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บทคัดยอ
ภาวะเสนประสาทรอบนอกถูกตัดที่เกี่ยวเนื่องจากการดําน้ําเปนภาวะที่พบไดนอย อาการแสดง
ไดแก อาการชา อาการเปนเหน็บ และอาการออนแรงของกลามเนื้อเฉพาะที่ สาเหตุสวนใหญเนื่องมาจากมี
การขยายเกินของโพรงอากาศ ซึ่งเกิดในการบาดเจ็บเหตุแรงดันของหูชั้นกลางและโพรงอากาศขางจมูก ซึ่ง
มักจะสงผลตอการบาดเจ็บของเสนประสาทสมองคูที่เจ็ดและหา ตามลําดับ นอกจากนี้การถูกกดอัดโดยตรง
ของเสนประสาทจากภายนอก เชน การสวมใสชุดดําน้ําที่แนนเกินไปหรือการคาดเข็มขัดตะกั่ว พบเปนอีก
สาเหตุหนึ่งได การทําความรูจักรูปแบบและเขาใจกลไกการเกิดโรคของอาการบาดเจ็บของโรคจากการดําน้ํา
รวมกับการซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยทางคลินิกอยางละเอียดเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหไดการวินิจฉัยที่
ถูกตอง นําไปสูการรักษาที่เหมาะสมตอไป โดยเฉพาะการวินิจฉัยแยกโรคจากการลดความดันอากาศ ซึ่ง
สามารถมาดวยอาการทางระบบประสาทเชนกัน และมีความจําเปนตองการบําบัดดวยออกซิเจนแรงดันสูง
ขณะที่ภาวะเสนประสาทรอบนอกถูกตัดเหตุดําน้ําสวนใหญฟนตัวไดเอง บางกรณีอาจตองใชยาลดอาการคั่ง
เลือดหรือทําหัตถการบางอยาง เชน การเจาะแกวหู เพื่อลดความดันในโพรงอากาศของหูชั้นกลาง ทั้งนี้ไม
แนะนําใหการบําบัดดวยออกซิเจนแรงดันสูง เนื่องจากอาจทําใหการบาดเจ็บของเสนประสาทแยลงได ในกรณี
ที่เหตุเกิดจากการบาดเจ็บเหตุแรงดัน
คําสําคัญ: ภาวะเสนประสาทรอบนอกถูกตัด การบาดเจ็บที่เกีย่ วเนื่องจากการดําน้ํา
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Abstract
Diving related neurapraxia is an uncommon condition presenting with neurological
symptoms such as numbness, tingling or weakness. Common causes are overpressure or
barotrauma of the middle ear and the paranasal sinuses which usually affect the seventh
cranial nerve known as Facial baroparesis and the fifth cranial nerve or Trigeminal paralysis,
respectively. Direct compression of the nerve from diving equipment like tight wetsuit or
lead belt could be the causes in some cases. Knowing this type of the injuries including
understanding their mechanism with a complete history and clinical physical examination
would help to get a prompt diagnosis. Decompression illness must be the first condition
to be ruled out due to its requirement of recompression therapy. Normally, neurapraxia
can be self-limited but in some cases, pharmacological treatments such as decongestants
or doing some procedures, for example myringotomy to release the overpressure could
be helpful. Recompression therapy is not recommended due to potential risk of worsening
symptoms especially in case of neurapraxia caused from barotrauma.
Keywords: neurapraxia, diving related injury

บทนํา
การบ าดเจ็ บ จากการดํ าน้ํ ามี ความ
หลากหลายของอาการแสดง โดยหนึ่งในอาการหลัก
ที่สําคัญที่ตองใหการวินิจฉัย ดูแลรักษาที่เหมาะสม
คื อ อาการทางระบบประสาท (Neurological
symptoms)1-5 เชน อาการเปนเหน็บ อาการรับสัมผัส
ผิดปกติ อาการออนแรง จนกระทั่งอาการไมรูสึกตัว
โดยเมื่อพบอาการแสดงทางระบบประสาท ถือวามี
ความสํ าคั ญ ที่ จ ะต องวินิ จฉั ยแยกโรคจากการลด
ความดั น อากาศ (Decompression illness หรื อ
DCI) เนื่ องจากเป น ภาวะที่ จํ าเป น ต อ งได รั บ การ
บํ า บั ด ด ว ยออกซิ เ จนแรงดั น สู ง (Hyperbaric
oxygen therapy)4 อยางไรก็ตามอาการทางระบบ
ประสาทหลังจากการดําน้ํ าไมไดแสดงถึงโรคจาก
การลดความดันอากาศทั้ งหมด ยังมีภ าวะอื่ นๆ ที่
อาจมีอาการเหมือนกัน แตไมมีความจําเปน ตอง
รั ก ษาด ว ยออกซิ เจนแรงดั น สู ง ซึ่ ง รวมถึ ง การ

