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ศูนย์วิจยั ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญหาทางระบบประสาทในช่วงขวบปี แรกที่กมุ ารแพทย์ท่วั ไปมักมีความกังวลใจ นอกเหนือไปจาก
อาการชักแล้ว ก็มกั จะเป็ นเรื่องขนาดและรูปร่างของศีรษะที่ผิดปกติ โดยสาเหตุของปัญหาเหล่านีม้ ีทงั้ ภาวะ
ที่ไม่รุนแรงไปจนถึงภาวะที่รุนแรงมากและต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน ความเข้าใจต่อสาเหตุของปั ญหา
ของศีรษะในช่วงวัยทารกจะช่วยให้กมุ ารแพทย์สามารถดูแลทารกเหล่านีไ้ ด้ดว้ ยความมั่นใจมากขึน้
การพัฒนาของศีรษะทารก
กะโหลกศีรษะประกอบไปด้วยกระดูกหลายชิน้ โดยในช่วงแรกกระดูกเหล่านีจ้ ะยังไม่ได้เชื่อมติดกัน
เพื่อให้ศีรษะของทารกพอจะปรับรู ปร่างได้บา้ งระหว่างการคลอด และที่สาคัญคือช่วยให้ศีรษะของทารก
สามารถขยายตัวได้ ซึ่งเป็ นกลไกที่สอดคล้องต่อการพัฒนาของสมองในช่วงแรกของชีวิต โดยการที่กระดูก
ของกะโหลกศีรษะของทารกยังไม่ได้เชื่อมติดกันจะทาให้เกิดช่องรอยต่อเล็กๆ ระหว่างกระดูกที่เรียกว่า
sutureและในตาแหน่งที่ suture หลายๆ อันมารวมกัน จะทาให้เกิด fontanelleซึ่งในช่วงทารกแรกเกิดนัน้
จะมี fontanelleอยู่ดว้ ยกัน 6 ตาแหน่ง แต่ท่ีมีความสาคัญในทางคลินิกจะประกอบไปด้วยกระหม่อมหน้า
(anterior fontanelle) และกระหม่อมหลัง (posterior fontanelle) เป็ นหลัก
การวัดเส้นรอบศีรษะของทารก
การวัด เส้น รอบศี ร ษะของทารก ให้วัด จากบริเ วณหน้า ผากไปยัง ต าแหน่ ง external occipital
protuberanceซึ่งเป็ นจุดนูนของกระดูกออกซิพิทลั (occipital bone) ทางด้านหลัง โดยจะมีขนาดประมาณ
35 เซนติเมตรตอนแรกเกิดในทารกที่คลอดครบกาหนด ต่อมาเส้นรอบศีรษะจะมีการเพิ่มขึน้ ประมาณ 1.52 เซนติ เ มตร/เดื อ นในช่ ว ง 3 เดื อ นแรกหลัง เกิ ด แล้ว อัต ราการเพิ่ ม ของเส้น รอบศี ร ษะจะเป็ น 0.5-1
เซนติเมตร/เดือนในช่วงอายุ 3-6 เดือน หลังจากนัน้ จะลดลงเหลือราว 0.5 เซนติเมตร/เดือนในช่วงอายุ 6-12
เดือน ทาให้เส้นรอบศีรษะของทารกอายุ 1 ปี จะอยู่ท่ปี ระมาณ 45 เซนติเมตร1
ภาวะศีรษะเล็ก (microcephaly)

ภาวะศีรษะเล็ก หมายถึง ภาวะที่เส้นรอบศีรษะมีขนาดต่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วงอายุนนั้ ๆ เกินกว่าสอง
เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ซึ่งโดยทั่วไปจะถือเอาค่าเส้นรอบศีรษะที่ต่ากว่าเปอร์เซ็น ไทล์ท่ี 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับทารกในช่วงวัยเดี ยวกันเป็ นจุดตัดของการวินิจฉัยโดยภาวะศีรษะเล็กนัน้ มักจะสัมพันธ์กับ
