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Autonomic dysreflexia,
ภาวะฉุกเฉินศัลยกรรมระบบปัสสาวะ คุณลืมภาวะนี้หรือยัง ?
สาธิต ศิริบุญฤทธิ์
หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

คำาสำาคัญ:
Autonomic dysreflexia,
ภาวะฉุกเฉิน

บทคัดย่อ

Autonomic dysreflexia เป็ นอี ก ภาวะฉุ กเฉิ นหนึ่ งซึ่ งศั ล ยแพทย์ ร ะบบปั ส สาวะ
ส่วนใหญ่และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปต้องเผชิญ ซึ่งอาการแสดงสำาคัญ คือ ความดันโลหิต
ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจมีผลอันตรายถึงชีวิต ถ้าได้รับการรักษาที่ช้าไม่ทันท่วงทีและ
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีอาการแสดงอื่น ๆ ซึ่งทำาให้การวินิจฉัยโรคนี้ผิดพลาดและรักษา
ไม่ถูกต้อง
ในบทความนี้ผู้เขียนทำาการทบทวนอุบัติการณ์ พยาธิกำาเนิด และการรักษาเบื้องต้น
เพื่อประโยชน์ ในการดูแลผู้ปวยศัลยกรรมระบบปัสสาวะต่อไป
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Review article
Do you remember ? Autonomic dysreflexia:
Emergency situation
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Abstract

Autonomic dysreflexia is common emergency situation that urologist and
general practice must confront. Dangerous sign is severe hypertension that can
make mortality if wrong management is chosen and some sings can bring
physicians to miss diagnosis and treatment.
This topic will review you about incidence, pathophysiology and initial
management for good practice for your patients.
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38
บทนำา

Autonomic dysreflexia เป็ น อาการเฉี ย บพลั น
ที่แสดงออกด้วยความดันโลหิตสูงมาก สาเหตุเกิดจากระบบ
ประสาทอัตโนมัติ sympathetic ที่ปล่อยกระแสประสาท
ออกมามากโดยไร้การควบคุมเนื่องจากการบาดเจ็บต่อระบบ
ประสาทไขสันหลัง ภาวะนี้มีอันตรายถึงแก่ชีวิต
อาการนี้ถูกรายงานครั้งแรกโดย Head และ Riddoch
ในปี ค.ศ. 19171 ต่อมาในปี ค.ศ. 1947 Guttmann และ
Whitteridge ได้ แ สดงถึ ง ผลของการยื ด ตึ ง ของกระเพาะ
ปัสสาวะกับระบบหัวใจและหลอดเลือด2 ภาวะนี้ยังถูกเรียกด้วย
ชื่ออื่นอีกด้วย เช่น autonomic hyperreflexia, paroxysmal
neurogenic hypertension, sympathetic hyperreflexia
และ neurovegetative syndrome

ระบาดวิทยา พยาธิกำาเนิด และลักษณะทางคลินิก

Autonomic dysreflexia พบได้บ่อยในผู้ปวยซึ่งได้
รับบาดเจ็บต่อระบบประสาทไขสันหลังบริเวณระบบประสาท
ระดั บ ช่ อ งอกข้ อ ที่ 6 หรื อ เหนื อ กว่ า แต่ บ างครั้ ง ก็ พ บใน
ผู้ ป ว ยที่ เ ป็ น อั ม พาตร่ า งกายส่ ว นล่ า งซึ่ ง มี พ ยาธิ ส ภาพของ
ระบบประสาทไขสันหลังต่ำากว่าระดับช่องอกข้อที่ 6 แต่อาการ
มักจะน้อยกว่าพยาธิสภาพที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ โอกาสเกิด
ภาวะนี้ ในผู้ปวยที่ ได้รับบาดเจ็บต่อระบบประสาทไขสันหลัง
ประมาณร้อยละ 19-853 โดยจะพบมากถึงร้อยละ 60 ใน
ผู้ปวยซึ่งมีพยาธิสภาพระดับคอ และพบประมาณร้อยละ 20
ในผู้ปวยซึ่งมีพยาธิสภาพระดับช่องอก
ในภาวะปกติ เมื่อเกิดการกระตุ้นระบบประสาทขาเข้า
(afferent stimulus) จะส่งกระแสประสาทเข้าไขสันหลังและ
ขึ้นไปยังสมอง interneurons บางตัวจะมี reflex ติดต่อกับ
preganglionic sympathetic neurons และกระตุ้นมัน ซึ่ง
เป็นผลให้เกิด vasoconstriction ในระดับทีต่ า่ำ กว่าพยาธิสภาพ
ระบบประสาทไขสันหลังเป็นผลให้เกิดความดันโลหิตสูง ซึ่งใน
คนปกติซึ่งไม่มีความผิดปกติของระบบประสาทจะมีการยับยั้ง
ผลของระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic นี้ โดยสมองและ
ระบบประสาทส่วนที่อยู่เหนือกว่าทำาให้เกิด vasodilatation
ของ splanchnic bed ชดเชย ซึ่งเป็นผลให้ความดันโลหิต
อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ในผู้ปวยซึ่งบาดเจ็บไขสันหลัง จะสูญเสียการควบคุม
ชนิดหยุดยั้งจากระบบประสาทส่วนที่อยู่เหนือกว่าและการ
ควบคุมก็สั่งการมาไม่ถึง splanchnic bed ซึ่งเป็นผลทำาให้
ความดันโลหิตสูงขึ้น ยังเป็นผลให้เกิด parasympathetic
reflex ซึ่งส่งผลให้การเต้นของหัวใจช้าลง
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อาการและอาการแสดงทางคลินิกที่พบได้บ่อยคือ

ความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน
หัวใจเต้นช้า (แต่อาจพบหัวใจเต้นเร็วก็ ได้)
ปวดศีรษะรุนแรง
หน้าและลำาตัวส่วนบนแดง
ชาบริเวณคอ, หัวไหล่ และแขน
คัดและแน่นจมูก
การมองเห็นไม่ชัดเจน
แน่นหน้าอก
คลื่นไส้
รู้สึกกังวลและกระสับกระส่าย
ใจสั่น
มีการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะและสำาไส้
องคชาติแข็งตัว
เหงื่อออกและมีรอยแดงทีผ่ วิ หนังเหนือกว่าระดับไขสันหลัง
ที่ ได้รับบาดเจ็บ
ขนลุกและรู้สึกหนาว หรือมีสีของผิวหนังที่ซีดเผือดต่ำา
กว่าระดับไขสันหลังที่ ได้รับบาดเจ็บ
สิ่งที่สำาคัญในอาการและอาการแสดงของผู้ปวยที่ ได้
รับบาดเจ็บไขสันหลัง ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะต้องตระหนัก
ว่า ในสภาวะที่ผู้ปวยได้รับอุบัติเหตุและมีการบาดเจ็บที่ระบบ
ประสาทไขสันหลัง ผู้ปวยเหล่านี้จะมีความดันที่ต่ำากว่าในคน
ปกติ โดยความดันโลหิตจะอยู่ที่ระดับ 90/60 mmHg ซึ่งจะ
เห็นได้วา่ ถ้าพบผูป้ ว ยกลุม่ นีม้ คี วามดันโลหิตอยู่ในระดับ 120/80
mmHg อาจต้องนึกถึงเสมอว่าเป็นความดันที่ขึ้นสูงกว่าปกติ

สาเหตุ

เมื่อมีการกระตุ้นในระดับที่ต่ำากว่ารอยโรคที่ ไขสันหลัง
จะก่อให้เกิด autonomic dysreflexia ได้ ซึ่งมักมีสาเหตุ
จากโรค หรือภาวะของศัลยกรรมระบบปัสสาวะถึงร้อยละ
81-874 สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ bladder distension ซึ่ง
พบถึงร้อยละ 75-85 ของผู้ปวยทั้งหมด5 มักเกิดจากสายสวน
ปัสสาวะที่อุดตันหรือการสวนปัสสาวะไม่บ่อยครั้งพอ สาเหตุ
อื่นเช่น การติดเชื้อระบบปัสสาวะ การใส่อุปกรณ์หรือหัตถการ
ระบบปัสสาวะ นิ่ว และการอุดกั้นท่อปัสสาวะ
สาเหตุการเกิด autonomic dysreflexia กว่าร้อยละ
90 ของผู้ปวยมีสาเหตุจากระบบปัสสาวะ ดังนั้นจึงมีความ
จำาเป็นสำาหรับศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะทีจ่ ะต้องทำาการปองกัน
การเกิด autonomic dysreflexia โดยเมื่อต้องเผชิญกับ
ผู้ปวยบาดเจ็บไขสันหลัง ต้องคิดถึงการปองกันทุกครั้ง เช่น
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เมื่อต้องทำาการใส่อุปกรณ์ ในระบบปัสสาวะโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การใส่สายสวนปัสสาวะควรใส่ยาชาเฉพาะที่ และทำาด้วย
เทคนิคปราศจากเชื้อ เพื่อปองกันการติดเชื้อระบบปัสสาวะ
ซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้น autonomic dysreflexia ในอนาคต
ในกรณีที่ต้องทำาหัตถการทางระบบปัสสาวะในระยะเวลาที่
ยาวนานกว่าสองถึงสามนาที (เช่น การส่องกล้องตรวจระบบ
ปัสสาวะ หรือทำา urodynamaic) ก็ควรมีการติดตามเฝา
สังเกตความดันโลหิตอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทำาหัตถการ
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นอกจากนี้ ควรให้คำาแนะนำาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจาก
การมีเพศสัมพันธ์ บางครั้งก็กระตุ้นภาวะนี้ ได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อจำาเป็นต้องใช้ vibroejaculation
สาเหตุอันดับสองที่ทำาให้เกิดภาวะ autonomic dysreflexia คือ การยืดตึงของสำาไส้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะ
ท้องผูกจนมีอุจจาระแข็งค้างอยู่มาก ซึ่งพบได้ร้อยละ 13-19
ของผู้ปวย สำาหรับสาเหตุอื่นซึ่งกระตุ้นให้เกิดอาการได้ดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สาเหตุกระตุ้นให้เกิด autonomic dysreflexia
Urological
bladder distension (kinked/obstructioned catheter)
infection
urethral distension
instrumentation (indwelling catheter, cystoscopy, urodynamics)
stones
ejaculation (vibro- or electroejaculation)
sexual intercourse
Gastrointestinal
bowel distension (fecal impaction)
instrumentation
infection or inflammation (colitis, peritonitis)
gastric ulcer
reflux
hemorrhoids
anal fissure
Dermatologic
pressure sore
ingrown toenail
burns (sunburns, burns from hot water)
tight clothing or pressure to skin
Skeletal
heterotopic ossification
fracture
joint dislocation
Reproductive
labor and delivery
menstruation
testicular torsion
Hematologic
deep vein thrombosis
pulmonary embolism