บาดเจ็บของเสนประสาทสวนปลาย (Peripheral
nerve injury) จากเหตุ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การดํ าน้ํ า
(Diving related) ไดแก ภาวะเสนประสาทรอบนอก
ถู ก ตั ด ที่ เกิ ด ขึ้ น ร ว มกั บ การบาดเจ็ บ เหตุ แรงดั น
(Barotrauma associated neurapraxia)1,4,5 ภาวะ
เส น ประสาทรอบนอกถู ก ตั ด จากเหตุ ถู ก กดอั ด
(Compression neurapraxia)6 ที่ อ าจเกิ ด จาก
อุปกรณดําน้ํา หรือกระทัง่ อาการทางระบบประสาท
ที่ไ มเกี่ย วของกับ การดํา น้ํา เชน โรคหลอดเลือด
สมองเฉี ย บพลั น สิ่ ง เหล า นี้ ถื อ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่
จําเปนตองทราบและรูจําถึงรูปแบบอาการที่อาจ
แตกตางกัน รวมถึ งเข าใจกลไกการเกิ ดโรค เพื่ อ
สามารถใหการวินิจฉัยไดอยางถูกตอง และลดการ
วินิ จ ฉั ย เกิ น (Overdiagnosis) อั น จะนํ าไปสู การ
รักษาเกินจําเปน การถูกสั่งพักการดําน้ําหรือการ
ถูกสั่ งเพิ กถอนสิ ท ธิการดํ าน้ํ าของผู ป วยโดยไม มี
เหตุอันควร1
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ภาวะเสนประสาทรอบนอกถูกตัด
(Neurapraxia)
ระบบประสาท (Nervous system) ประกอบ
ขึ้นจากหนวยยอย คือ เซลลป ระสาท (Neuron)
โดยเซลลประสาท จะประกอบดวยสวนตัวเซลล
(Cell body) และสวนแขนงประสาท (Processes)
ที่ยื่นออกจากสวนตัวเซลล ไดแก สวนนํากระแส
ประสาทเขา คือ ใยประสาทนําเขา (Dendrite) และ
สวนนํากระแสประสาทออก คือ แกนประสาทนําออก
(Axon)7 ซึ่งในสวนของแกนประสาทนําออก จะถูก
เรียกวา เสนใยประสาท (Nerve fiber) โดยเสนใย
ประสาทหลายเสนรวมกันกลายเปน มัดประสาท
(Nerve fascicles) และหลายมัดประสาท ประกอบ
รวมเปนเสนประสาทสวนปลาย (Peripheral nerve)
ทั้งนี้ในแตละชั้นจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพั น (Connective
tissue) หุมอยู ไดแก Endoneurium, Perineurium
และ Epineurium ห อหุ มส วนเส นใยประสาท มั ด
ประสาท และกลุ มมั ดประสาท (Nerve bundle)
ตามลําดับ8
Neurapraxia หรื อ ภาวะเส น ประสาท
รอบนอกถูกตัดจัดเปนการบาดเจ็บของเสนประสาท
สวนปลายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในป ค.ศ. 1942 Seddon
ไดทําการแบงระดับการบาดเจ็บของเสนประสาท
สวนปลายตามระดับความรุนแรงไว 3 ระดับ ไดแก
Neurapraxia เปนอาการบาดเจ็บที่ไมมีพยาธิสภาพ
ตอแกนประสาทนําออก (Axon), Axonotmesis
เปนอาการบาดเจ็บที่มีพยาธิสภาพตอแกนประสาท
นํ า ออก แต ส ว น Endoneurium ยั ง ปกติ และ
Neurotmesis พบวา เสนประสาทขาดออกจากกัน9
ต อมาในป ค.ศ. 1951 Sunderland ได แบ งระดั บ
การบาดเจ็ บ ขึ้ น ใหม โดยเพิ่ ม เติ ม เป น 5 ระดั บ
อยางไรก็ตามภาวะ Neurapraxia ก็ยังคงเปนการ
บาดเจ็ บ ระดั บ ที่ รุ น แรงน อยที่ สุ ด โดยกลไกการ
บาดเจ็ บ และพยาธิ ส ภาพมั ก เกิ ด จากการกดอั ด
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(Compression) การดึงยืดเสนประสาท (Traction)
และการสั่นสะเทือน (Vibration) นําไปสูการทําลาย
ปลอกไมอีลิน (Myelin sheath) หรือมีภาวะเสื่อมสลาย
ของปลอกไมอีลินเฉพาะจุด (Focal demyelination)
และหรือมีการขาดเลือดเฉพาะที่ (Ischemia) ของ
เซลลประสาท สงผลใหการนําของกระแสประสาท
ที่ชาลง หรือการนํากระแสประสาทหยุดชะงัก ตรง
ตําแหนงที่มีการบาดเจ็บ8,9
อาการและอาการแสดงของภ าวะ
Neurapraxia สามารถมาดวยความบกพรองของ
ประสาทสั่งการ (Motor impairment) เชน อาการ
ออนแรง หรือความบกพรองของประสาทรับความรูสึก
(Sensory impairment) เชน อาการปวด อาการชา
อาการเปนเหน็บ หรือความรูสึกสัมผัสเพี้ยน ทั้งนี้
อาการแสดงสามารถพบไดทั้งสองอยางพรอมกัน
โดยอาการทางประสาทสั่งการมักเปนอาการที่พบ
บอยกวา9