การเจริญเติบโตของสมองที่ลดลง เช่น ทารกที่ติดเชือ้ ไวรัสตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยเฉพาะไวรัสซิกา
(Zika virus), Cytomegalovirus (CMV),และไวรัสหัดเยอรมัน หรือมีความผิดปกติในการสร้างสมองจาก
ปั จจัยทางพันธุกรรม การได้รบั ยาหรือสารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของสมอง รวมไปถึงทารกที่มี
ภาวะขาดออกซิเจนในระหว่างการคลอด (birth asphyxia) ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ ะทาให้สมองมีขนาดเล็กกว่าที่
ควรจะเป็ น แรงดันในการขยายกะโหลกศีรษะจึงน้อยลงส่งผลให้ศีรษะมีขนาดเล็กตามไปด้วย ซึ่งการรักษา
ภาวะศีรษะเล็กที่เกิดจากสมองมีการพัฒนาผิดปกตินนั้ จะเน้นที่การกระตุน้ พัฒนาการ รวมไปถึงการเฝ้า
ระวังภาวะร่วมที่มกั พบในทารกเหล่านี ้ ได้แก่ ปัญหาการมองเห็น ปัญหาการได้ยิน และอาการชัก เป็ นต้น
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่สาคัญและจาเป็ นต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วน คือภาวะศีรษะเล็กจาก
โรคกะโหลกศีรษะเชื่อมติดกันผิดปกติ (craniosynostosis) ซึ่งเกิดจากกระดูกที่มาประกอบกันเป็ นกะโหลก
ศีรษะมีการเชื่อมติดกันก่อนกาหนด ส่งผลให้รูปร่างของศีรษะผิดปกติไป ประเด็นสาคัญคือหากการเชื่อม
ติดกันของ suture ที่กะโหลกศีรษะเกิดขึน้ หลายตาแหน่ง จะทาให้กะโหลกศีรษะไม่สามารถขยายตัวได้ จึง
ไปขัดขวางการเจริญ เติ บโตของสมอง ซึ่ง โรคกะโหลกศีรษะเชื่ อมติ ดกันผิดปกตินีจ้ าเป็ นต้องรีบให้ก าร
วินิจฉัย และส่ง ปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อพิ จารณาทาการผ่าตัดขยายกะโหลกศีรษะ รวมไปถึงการติดตาม
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาทางเดินหายใจตีบแคบ และปัญหาการสบฟั น เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ภาวะศีรษะเล็กอาจจะพบได้ในทารกปกติได้ เนื่องจากรูปร่างของศีรษะนัน้ ขึน้ กับปั จจัย
ทางพันธุกรรมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ หากบิดาหรือมารดามีขนาดศีรษะค่อนข้างเล็ก ทารกก็อาจจะมีขนาดศีรษะ
ค่อนข้างเล็กได้เช่นกันแต่ภาวะศีรษะเล็กในกรณีนีจ้ ะมีขนาดเส้นรอบศีรษะต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่มาก
นัก และตัวทารกจะต้องมีระดับพัฒนาการรวมถึงผลการตรวจระบบประสาทอยู่ในเกณฑ์ปกติดว้ ย
ภาวะศีรษะโต (macrocephaly)
ภาวะศีรษะโต หมายถึง ภาวะที่เส้นรอบรอบศีรษะมีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยในช่วงอายุนนั้ ๆ เกิน
กว่าสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ซึ่งในทางปฏิบตั ิจะถือเอาค่าเส้นรอบศีรษะที่มากกว่าเปอร์เซ็น