40
การรักษา

การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อปองกันผล
แทรกซ้อน ซึ่งถ้าไม่จัดการ หรือรักษาอย่างเหมาะสมจะก่อน
ให้เกิด ภาวะชัก, subarachnoid hemorrhage, intracerebral
bleeding, hypertensive encephalopathy, cardiac
arrhythmias, neurogenic pulmonary edema และ
เสียชีวิตในที่สุด6
จุดประสงค์ของการจัดการในภาวะฉุกเฉินคือ เพื่อกำาจัด
สาเหตุกระตุน้ และจัดการอาการเพื่อปองกันผลแทรกซ้อนทีอ่ าจ
ตามมา เปาหมายระยะยาวเพื่อปองกันการเป็นซ้ำา
การปองกันความดันโลหิตเพิ่มขึ้นสูงทำาได้ โดย จัดท่า
ผู้ปวยอยู่ ในท่านั่งศีรษะสูง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความดันโลหิต
ลดลงจากการเปลี่ยนท่า (orthostatic drop in blood pressure) ถ้าผูป้ ว ยสวมเสือ้ ผ้าทีร่ ดั อยูก่ ค็ วรคลายออกอย่างรวดเร็ว
เพื่อลดสิง่ กระตุน้ ให้มากทีส่ ดุ และทีส่ าำ คัญ คือ ระหว่างการรักษา
ควรมีการติดตามเฝาสังเกตความดันโลหิตตลอดเวลา
สิ่งอื่นซึ่งกระตุ้นการเกิด autonomic dysreflexia
ควรได้รับการตรวจหาและกำาจัดโดยรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่มัก
เกิดจากปัญหาระบบปัสสาวะ ดังนั้น ในผู้ปวยซึ่งได้รับการ
ใส่สายสวยปัสสาวะไว้ ควรได้รับการตรวจหาการพับงอ หรือ
การอุดตันของสาย ถุงปัสสาวะควรได้รับการเทออก เพราะ
บางครั้งการที่ถุงปัสสาวะเต็มอย่างมาก อาจดันจนน้ำาปัสสาวะ
เข้าไปทำาให้กระเพาะปัสสาวะตึงได้ ถ้าจำาเป็นต้องล้างสายสวน
ปัสสาวะด้วยน้ำาเกลือ ควรล้างด้วยความระมัดระวัง โดยควร
ใช้ปริมาณจำากัดที่ 5-10 มิลลิลิตรในผู้ปวยเด็กอายุน้อยกว่า
2 ปี และเพียงแค่ 10-15 มิลลิลิตรในผู้ปวยเด็กอายุมากกว่า
สองปีและผู้ ใหญ่
ถ้ากระเพาะปัสสาวะตึงจากปัสสาวะเต็มในผู้ปวยยัง
ไม่ได้ ใส่สายสวนปัสสาวะ ก็ควรได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะ
ท่อปัสสาวะควรได้รับการหล่อลื่นด้วย lidocaine jelly เพื่อ
ปองกันการกระตุน้ ผูป้ ว ยส่วนมากอาการจะดีขนึ้ เมื่อกระเพาะ
ปัสสาวะถูกทำาให้ว่างโดยการนำาน้ำาปัสสาวะออกไป
นิว่ และการติดเชือ้ ระบบปัสสาวะจะกระตุน้ ตัวรับระบบ
ประสาทที่ผนังกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งในภาวะนี้การใช้ยาชา
เฉพาะที่ เช่น การใส่ยาชาในกระเพาะปัสสาวะอาจได้ผลที่ดี7
การติดเชื้อระบบปัสสาวะควรได้รับการรักษาด้วยยา
ปฏิชีวนะที่ตรงกับเชื้อโรค แต่ถ้า autonomic dysreflexia
ยังคงอยู่ก็ควรจะต้องหาสาเหตุอื่นด้วย
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ขั้นตอนต่อไปคือ การตรวจทางทวารหนัก เพื่อประเมิน