ภาวะเสนประสาทรอบนอกถูกตัด
ที่เกี่ยวเนื่องจากการดําน้ํา
(Diving related neurapraxia)
Neurapraxia ที่พบสัมพันธกับการดําน้ํา
สวนใหญเกิดจากการกดอัด (Compression) เสน
ประสาทที่เปนผลการจากการบาดเจ็บเหตุแรงดัน
(Barotrauma) โดยเฉพาะการบาดเจ็ บเหตุ แรงดั น
ของหูชั้นกลาง และโพรงอากาศขางจมูก (ไซนัส)
สวนอีกสาเหตุ คือ เปนผลจากการกดอัดโดยตรงของ
เสนประสาท เชน การถูกกดอัดจากอุปกรณดําน้ํา1-5,6
โดยจากการทบทวนทางวรรณกรรม พบดังนี้
1. ภาวะเสนประสาทรอบนอกถูกตัดที่
สัมพันธกับการบาดเจ็บเหตุแรงดัน (Barotrauma
associated neurapraxia)
การบาดเจ็บของเสนประสาทสวนปลาย
จากการดําน้ําที่ เป น ผลเนื่องมาจากการบาดเจ็ บ
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เหตุแรงดัน พบรายงานสวนใหญเกิดจากการบาดเจ็บ
บริเวณโพรงอากาศของหูชั้น กลาง (Middle ear
barotrauma) ซึ่งเปนการบาดเจ็บจากการดําน้ํ า
และเปนการบาดเจ็บเหตุแรงดันที่พบบอยที่สุดใน
นักดําน้ํา รองลงมา คือ การบาดเจ็บเหตุแรงดันของ
ไซนั ส (Sinus barotrauma) โดยเฉพาะโพรงอากาศ
ขากรรไกรบน (Maxillary sinuses) และโพรงอากาศ
หน าผาก (Frontal sinuses)4 กลไกการบาดเจ็ บ
เกิ ด จากการที่ มี แ รงดั น เกิ น (Overpressure) ใน
โพรงอากาศดั ง กล า วเนื่ อ งจากการปรั บ สมดุ ล
แรงดันที่ไมไดหรือไมเพียงพอ ปจจัยเสี่ยงอาจเกิด
จากการที่ตัวนักดําน้ําเองที่ไมสามารถทําการปรับ
สมดุลแรงดันในหูหรือปรับไดไมเพียงพอ มีอาการ
ติดเชื้อในระบบทางเดิน หายใจสวนบน มีอาการ
ภู มิ แ พ มี ติ่ งเนื้ อ เมื อ กหรื อ ริ ด สี ด วงจมู ก หรื อ มี
โครงสร า งทางกายวิ ภ าคของจมู ก หรื อ ไซนั ส ที่
ผิดปกติ ซึ่งการบาดเจ็บเหตุแรงดันดังกลาว สงผล
ให มี อาการคั่ งเลื อดของเนื้ อเยื่ อ บางครั้งรุ น แรง
จนถึ งมี เลื อดออกในโพรงอากาศของหู ชั้ น กลาง
หรือไซนัสได โดยเนื้อเยื่อที่คั่งเลือดและเลือดที่ตก
สามารถไปกดอัดเสนประสาทใกลเคียงที่พาดผาน
หรือกดอัด หลอดเลื อดที่ ไปเลี้ยงเสน ประสาทจน
เกิดการขาดเลือดเฉพาะที่ และทําใหสูญ เสียการ
ทํ า งานของเส น ประสาทไป อี ก สาเหตุ คื อ การ
ขยายเกิน (Overinflation) ของโพรงอากาศในหู
ชั้นกลาง หรือไซนัส ขณะที่ทําการดําขึ้น โดยโพรง
อากาศที่ขยายเกินนี้เกิดจากการที่มีความผิดปกติ
ของการระบายอากาศขณะทําการดําขึ้น ทําใหมี
อากาศคั่งและขยายตัว จนไปกดอัดเสนประสาท
หรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเสนประสาทได3,10
1.1 อัมพฤกษใบหนาครึ่งซีกเหตุแรงดัน
(Facial baroparesis)
ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษเรี ย กอื่ น ได แ ก
Alternobaric facial paresis, Baroparesis facialis
หรือ Alternobaric facial nerve palsy เกิดจาก