ไทล์ท่ี 97 เมื่อเปรียบเทียบกับทารกในช่วงวัยเดียวกันเป็ นจุดตัดของการวินิจฉัย โดยการหาสาเหตุของภาวะ
ศีรษะโตจาเป็ นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลัก 3 อย่างภายในกะโหลกศีรษะ อันประกอบไปด้วย เนือ้

สมอง(brain parenchyma) น ้ า ไขสั น หลั ง (cerebrospinal fluid) และเลื อ ด โดยการเพิ่ ม ขึ ้ น ของ
องค์ ป ระกอบอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด ภาวะความดั น ในกะโหลกศี ร ษะสู ง (increased
intracranialpressure) ซึ่งจะทาให้แรงดันในการขยายของกะโหลกศีรษะเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ทารกมี ขนาด
ศีรษะโต
(1) กรณี ก ารเพิ่ ม ขึ น้ ของเนื ้อ สมอง (megalencephaly)โดยสาเหตุท่ี พ บได้บ่ อ ยที่ สุด คื อ ภาวะ
benign familial megalencephalyซึ่งเป็ นภาวะที่ไม่รุนแรง พบในทารกที่เกิด ในครอบครัวที่มีขนาดศีรษะ
ค่อนข้างใหญ่ โดยทารกจะมีค่าเส้นรอบศีรษะมากกว่า หรือเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 ในขณะที่นา้ หนักและ
ความยาว รวมถึงผลการตรวจทางระบบประสาทจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในทางปฏิบตั ิควรจะให้การวินิจฉัย
ภาวะนีห้ ลังจากที่ได้ทาการแยกโรคที่มีความรุ นแรงออกไปแล้ว เพราะการเพิ่ม ขึน้ ของเนือ้ สมองจนทาให้
ศีรษะโตสามารถพบได้ในโรคทางระบบประสาทหลายชนิด ด้วยกัน เช่น โรคในกลุ่ม neurocutaneous
disordersโรคออทิสซึม(autism) กลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะ (fragile X syndrome) โรคของกระดูก
ได้แก่ achondroplasiaและโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตผิดปกติของร่างกาย เป็ นต้น3รวมไปถึงการ
เพิ่มขึน้ ของเนือ้ เยื่อสมองที่ผิดปกติในกรณีของเนือ้ งอกสมองด้วย ซึ่งจะทาให้เกิดภาวะศีรษะโตร่ วมไปกับ
อาการจากภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
นอกจากนี ้ โรคที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสะสมของ metabolites ต่ า งๆในเนื ้อ สมอง เช่ น กลุ่ม โรค
leukodystrophiesหรือโรคในกลุม่ lysosomal storage disorders ก็สามารถทาให้ทารกมีขนาดศีรษะใหญ่
ได้ โดยทารกที่เป็ นโรคเหล่านีม้ กั จะมีขนาดศีรษะตอนแรกเกิดปกติ แต่ขนาดศีรษะจะใหญ่ขึน้ ในช่วงต่อมา
จากการสะสมของ metabolites ในเนื ้อ สมองซึ่ง โรคในกลุ่ม นี ้จ ะมี อ าการแสดงและผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการที่จาเพาะช่วยในการวินิจฉัย3
(2) กรณีการเพิ่มขึน้ ของนา้ ไขสันหลัง ซึ่งทาให้เกิดภาวะนา้ คั่งในโพรงสมอง (hydrocephalus) เป็ น
โรคที่ตอ้ งรีบให้การวินิจฉัยและรักษา โดยภาวะนา้ คั่งในโพรงสมองเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็ นการ