ภาวะอุจจาระแข็งค้าง ซึ่งถ้าพบก็ต้องควักออกอย่างนิ่มนวล
ส่วนใหญ่ของผู้ปวยมักมีอาการดีขึ้นเมื่อกำาจัดสาเหตุ
กระตุ้น แต่ ในบางครั้งถ้ายังหาสาเหตุไม่เจอในช่วงแรกของ
การรักษา ก็มีความจำาเป็นต้องใช้ยาเพื่อลดความดันโลหิต
มีการศึกษาทีต่ พี มิ พ์เกีย่ วกับยาในการรักษา autonomic
dysreflexia ซึ่งยาที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายคือ nifedipine
และ nitrates ซึ่งยาในรูปที่มีการปล่อยตัวยาออกมาอย่าง
รวดเร็วจะมีประโยชน์สูงสุด
Nifedipine ขนาด 10 มิลลิกรัม ถูกใช้ ในรูปของการ
เจาะหรือกัดแล้วกลืนถูกใช้อย่างแพร่หลาย มีรายงานถึงผล
แทรกซ้อนของยาแต่ก็เป็นรายงานที่ ไม่ได้นำายานี้มาใช้ ในการ
รักษา autonomic dysreflexia อาการดังกล่าว คือ reflex
tachycardia และความดันโลหิตลดต่ำาลง8
Nitrates (glyceryl trinitrate, isosorbide dinitrate,
sodium nitroprusside) ถูกนำามาใช้ ในการรักษาภาวะนี้
เช่นกัน ในกรณีที่ความดันโลหิตยังคงสูงมาก บางครั้งก็จำาเป็น
ต้องบริหารยา sodium nitroprusside ทางเส้นเลือดดำา
ก่อนจะใช้ยาในกลุ่มนี้ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะควรถามผู้ปวย
ก่อนด้วยว่ามีการใช้ยา sildenafil หรือยาในกลุ่ม PDE-5
inhibitors อยู่ด้วยหรือไม่ ซึ่งถ้ามีการใช้ยาในกลุ่ม PDE-5
inhibitors ภายใน 24 ชั่ ว โมงก่ อ นหน้ า นี้ ก็ ค วรให้ ย าที่
ออกฤทธิ์สั้นและออกฤทธิ์เร็วแทน ซึ่งได้แก่ captopril และ
prazosin
ยาอื่นทีถ่ กู ใช้ ในการรักษาเช่น hydralazine, phenoxybenzamine, clonidine. diazoxide และ mecamylamine
(Consortium for Spinal Cord Medicine 2001)8
Autonomic dysreflexia นั้นมี โอกาสเกิดซ้ำา เพราะ
ฉะนัน้ การปองกันจึงเป็นสิง่ ทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ ผูป้ ว ยซึง่ ได้รบั บาดเจ็บ
ไขสันหลังและญาติของผู้ปวยควรได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการที่ถูกต้องของกระเพาะปัสสาวะ ลำาไส้ และผิวหนัง
ผู้ปวยซึ่งจำาเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะควรได้รับการเปลี่ยน
อย่างสม่ำาเสมอและดูแลปองกันการอุดตัน ใส่ยาชาเฉพาะที่
และสารหล่อลื่นอย่างเหมาะสมเมื่อต้องสวนปัสสาวะ มีการ
ติดตามบันทึกความดันโลหิตและทำา urodynamic study เป็น
ระยะทีส่ าำ คัญคือบุคลากรทางการแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องควรมีความ
รู้ทั้งในเรื่องการวินิจฉัยและการจัดการเบื้องต้น เพื่อประโยชน์
สูงสุดสำาหรับผู้ปวย
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