4

การที่เสนประสาทสมองคูที่ 7 (Facial nerve) ถูก
กดอัด เปนภาวะที่พบไดไมบอย ไมทราบอุบัติการณ
แน ชั ด แต เชื่ อ ว า น า จะพบได บ อ ยที่ สุ ด ในภาวะ
เส น ประสาทรอบนอกถู ก ตั ด ที่ สั ม พั น ธ กั บ การ
บาดเจ็บเหตุแรงดัน โดยอาจมีการรายงานต่ํากวา
ความเปนจริง11 ภาวะนี้ยงั สามารถพบไดในนักดําน้ํา
กลั้นหายใจ (Breath-hold diver)11 ผูโดยสารเครื่องบิน
และนักเดินทางที่ขึ้นเขาอีกดวย11-15 แตไมพบการ
รายงานภาวะนี้ในกลุมนักดําน้ําที่ใชฮีเลียม (Helium)
เสนประสาทสมองคูที่เจ็ดหรือประสาท
เฟเชี ยล (Facial nerve) มี แหล งกํ าเนิ ดมาจากก าน
สมอง เดิ น ทางออกจากก านสมองเข าสู Internal
auditory canal ก อนจะพาดผ านหู ชั้ น กลางผ าน
Facial canal และออกจากกะโหลกศี ร ษะผ า น
Stylomastoid foramen เพื่ อ ไปเลี้ ย งกล า มเนื้ อ
ใบหน า (ภาพที่ 1)16 ซึ่ งในส วนของ Facial canal
เส น ประสาทจะถูกกั้น จากโพรงอากาศของหู ชั้ น
กลางดวยเพียงเนื้อกระดูกบางๆ เทานั้น ดังนั้นหาก
นักดําน้ําไมสามารถทําการปรับสมดุลความดันหูชั้น
กลาง หรือทําไดไมเพียงพอ หรือมีปญหาในการปรับ
สมดุลแรงดันในหู ชั้นกลาง จนแรงดันมากเกินก็จ ะ
สามารถกดอัดประสาทเฟเชียล และรบกวนการ
นําของกระแสประสาทได11 นอกจากนี้อีก ปจจัย
หนึ่ งที่ เชื่ อ ว า น า จะเกี่ ย วข อ ง คื อ รอยเป ด แยก
(Dehiscence) ของกระดูกบริเวณ Facial canal
โดยทําใหไมมีกระดูกกั้นระหวางประสาทเฟเชียล
และโพรงอากาศของหู ชั้ น กลาง ทํ า ให อ าจมี
ประสาทเฟเชียลบางสวนโผลเขาไปในหูชั้นกลางได
เพิ่มความเสี่ยงในการถูกกดอัดไดงายขึ้น ซึ่งภาวะ
รอยเปดแยกของกระดูกบริเวณดังกลาวนี้สามารถ
พบเจอไดในบุคคลทั่วไป จากการศึกษากระดูกขมับ
(Temporal bone) ในการศึกษาใหญหนึ่งในป ค.ศ.
1971 พบภาวะดังกลาวถึงรอยละ 55 จากจํานวน
กระดูกขมับที่ทําการศึกษา 535 ชิ้น17
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ภาพที่ 1 แสดงเสนทางพาดผานเสนประสาทสมองคูที่ 7
ที่มา: https://westjem.com/case-report/facial-baroparesis-mimicking-stroke.html
อีกวิธีหนึ่งที่ชวยเสริมผลดีในการรักษา กลไกหลัก คือ
Facial baroparesis มีอาการอัมพาตของ
11
การชวยเสริมออกซิเจนเนื่องจากภาวะขาดเลือด
ใบหน าครึ่ งซี กทั้ งซี กเหมื อน Bell’s palsy ในฝ ง
ดานเดียวกับหูขางที่ มีป ญหา ผู ปวยจะไม สามารถ
โดยจะใชเปนออกซิเจนแรงดันปกติ (Normobaric
หลับ ตาได มุมปากตก บางคนอาจมีการรายงาน
oxygen) อัตราไหลสูง (High flow rate) หรือการ
บําบัดดวยออกซิเจนแรงดันสูง (Hyperbaric oxygen
อาการแนนหู ปวดหู การไดยินลดลง หรือบางครั้ง
มีก ารรับ รสที่ ผิด เพี้ ย นได นอกจากนี้ อาจมี ภาวะ
therapy) ซึ่งอาจพิจารณาใชแรงดันไมสูงมาก คือ
บาดเจ็บของหูช้ันกลาง เลือดออก เยื่อแกวหูทะลุ
เพียง 1.2 ATA โดยจากการศึกษา1,11 พบวา การ
หรือภาวะอาการเวี ยนศีรษะบ านหมุ น เนื่ องจาก
บําบัดดวยออกซิเจนแบบแรงดันสูงจะไดผลดีและ
เร็วกวา กลาวคือ อาการทุเลาขึ้น ภายใน 2 นาที
แรงดั นหู สองข างไม เท ากั น (Alternobaric vertigo)
เกิดรวมได แนวทางวินิจฉัยภาวะนีส้ ามารถทําไดเพียง
เทียบกับออกซิเจนทีแ่ รงดันปกติที่ใชเวลาถึง 15 นาที
จากการสอบถามประวัติและตรวจรางกาย เวนสงสัย
อยางไรก็ตามบางความเห็นผูเชี่ยวชาญไมแนะนํา
ภาวะอื่น เชน ภาวะหลอดเลือดในสมอง การสงภาพ
ใหใชการบําบัดดวยออกซิเจนแรงดันสูง หากพบวา
ทางรังสี เชน MRI อาจเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ผูปวยยังคงมีปญหาในการปรับสมดุลแรงดันในหู
อาการสวนใหญ มักอยูไมน าน เพีย ง
ชั้นกลาง เนื่องจากอาจทําใหอาการทรุดลงไดจากการ
หว งเวลาเปน นาทีถึงชั่วโมง และสามารถฟน ตัว
บาดเจ็บเหตุแรงดันที่เปนมากขึ้น18 สิ่งสําคัญอีกกรณี
ไดเอง11 การดูแลรักษาหลัก คือ การระบายแรงดั น
ที่ตองคํานึง คือ การเฝาระวังและปองกันการเกิดแผล
ในโพรงอากาศหูชั้นกลางลง อาจทําโดยใชวิธีปรับ
ที่กระจกตา ในชวงที่ผูปวยยังไมสามารถหลับตาได
สมดุ ล แรงดั น หู (Equalization) เพื่ อ เป ด ท อหู
ตามปกติ การปองกันสามารถทําไดดวยการปดตา
(Eustachian tube) การใช ย าพ น หรื อ หยอดจมู ก
หรือใหยาปายตาเพื่อหลอลื่นดวงตา16,18-21
เพื่อใหหลอดเลือดหดตัว (Decongestant) ลดอาการ
1.2 อัม พาตประสาทไทรเจมิน ัล
คั่งเลือดบริเวณทอหู หรือหากไมไดผล ทางเลือก
(Trigeminal nerve palsy)
สุดทายอาจตองทําการเจาะแกวหู (Myringotomy)
ประสาทไทรเจมิ นั ล (Trigeminal
นอกจากนี้การใหหายใจดวยออกซิเจนบริสุทธิ์ เปน
nerve) เปนเสนประสาทสมองคูที่ 5 ที่รับความรูสึก
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สวนบริเวณใบหนา22 ซึ่งหากเกิดการบาดเจ็บอาจ
ทําให เกิดการรับสัมผัสที่ ผิดปกติ ในนั กดําน้ํ าที่ มี
ปญ หาการบาดเจ็บเหตุแรงดัน ของไซนัส (Sinus
barotrauma) สามารถมาดวยอาการชา (Numbness)
ตามผิวหนังในสวนที่เลี้ยงโดยเสนประสาทได โดย
สวนใหญ มั ก เกิด ขึ้ น ที่ โพรงอากาศขากรรไกรบน
(Maxillary sinuses) และโพรงอากาศหน า ผาก
(Frontal sinuses)4
โพรงอากาศขากรรไกรบน (Maxillary
sinuses) มีเสนประสาทมาเลี้ยง 2 เสน แตกแขนง
มาจากเสนประสาทขากรรไกรบน (Maxillary nerve)
ซึ่ ง เป น แขนงย อยที่ ส องของประสาทไทรเจมิ นั ล
(Trigeminal nerve) (CN V2) ไดแก เสนประสาท
ใตเบาตา (Infraorbital nerve) ทําหนาที่รับความรูสึก
ที่ผิวหนังใบหนา ตั้งแตใตตา แกม และริมฝปากบน
สวนเสนประสาทเบาฟนหลังบน (Posterior superior