สร้างนา้ ไขสันหลังมากขึน้ ซึ่งพบในกรณีของเนือ้ งอกชนิด choroidplexuspapilloma การอุดกัน้ ทางเดินนา้
ไขสันหลังในโพรงสมอง (obstructive hydrocephalus) ซึ่งพบบ่อยในตาแหน่งของ cerebral aqueduct
การอุดกัน้ ทางเดินนา้ ไขสันหลังใน subarachnoid space และความบกพร่องในการดูดซึมนา้ ไขสันหลังเข้า
สูร่ ะบบเลือดดา โดยนอกจากอาการศีรษะโตซึ่งมักจะเป็ นอาการนาของภาวะนา้ คั่งในโพรงสมองแล้ว ทารก
ยังอาจจะมีอาการจากภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงด้วย เช่น อาการอาเจียน ซึมลง กระสับกระส่าย

และพัฒนาการล่าช้า เป็ นต้น ซึ่งการตรวจด้วยการสร้างภาพสมอง (neuroimaging) จะช่วยในการบอกถึง
สาเหตุของภาวะนา้ คั่งในโพรงสมองซึ่งจะนาไปสูก่ ารกาหนดแนวทางการรักษาที่จาเพาะต่อไป
นอกจากภาวะนา้ คั่งในโพรงสมองแล้ว อีกภาวะหนึ่งซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ ของนา้ ไขสันหลัง คือ
benign enlargement of the subarachnoid space หรื อ ที่ บ าง ต าราจะเรี ย กว่ า benign external
hydrocephalus โดยภาวะนีจ้ ะวินิจฉัยได้จากการทาอัลตราซาวด์ของศีรษะในช่วงวัยทารกหรือการตรวจ
ด้วยการสร้างภาพสมองในแบบอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการขยายของ subarachnoid space ซึ่งมักพบทาง
ด้านหน้าของศีรษะเป็ นหลัก แต่ขนาดของโพรงสมองจะเป็ นปกติ รวมถึงพัฒนาการและการตรวจระบบ
ประสาทก็จะปกติดว้ ยเช่นกัน โดยภาวะนีม้ กั จะหายได้เอง แต่จาเป็ นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
(3) กรณีการเพิ่มขึน้ ของเลือด ซึ่งมักพบในรายที่มีเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ ไม่ว่า จะเป็ น
ภาวะเลือดออกในเยื่อหุม้ สมองชัน้ ต่างๆ และภาวะเลือดออกในเนือ้ สมอง อย่างไรก็ดีภาวะศีรษะโตมักจะ
ไม่ ใช่ ปัญ หาหลักของทารกในกลุ่ม นี ้ ซึ่ง มักจะเข้ารับการรักษาจากอาการที่เ กิดจากภาวะความดัน ใน
กะโหลกศีรษะสูงเป็ นอาการหลัก
นอกเหนือไปจาก 3 องค์ประกอบหลักภายในกะโหลกศี รษะแล้ว โรคกระดูกบางชนิดที่ทาให้เกิด
การหนาตัวของกะโหลกศีรษะก็ทาให้เกิดภาวะศีรษะโตได้เช่นกัน รวมไปถึงการขยายของไขกระดูกในโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย (thalassemia) ก็ทาให้เกิดภาวะศีรษะโต ร่วมไปกับอาการซีด และตับม้ามโตด้วย
นอกจากนีใ้ นทารกที่มีรูปร่างใหญ่ก็มักจะพบว่ามีขนาดของศีรษะโตกว่าเกณฑ์ได้ ซึ่งการเพิ่มของเส้นรอบ
ศีรษะในทารกกลุ่มนีม้ ักจะขนานไปกับเส้นกราฟของขนาดเส้นรอบศีรษะและได้สดั ส่วนกับนา้ หนักและ
