหปลาสามารถอยูอาศัยไดโดยปกติสุข เชนเดียวกัน น้ําที่คางในระบบของโพรงสมองก็เกิดจาก
สมดุลของการสรางและการดูดกลับนี้เอง
ความผิดปกติของน้ําไขสันหลังมักเกิดจาก “ความไมสมดุลระหวางการสรางและการดูดกลับ” ซึ่งออกมาไดในสอง
ลักษณะคือ “การสรางนอยกวาการดูดกลับ” ทําใหมีน้ําคงเหลือในระบบนอยเกินไป และ “การสรางมากกวาการ
ดูดกลับ” ทําใหมีน้ําคงเหลือในระบบมากเกินไป ซึ่งกรณีที่สองนี้มักพบไดบอยกวามาก และสงผลใหเกิดภาวะที่
เรียกวา “น้ําทวมสมอง” หรือ “Hydrocephalus” นั่นเอง
อาการของน้ําทวมสมอง
อาการแสดงของน้ําทวมสมองสามารถแยกออกไดเปนสองกรณี คือ กรณีแรกในรายที่เปนแบบเฉียบพลัน กรณีเชน
นี้ผูปวยจะมาพบแพทยดวยอาการปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส อาเจียน และหากน้ําทวมมากอาจหมดสติและเสียชีวิต
ได สวนกรณีที่สองเปนกรณีเรื้อรัง ซึ่งผูปวยอาจไมมีอาการเหมือนในกลุมแรกเลย หรือหากจะมีก็มักเปนการปวด
ศีรษะแบบคอยเปนคอยไป เปน ๆ หาย ๆ รวมกับอาการตามัวมองไมชัด สิ่งที่เหมือนกันในทั้งสองกลุมคือ น้ําที่คั่ง
ในโพรงสมองจะสงผลใหความดันภายในสมองสูงขึ้นอยางมาก
แตมีผูปวยอีกกลุมหนึ่งที่เชื่อกันวาเปนกรณีที่พัฒนามาจากกรณีที่สอง คือมีน้ําทวมสมองเรื้อรังแตเกิดการปรับตัว
ของสมองไดทําใหความดันในโพรงสมองไมสูงอยางที่ควรจะเปน เมื่อวัดความดันในโพรงสมอง คาที่ไดจึงมักใกล
เคียงคนปกติ ในทางการแพทยจึงเรียกกลุมนี้วา “น้ําทวมสมองแบบความดันไมสูง” หรือ “Normal pressure
hydrocephalus” นั่นเอง
อาการแสดงของน้ําทวมสมองแบบความดันไมสูง
ผูปวยที่มาพบแพทยมักมาดวยอาการแสดงแบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสามแบบดังตอไปนี้
(๑) เดินทรงตัวไมได หรือ เดินเซผิดปกติ (gait apraxia) เชนนั่งแลวยืนไมถนัด ตองหาที่เกาะยึดหรือกาวเดินตอ
ไป แตเมื่อเดินไปแลวมักจะกาวสั้น ๆ ชา ๆ เพราะกลัวลม ดวยเหตุนี้เราจะเห็นผูปวยเดินขาถางเพื่อชวยการทรงตัว
การเดินมักเปนไปอยางชา ๆ และหากมีอะไรมาขัดจังหวะการเดินก็จะทรงตัวลําบากขึ้นไปอีก จนตองหยุดเดินและ
เริ่มพยายามเดินตอไปอีก การเดินที่ผิดปกติจะเห็นไดชัดขึ้นหากเราใหผูปวยกลับหลังหันเพื่อเปลี่ยนทิศทางการ
เดิน เราจะพบวาผูปวยตองใชขาขางใดขางหนึ่งเปนจุดหมุนเพื่อเปลี่ยนทิศคลายกับการใช “วงเวียน”เพื่อวาดรูปทรง
กลม ลักษณะเดนอีกอยางคือการเดินจะคลาย ๆ กับมีแมเหล็กดูดเทาผูปวยไวใหติดกับพื้นตลอดเวลา ทําใหยก
เทากาวเดินไดลําบากเหมือนถูกดูดติดกับพื้น ทําใหผูปวยเหนื่อยมากเวลาเดินทั้ง ๆ ที่ไมไดมีปญหาเรื่องความแข็ง
แรงหรือการออนแรงกลามเนื้อ ทาเดินจะคลายกับโรคสันนิบาต (โรคพารคินซัน) เพียงแตผูปวยโรคนี้จะไมมีอาการ
เกร็งหรือสั่น (Rigidity/Tremor) ผูปวยที่มาพบแพทยในระยะเริ่มแรกดวยอาการเดินลําบากเพียงอยางเดียวเปน
กลุมที่จะไดผลดีที่สุดจากการรักษา
(๒) ความจําเสื่อม (dementia) อาจเริ่มดวยการลืมเหตุการณใกล ๆ ตัว เชน จําไมไดวาทานอะไรไปเมื่อเชา แต
ความทรงจําระยะยาวในอดีต เชน จําเพื่อน จําพี่นอง มักไมคอยมีปญหา(ยกเวนระยะทาย) ซึ่งเปนลักษณะที่แตก
ตางกับโรคสมองเสื่อมแบบอื่น เชน โรคอัลไซเมอร
(๓) อาการกลั้นปสสาวะลําบาก (urinary incontinence) ผูปวยตองรีบเขาหองน้ําทันทีเมื่อรูสึกปวดเบา ในรายที่
เปนมากจะปสสาวะราดโดยไมทันไดรูตัวกอน ซึ่งญาติมักแกปญหาดวยการใสผาออมผูใหญ ซึ่งหากทิ้งไวมักลงเอย