6

alveolar nerve) จะไปเลี้ ยงส วนฟ นกรามด า นบน
ดั ง นั้ น ผู ป ว ยที่ มี อ าการของ Maxillary sinuses
barotrauma จึงสามารถมาดวยอาการชาบริเวณ
ใบหนาตามแนวของเสนประสาทใตเบาตา (Infraorbital
nerve) คือ บริเวณแกมตั้งแตใตเบาตาถึงริมฝปากบน
และป ก จมู ก 23-25 บางครั้ง อาจมี อ าการปวดร า ว
เสียวฟนกรามบนได
ในส ว นของโพรงอากาศหน า ผาก
(Frontal sinuses) มีเสนประสาทมาเลี้ยง 2 เสน
เชนเดียวกัน แตแตกแขนงมาจากเสนประสาทบริเวณ
ดวงตา (Ophthalmic nerve) ซึ่งเปนแขนงยอยแรก
ของประสาทไทรเจมินัล (Trigeminal nerve) (CN V1)
ไดแก เสนประสาทโหนกคิ้ว (Supraorbital nerve)
และเสนประสาทเหนือทรอเคลียร (Supratrochlear
nerve) โดยเสนประสาทสองเสนนี้จะรับความรูสึก
บริเวณโหนกคิ้วและหนาผาก (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แสดงพืน้ ที่รับความรูสกึ ใบหนาของแขนงเสนประสาทสมองคูที่ 5
ที่มา: https://teachmeanatomy.info/head/cranial-nerves/trigeminal-nerve/
palsy)