ส่วนสูงของทารก รวมไปถึงมีระดับพัฒนาการและผลการตรวจร่างกายทางระบบประสาทอยู่ในเกณฑ์ปกติ
การส่ง ตรวจเพิ่ม เติม ส าหรับทารกที่มี ขนาดศีรษะใหญ่ ค วรพิจ ารณาในกรณี ท่ีมี ร่องรอยความ
ผิดปกติจากการซักประวัติและการตรวจร่างกาย รวมไปถึง อัตราการเพิ่มของเส้นรอบศีรษะมีแนวโน้มจะ
มากขึน้ เรื่อยๆ หรือเบนออกจากแนวเส้นกราฟปกติ โดยในกรณีท่ีกระหม่อมหน้ายังไม่ปิดควรพิจารณาการ
ตรวจอัลตราซาวด์ของศีรษะ หากผลของอัลตราซาวด์พบความผิดปกติของเนือ้ สมองหรือโพรงสมอง ควร
พิจารณาส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้การดูแลต่อไป ในกรณีท่ีสงสัยภาวะ hydranencephalyหรือ
ภาวะอื่นๆ ที่มีการเพิ่มขึน้ ของนา้ ไขสันหลังในสมองการทา transillumination test ของศีรษะ โดยการส่อง
ไฟฉายบนศีรษะของทารกในห้องมืดก็พอจะช่วยในการวินิจฉัยเบือ้ งต้นได้

ภาวะกระหม่อมหน้ามีขนาดใหญ่และความล่าช้าในการปิ ดของกระหม่อมหน้า
โดยทั่วไปเมื่อแรกเกิด ขนาดของกระหม่อมหน้าจะค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างทารกแต่ละคน ส่วน
กระหม่อมหลังมักจะมีขนาดราว 0.5 เซนติเมตร เมื่อทารกเจริญเติบโตขึน้ กระหม่อมหลังจะปิ ดในช่วงอายุ
6-8 สัปดาห์ ส่วนกระหม่ อมหน้า จะปิ ดในช่ วงอายุเฉลี่ย 18 เดือน อย่างไรก็ดี สามารถพบการปิ ด ของ
กระหม่อมหน้าตอนอายุ 12 เดือนได้ราวร้อยละ 38 ของทารกปกติ และตอนอายุ 24 เดือนก็พบว่าทารกราว
ร้อยละ 96 จะมีการปิ ดของกระหม่อมหน้าแล้ว 4ในทางคลินิกปั ญหาของกระหม่อมมักจะเป็ นที่กระหม่อม
หน้า โดยเฉพาะภาวะกระหม่อมหน้าที่มีขนาดใหญ่กว่ าปกติ หรือมีการปิ ดล่าช้ากว่าปกติ ซึ่ง อาจจะพบได้
ในทารกปกติหรือในทารกที่มีศีรษะใหญ่แบบไม่รุนแรง เช่น ภาวะศีรษะใหญ่ท่ีถ่ายทอดในครอบครัว ได้
อย่างไรก็ดี แพทย์ผดู้ แู ลจาเป็ นต้องทาการแยกโรคหรือภาวะที่จาเป็ นต้องให้การรักษาเร่งด่วนออกไปก่อน
เสมอ อันได้แก่ (1) ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งมักพบภาวะศีรษะโต และการโป่ ง
นูนของกระหม่อมหน้าร่วมด้วย (2) ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กาเนิด (congenital hypothyroidism) ที่
จะพบกระหม่อมหน้ามีขนาดใหญ่และกระหม่อมหลังปิ ดล่าช้า อันเป็ นลักษณะสาคัญที่ช่วยในการวินิจฉัย
และ (3) โรคกระดูกอ่อนในเด็ก (rickets) ส่วนโรคอื่นๆ ที่ทาให้กระหม่อมหน้ามีขนาดใหญ่ และปิ ดล่าช้า
กว่ากาหนด จะพบได้ในโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระดูก กลุม่ โรคทางพันธุกรรมหลายชนิด และกลุ่ม
ความผิดปกติของโครโมโซม เช่น กลุม่ อาการดาวน์ (Down syndrome) เป็ นต้น4
ภาวะศีรษะผิดรูป
ภาวะศีรษะผิดรูป หมายถึงทารกที่มีรูปทรงของศีรษะต่างไปจากปกติ โดยในช่วงแรกเกิด ทารกบาง