ดวยการกลั้นอุจจาระไมไดดวยเชนกัน
ทั้งนี้ผูปวยที่เปนโรคนี้ไมจําเปนตองมีอาการแสดงครบทั้งสามอยาง ในทางตรงกันขาม ผูปวยมักเริ่มดวยอาการเดิน
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ผิดปกติมากอนสักระยะซึ่งอาจกินเวลานานเปนปก็ได แลวจึงตามมาดวย ความทรงจําเสื่อมหรือการกลั้นปสสาวะ
ลําบาก ในที่สุด
หากพิจารณาจากอาการทั้งสามอยางจะเห็นวา แยกไดยากจากความผิดปกติธรรมดาของผูสูงอายุที่ไมไดปวยดวย
โรคนี้ เชน ญาติมักจะเขาใจวาผูสูงอายุของเราก็เปนธรรมดาที่เมื่อแกแลวก็เดินเหินลําบาก เปนธรรมดาที่หูรูดก็
หยอนยานเมื่อแกตัวลงจึงมีอาการปสสาวะเล็ด เและเปนธรรมดาที่เมื่อแกสมองยอมฝอลงทําใหลืมโนนลืมนี้ไดงาย
จึงทําใหมีการปลอยปละละเลยทิ้งไวจนผูปวยสูญเสียโอกาสที่จะรักษาใหดีขึ้นได และทายที่สุดจะลงเอยดวยความ
พิการและตองนอนอยูแตบนเตียง ซึ่งจะตามมาดวยแผลกดทับ และการติดเชื้อ ที่แยไปกวานั้นคือชวงทายสุดของ
ชีวิตผูปวยจะไมสามารถจําญาติไดเพราะความทรงจําเสื่อมลงอยางมากจากภาวะน้ําทวมสมอง
เมื่อไรจึงควรสงสัยวาญาติของเราปวยดวยโรคน้ําทวมสมอง NPH
การวินิจฉัยโรคนี้วิธีที่ดีที่สุดคือ การสงสัยวาผูปวยที่สูงอายุและมีอาการอยางนอยหนึ่งในสามดังกลา วขางตน อาจ
ปวยดวยโรคนี้และพามาพบแพทยแตเนิ่น ๆ แพทยสาขาที่เหมาะสมที่สุดที่จะประเมินผูปวยกลุมนี้ควรเปนแพทย
ทางระบบประสาทโดยเฉพาะ แพทยจะทําการตรวจแยกโรคที่เกี่ยวของออกไปดวยเสมอ เชน โรคอัลไซเมอร โรค
สันนิบาตหรือโรคพารคินซัน โรคสมองเสื่อมจากเบาหวานหรือเสนเลือดสมองตีบ โรคไขสันหลัง โรคกระเพาะ
ปสสาวะผิดปกติ เปนตน หากแพทยแยกโรคเหลานี้ออกไปได (ในบางกรณีก็ไมสามารถแยกโรคเหลานี้ได) และยัง
สงสัยวาผูปวยอาจเปนโรคน้ําทวมสมองจริง ก็อาจทําการสงตรวจเพิ่มเติม เชน การเอ็กซเรยคอมพิวเตอรส มอง(CT
scan) การเอ็กซเรยแมเหล็ก(MRI) การเจาะหลังเพื่อระบายน้ํา หรือทดสอบดวยการฉีดน้ําเขาไปในโพรงไข
สันหลัง เปนตน
น้ําทวมสมอง...รักษาได
ความสําคัญอันหนึ่งของการวินิจฉัยโรคนี้ใหไดคือ “โรคนี้เปนโรคหนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะสมองเสื่อมแบบที่รักษาหรือ
ปองกันได” โดยทั่วไปแลวเมื่อแพทยวินิจฉัยวาเราหรือญาติของเราปวยดวยโรคภาวะสมองเสื่อม จะถือวาเปนขาว
รายมากสําหรับทั้งผูปวยและญาติ เพราะในปจจุบันนี้ ยังไมมีการรักษาใดที่มีประสิทธิภาพดีพอที่จะทําใหการเสื่อม
ของสมองหายไปหรือหยุดยั้งการดําเนินโรคที่ใหเกิดภาวะสมองเสื่อมไดเลย อยางดีก็แคชะลอออกไปใหนานขึ้นแต
สุดทายก็ลงเอยดวยการจําใครไมได ชวยตัวเองไมได และเสียชีวิตอยางเดียวดาย แตสําหรับภาวะสมองเสื่อม (ซึ่ง
รวมถึงการเดินที่ลําบาก)อันเกิดจากน้ําทวมสมองนี้ เปนภาวะเดียวที่สามารถรักษาหรือปองกันการแยลงไดและผู
ปวยมีโอกาสสูงที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวาสภาพที่เปนอยู การรักษาโรคนี้สําคัญมากคือ “การวินิจฉัยใหได และ
วินิจฉัยใหเร็วพอ” ซึ่งเมื่อแพทยแนใจ(หรือสงสัยและเห็นวามีแนวโนมสูง)วาผูปวยนาจะมีภาวะน้ําทวมสมอง ก็จะ
แนะนําใหรักษาดวยการผาตัดใสทอระบายน้ําในสมอง ซึ่งเปนการผาตัดที่งายใชเวลาไมถึงชั่วโมง ความเสี่ยงต่ํา
แตไดผลคอนขางดี หรืออยางเลวรายคืออาจไมดีขึ้นมากนักแตก็สามารถชะลอการเสื่อมออกไปไดเปนระยะเวลา
นานเพื่อคงคุณภาพชีวิตของผูปวยไวใหนานขึ้น
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