1.3 อัมพาตประสาทตา (Optic nerve

ป ร ะ ส า ท ต า (Optic nerve) คื อ
เสนประสาทสมองคูท่ีสอง เปนอีกเสนประสาทที่
สามารถเกิ ด ภาวะเส น ประสาทรอบนอกถู ก ตั ด
(Neurapraxia) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบ

มี ก ารรายงานกรณี นั กดํ า น้ํ า ที่ มี ป ญ หาเรื่ องการ
มองเห็น กลาวคือ การมองเห็นลดลงภายหลังจาก
การดําน้ํา โดยสวนใหญมักเกิดชวงการดําขึ้น ซึ่ง
รายงานแสดงใหเห็นวาภาวะดังกลาวมีความสัมพันธ
กับการบาดเจ็บเหตุแรงดันของโพรงอากาศสฟนอยด
(Sphenoid sinus barotrauma)25-27
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2. การบาดเจ็ บ ของเส น ประสาทส วน
ปลายจากเหตุกดอัดอื่นในการดําน้ํา (Compression
induced neurapraxia from diving activity)
มี ข อ มู ล การศึ ก ษาที่ ร วบรวมโดย
เครื อข ายนั กดํ าน้ํ า DAN (Divers Alert Network)6
สําหรับอาการบาดเจ็บของเสนประสาทสวนปลาย
จากเหตุกดอัดอื่นในการดําน้ําที่พบไดบอย ซึ่งทาง
DAN ไดแจกแจงไว 5 ภาวะ ดังนี้
2.1 การบาดเจ็บของขายประสาทแขน
(Brachial plexus injury) (อาจเรียกวา “Heavy
BC syndrome”) พบไดในนักดําน้ํารูปรางผอมที่
ต อ งแบกน้ํ า หนั ก อุ ป กรณ ค วบคุ ม การลอยตั ว
(Buoyancy Compensator หรือ BC) และขวดอากาศ
ในการดําน้ําที่หนัก หรือตัวอุปกรณอาจมีลักษณะ
แข็งมากเกินไป จนไปกดอัดบริเวณเหนือกระดู ก
ไหปลารา ซึ่งเปนบริเวณผานของเสนประสาทแขน
ที่เดินทางจากไขสันหลังระดับคอ2 อาการที่พบมัก
เปนอาการชา หรืออาการเปนเหน็บบริเวณตนแขน
แขนส ว นปลาย นิ้ ว หั ว แม มื อ หรื อที่ นิ้ ว มื อ ตาม
แนวการรับสัมผัสที่ผิวหนังของเสนประสาทนั้นๆ
หากมีอาการมากอาจมีการออนแรงของแขนได
2.2 การบาดเจ็ บ ของเส น ประสาท
ปลายแขนทอนใน (Ulnar nerve injury) (อาจ
เรียกวา “Funny bone syndrome”) เกิดจาก
การใส ชุ ด ดํ า น้ํ า ที่ รัด แน น เกิ น ไป ทํ า ให มี ก ารรั ด
บริเวณขอศอก จนไปกดอัดเสนประสาทปลายแขน
ท อนใน (Ulnar nerve) ทํ าให มี การชาที่ บริ เวณมื อ
ชวงนิ้วนางและนิ้วกอย
2.3 การบาดเจ็บ ของเสน ประสาท
มี เดี ยน (Median nerve injury) (หรื อ Carpal
tunnel syndrome) การสวมใสชุดดําน้ําที่รัดแนน
สวมถุงมือที่รัดขอมือ หรือการดึงรั้งขอมือจากการ
ใชมือเกาะที่ขอบเรือกอนลงน้ําอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บของเสนประสาทมีเดียน (Median nerve)
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อาการมักมาดวยอาการปวด หรือชาฝามือตั้งแต
นิ้วหัวแมมือถึงนิ้วนาง
2.4 การบาดเจ็บเสนประสาทไซแอติก
(Sciatic nerve injury) (อาจเรียกวา“Numb bum
syndrome”) เกิ ด จากการนั่ ง บนพื้ น แข็ ง เป น
เวลานานๆ เชน การนั่งเรือ สามารถกดอัดเสนประสาท
ไซแอติก (Sciatic nerve) จนทําใหเกิดอาการชา
บริเวณดานหลังกน ตนขา และขาเปนแนวยาวได
2.5 การบาดเจ็บเสนประสาทผิวหนัง
ดานขางตนขา (Lateral femoral cutaneous
nerve injury) มีชื่อเรียกอื่น ไดแก Scuba diver’s
thigh หรื อ Meralgia paraesthetica2,27-29 เกิ ด
จากการกดอัดเสนประสาทผิวหนังดานขางตนขา
(Lateral femoral cutaneous nerve) ซึ่ ง อาจ
เปนผลมาจากภาวะอวน การสวมกางเกงดําน้ําที่
รัดแนน การรัดสายเข็มขัดตะกั่วแนนเกินไป หรือ
คาดเข็มขัดตะกั่วในตําแหนงที่ต่ํา โดยอาการมักมา
ด ว ยชาบริ เวณต น ขาด า นบนทั้ ง ด า นหน า ต น ขา
และดานขาง