รายอาจจะมีศีรษะผิดรูปอันเนื่องมาจากตาแหน่งศีรษะทารกขณะอยู่ในครรภ์ถูกกดเบียดจากโครงสร้างเชิง
กรานของมารดาหรือมีปัญหาระหว่างการคลอด เช่น การบวมของหนังศีรษะ (caput succedaneum) หรือ
ภาวะเลือดออกที่เยื่อหุม้ ใต้กะโหลกศีรษะ (cephalhematoma) เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ภาวะศีรษะผิดรู ปจาก
สาเหตุเหล่านีม้ กั จะดีขึน้ เมื่อเวลาผ่านไป แต่ในรายที่ ภาวะศีรษะผิดรูปยังคงอยู่หรือมีอาการปรากฏให้เห็น
เด่นชัดมากขึน้ จะต้องคิดถึงโรคกะโหลกศีรษะเชื่อมติดกันผิดปกติดว้ ยเสมอโดยจะจาแนกเป็ น 2 ชนิดใหญ่
คือ (1) ชนิดที่เ กิดขึน้ เองกับ (2) ชนิดที่เ กิดร่วมกับกลุ่ม อาการต่างๆ (syndromiccraniosynostosis) ซึ่ง
มักจะพบความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายร่วมด้วยโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กลุ่มอาการครู ซอง
(Crouzon syndrome) และกลุ่มอาการเอเพิรท์ (Apert syndrome) ที่ทารกจะมีอาการตาโปนอย่างชัดเจน
จากการเชื่อมติดก่อนกาหนดของกระดูกเบ้าตาโดยในกลุ่มอาการเอเพิรท์ จะมีการเชื่อมติดกันของนิว้ มื อ

หรือนิว้ เท้า (syndactyly) ร่วมด้วย ซึ่งจะไม่พบการเชื่อมติดกันของนิว้ ในกลุ่มอาการครูซอง ในขณะที่ กลุ่ม
อาการไฟเฟอร์(Pfeiffer syndrome) ทารกจะมีศีรษะและใบหน้าผิดปกติ ร่วมกับมีนวิ ้ หัวแม่มือและนิว้ หัวแม่
เท้าขนาดใหญ่ เป็ นต้น
นอกจากนี ้ ภาวะศีรษะผิดรู ปยังสามารถเกิดได้จากการเลีย้ งดูดว้ ย โดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่มีการ
รณรงค์ให้ทารกนอนหงายเพื่อป้องกันการเกิดภาวะเสียชีวิตเฉี ยบพลันในทารก (sudden infant death
syndrome: SIDS) ก็อาจจะทาให้เกิดภาวะศีรษะแบนทางด้านหลังจากท่านอน (occipital flattening with
brachycephaly) กับภาวะศีรษะเบีย้ วจากท่านอน(positional plagiocephaly) ได้ ซึ่งมักทาให้ผูป้ กครอง
เกิดความวิตกกังวลค่อนข้างมาก สาหรับการรักษาจะเน้นที่การพยายามให้ทารกอยู่ในท่าอื่นๆ บ้างในช่วงที่
ตื่น และให้ขอ้ มูลว่าภาวะศีรษะแบนมักจะดีขนึ ้ เมื่อทารกเติบโตขึน้ สาหรับรายที่อาการรุนแรง อาจพิจารณา
การใส่อปุ กรณ์คล้ายหมวกกันน็อคซึ่งต้องพิจารณาเป็ นรายๆ ไป5
โดยสรุ ป ปั ญหาของขนาดและรู ปร่างศีรษะทารกเป็ นปั ญหาที่พบได้บ่อย และส่วนใหญ่เกิดจาก
สาเหตุท่ีไม่รุนแรง ความเข้าใจถึงสาเหตุของปั ญหาจะช่วยให้กุมารแพทย์สามารถให้คาแนะนาเบือ้ งต้นกับ
ผูป้ กครองของทารกได้ รวมถึงสามารถส่งต่อทารกที่มีความเสี่ยงไปพบแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม
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