การวินิจฉัยแยกโรคของภาวะ
เสนประสาทรอบนอกถูกตัด
(Differential diagnosis)
การวิน ิจ ฉัย แยกโรคที ่สํ า คัญ ที ่ส ุด ใน
นักดําน้ําที่มีอาการทางระบบประสาทหลังดําน้ํา คือ
โรคจากลดความดั น อากาศ (Decompression
illness) ซึ่งนิยามรวมถึง โรคเหตุลดความดันอากาศ
(Decompression sickness) และฟองแกสอุดตัน
หลอดเลือดแดง (Arterial Gas Embolism) แมวา
อาการทางระบบประสาทสวนใหญที่เกิดขึ้นในโรค
จากการลดความดั น อากาศมั ก มาจากระบบ
ประสาทสวนกลาง (Central nervous system)
แต ก็พ บวา มีร ายงานโรคเหตุล ดความดั น อากาศ
ของเสน ประสาทสวนปลาย (Peripheral nerve
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decompression sickness) ด ว ย 1,28,30-32 กลไก
เชื่อวาเกิดจากการที่มีฟองแกสไปกดอัดเสนประสาท
โดยตรง หรือกดอัดเสนเลือดจนทําใหเสนประสาท
ขาดเลือดเฉพาะที่และสูญเสียการทํางานไป หาก
ในกรณี ที่ไม สามารถแยกโรคออกจากกัน ได เช น
กรณี ให ป ระวัติ ที่ ไม ชั ด เจน อาจพิ จ ารณาให ก าร
รักษาภาวะที่รุนแรงกวา หรือภาวะที่หากใหการ
รักษาลา ชาอาจมี ผลต อการพยากรณ โรคในการ
ฟนตัว เชน การบําบัดดวยออกซิเจนแรงดันสูงไปกอน
แล ว เฝ า ติ ด ตามอาการอาจเป น ตั ว เลื อ กที่ ดี 19,21
ทั้ ง นี้ ค วรสื่ อ สารทํ า ความเข า ใจกั บ ผู ป ว ยอย า ง
ตอเนื่อง
การวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่อง
กับการดําน้ํา2,3 ไดแก ภาวะความรูสึกสัมผัสเพี้ยน
จากความวิตกกังวล (Anxiety-induced paraesthesia)
ภาวะความรูสึกสัม ผัสเพี้ ยนจากการกระตุ นด วย
ความเย็น (Cold-induced paraesthesia) ภาวะ
ความรู สึ ก สั ม ผั ส เพี้ ย นจากปลาเป น พิ ษ (Fish
poisoning induce paraesthesia) โดยเฉพาะใน
พิษซิกัวเทอรา (Ciguatera poisoning) และการ
ไดรับพิษจากสัตวทะเล (Marine envenomation)
ซึ่งอาจมาดวยอาการชาตามอวัยวะไดเชนเดียวกัน

การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค
(Investigation)
การบันทึกคลื่นไฟฟากลามเนื้อโดยใชเข็ม
(Needle electromyography) เปนการตรวจที่มี
ความไวสู งสุ ด และสามารถแยกอาการบาดเจ็ บ
ของเสนประสาทชนิดอื่นและโรคจากกลามเนื้อได
หากสงสั ย รอยโรคที่ ส มองหรื อ ระบบประสาท
ส ว นกลาง ควรเลื อ กส ง ตรวจภาพวิ นิ จ ฉั ย เช น
ภาพสะท อ นคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า (Magnetic
Resonance Imaging หรื อ MRI) หรื อ เอกซเรย
คอมพิ ว เตอร ภ าพตั ด ขวาง (CT scan) ส ว นการ
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ตรวจเลื อดทางห องปฏิ บั ติ การที่ สามารถช วยใน
การวินิ จ ฉั ยแยกโรคเพิ่ ม เติ ม กรณี ส งสั ยภาวะอื่ น
หรือสงสัยภาวะรวม ที่แนะนํา ไดแก Complete
blood count, Blood glucose, Liver function,
Renal function, Erythrocyte sedimentation
rate, Vitamin B12 levels, Thyroid-stimulating
hormone8,9

การรักษาและการพยากรณโรค
(Treatment and prognosis)
การรักษาภาวะเสนประสาทรอบนอกถูก
ตั ด (Neurapraxia) แนะนํ า ให ทํ าการรักษาแบบ
ประคับประคองเปนหลัก9 ปองกันการบาดเจ็บซ้ํา
การทํ า กายภาพบํ า บั ด และให ย าแก ป วดหากมี
อาการปวด โดยยาแกปวดที่แนะนํา ไดแก Tricyclic
antidepressants, Serotonin reuptake inhibitors,
Anticonvulsants (Carbamazepine, Phenytoin,
Lamotrigine, Gabapentin, Pregabalin) แ ล ะ
Baclofen หากมี อ าการปวดโรคเส น ประสาท
(Neuropathic pain) รุนแรงหรือถาอาการไมรุนแรง
อาจใชเปนกลุมยา Nonsteroidal anti-inflammatory
drugs, Tramadol หรื อ Opioids ในระยะสั้ น ได
นอกจากนี้ยังมีการแนะนําการใชสารสเตอรอยด
ชนิดรับประทานในการรักษาภาวะเสน ประสาท
รอบนอกถูกตัดที่เนื่องมาจากการถูกกดอัดโดยตรง
(Direct compression neurapraxia) โดยกลไก คือ
ช ว ยลดภาวะบวมของเส น ประสาท (Minimize
intraneural swelling)33
ภาวะเส น ป ระสาทรอบ นอกถู ก ตั ด
(Neurapraxia) มีพยากรณ โรคที่ ดีมาก สวนใหญ
ผูปวยอาการจะหายภายในเวลาอันสั้น ดังเชน ใน
อั ม พฤกษ ใ บหน า ครึ่ ง ซี ก เหตุ แ รงดั น (Facial
baroparesis) ที่ อาการมั กหายทั น ที ที่ การกดอั ด
ถูกกําจัด หรือหากในระดับรุนแรงขึ้นอาจมีอาการ
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นานกวาเปนระดับวันหรือสัปดาห นานที่สุดมักไม
เกิ น สองถึ งสามเดื อน แต ห ากอาการไม ดี ขึ้ น เลย
และการบั น ทึ ก คลื่ น ไฟฟ า กล า มเนื้ อ โดยใช เข็ ม
(Needle electromyography) ไมพบการฟนตัว
ของเสน ประสาท อาจเปน ไปได วาอาจมีเนื้ อเยื่ อ
แผลเปน (Scar tissue) เกิดขึ้น ซึ่งอาจตองทําการ
รัก ษาโดยการผาตัด เปด เพื่ อสํารวจเส นประสาท
และทําการซอมแซม (Exploration and repairment)
ตอไป8,34

การกลับไปดําน้ํา
(Return to diving)
การกลั บ ไปดํ าน้ํ า ภายหลั งการบาดเจ็ บ
จากภาวะเส น ประสาทรอบนอกถูก ตัด สามารถ
กลับไปดําไดทันทีเมื่ออาการทั้งหมดหายสนิท โดย
ไมจําเปนตองทําการพักการดําน้ํา ภายใตเงื่อนไข
วาไมพบหรือสงสัยโรคเหตุลดความดันอากาศรวม
ทั้งนี้สิ่งสําคัญกอนกลับไปดําน้ํา คือ จะตองทําการ
คนหาและแกไขสาเหตุในการบาดเจ็บครั้งนั้นเสมอ
เพื่ อป องกัน ไม ใหเกิด การบาดเจ็บ ซ้ํ า โดยเฉพาะ
เหตุที่เกิดจากโครงสรางกายวิภาคจมูกและโพรง
ไซนัสที่ผิดปกติ หรือสงสัยภาวะการทํางานของทอ
ยูสเตเชียนผิดปกติ (Eustachian tube dysfunction)
ซึ่งนักดําน้ําจําเปนตองพบผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการ

แกไขรักษา สําหรับเหตุอื่นๆ เชน การบาดเจ็บที่
เกิดจากการปรับแรงดันหูที่ไมเหมาะสม นักดําน้ํา
จะตองเรียนรูและทําความเขาใจวิธีการที่ถูกตอง
และเหมาะสมใหม หรือหากเหตุเกิดจากการติดเชื้อ
ทางระบบทางเดิ น หายใจส ว นบน ก็ ค วรทํ า การ
รักษาภาวะดังกลาวจนหายสนิทดี และหลีกเลี่ยง
การดําน้ํ าขณะที่มี ป ญ หาเกี่ ยวกั บ ระบบทางเดิ น
หายใจในครั้งถัดไป เปนตน

บทสรุป (Conclusion)
อาการทางระบบประสาทที่ เกิ ดขึ้ น
หลังจากการดําน้ําเปนภาวะที่มีความสําคัญ ในการ
วินิจฉัยแยกโรคใหไดวาอาการที่เกิดเปนจากโรค
จากการลดความดั น อากาศ (Decompression
illness) หรือ ไม สิ่ง สํา คัญ ที่สุด ที่จ ะชว ยในการ
วินิจฉัยแยกโรคไดดีที่สุด คือ การสัมภาษณประวัติ
และตรวจรางกายทางคลินกิ ของผูปว ยโดยละเอียด
ควบคูไปกับการเรียนรูรูปแบบความเจ็บปวย และ
อาการผิดปกติแบบตางๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
กลไกการเกิดโรคและแนวบริเวณการรับสัมผัสของ
เสนประสาทที่จําเพาะ ไมควรดวนสรุปการวินิจฉัย
จนกวาจะมีหลักฐานเพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเกิด
การวินิจฉัยที่นอยกวาอาการ (Underdiagnosis)
หรือวินิจฉัยเกินจริง (Overdiagnosis)
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