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โรคเนื้องอกสมอง ( ฺBrain tumor) 
 

                                                                                                                                                                                    นายแพทย์อัตถพร บุญเกิด 
 

บทน า 

               ระบบประสาทของร่างกายมนุษย์เราแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ คือ ระบบประสาทส่วนกลาง  (Central nervous system, 

CNS) ,ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nervous system, PNS) และระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system,ANS) 

ระบบประสาทส่วนกลางประกอบไปด้วยสมอง (Brain) และไขสันหลัง(Spinal cord) ส่วนระบบประสาทส่วนปลายประกอบไป
ด้วยเส้นประสาทสมอง(Cranial nerves) 12 คู่และเส้นประสาทไขสันหลัง(Spinal nerves)  31 คู่ได้แก่ เส้นประสาทที่ระดับต้นคอ 8 คู่
, เส้นประสาทที่ระดับทรวงอก 12 คู่, เส้นประสาทที่ระดับเอว 5 คู่ , เส้นประสาทที่ระดับกระดูกเชิงกราน 5 คู่และเส้นประสาทที่
ระดับก้นกบ 1 คู่  ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลายมีข้อแตกต่างที่ส าคัญคือ เซลประสาทที่ท าหน้าที่สร้าง
ปลอกหุ้มเส้นประสาท (Myelin sheath) ในระบบประสาทส่วนกลางคือ Oligodendrocyte ส่วนเซลประสาทที่ท าหน้าที่สร้างปลอก
หุ้มเส้นประสาท (Myelin sheath) ในระบบประสาทส่วนปลายคือ Schwann cell ซ่ึง Schwann cellนี้ยังมีหน้าที่สร้างเยื่อหุ้มเซล
ประสาทของตัวเองที่เรียกว่า Schwann cell basal lamina ซ่ึงเป็นส่วนที่ส าคัญของการซ่อมแซมของเส้นประสาทเมื่อมีการได้รับ
บาดเจ็บซึ่งคุณสมบัตินี้ไม่พบในเซล Oligodendrocyte ของระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้สามารถอธิบายได้ว่าการฟื้นตัว
ตามหลังการได้รับบาดเจ็บของระบบประสาทส่วนปลายนั้นเกิดได้ดีกว่าการบาดเจ็บของระบบประสาทส่วนกลาง  ทั้งนี้ยกเว้น
เส้นประสาทคู่ที่ 1 และ 2 (Olfactory nerve and Optic nerve) ซ่ึงที่แท้จริงเป็นส่วนของสมองที่ยื่นออกมาตามการก าเนิดของ
เส้นประสาททั้งสองนี้ นอกจากนี้ส่วนของ Subarachnoid and dura ของเส้นประสาทคู่ที่ 2 นี้ก็ยังยื่นผ่าน Optic foramen ออกมาจนถึง
ลูกตา Globe ดังจะเห็นได้ว่าการตรวจดูจอประสาทตามีความส าคัญมากกับโรคทางสมองโดยเฉพาะในการบ่งช้ีภาวะของการมี
ความดันในกะโหลกศีรษะขึ้นสูง เช่น การตรวจพบจอประสาทตาบวม (papilledema) เป็นต้น 

 สมองแบ่งง่ายๆตามกายวิภาคเป็น สมองใหญ่ (cerebral hemisphere) 2 ซีก, สมองเล็ก (cerebellar hemisphere) 2 ซีกและแกน
สมอง (brain stem) โดยสมองใหญ่ทั้งสองซีกจะมีหน้าที่การท างานบางส่วนที่แตกต่างกันไป สมองซีกซ้ายมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับ
ความจ าทางภาษา, การใช้ภาษาพูด, เขียน และความเข้าใจของภาษา ซ่ึงมักเรียกกันว่า Dominant hemisphere มากกว่า 95 
เปอร์เซ็นต์ของคนที่ถนัดมือขวาจะมี Dominant hemisphere อยู่ที่สมองซีกซ้าย และประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ถนัดมือซ้าย
จะมี Dominant hemisphere อยู่ที่สมองซีกซ้าย ข้อมูลนี้ส าคัญมากส าหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เนื่องจาก
วิวัฒนาการทางด้านภาษาพูดเป็นส่วนที่ส าคัญมากในมนุษย์ ส่วนสมองซีกขวามีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับการใช้ศิลปะ, ความจ าที่
เกิดจากการมองเห็น  นอกจากนี้ส่วนของสมองใหญ่แต่ละซีกยังแบ่งเป็น 6 กลีบได้แก่ สมองส่วน frontal, สมองส่วน parietal, 

สมองส่วน occipital, สมองส่วน temporal, สมองส่วน insular และสมองส่วน limbic  สมองในแต่ละกลีบของทั้งสองซีกนี้ก็มีหน้าที่
และความส าคัญที่แตกต่างกันออกไป สมองส่วน insular และสมองส่วน  limbic เป็นกลีบที่หลบอยู่ด้านในของกลีบสมองใหญ่ที่
เหลือ การทราบต าแหน่งและหน้าที่ของสมองและเส้นประสาทสมองส่งผลท าให้เข้าใจอาการและอาการแสดงของโรคเนื้องอก
สมองได้ดีขึ้น  

ระดับจุลภาพในระบบประสาทประกอบด้วยเซลหลายชนิด เซลแต่ละชนิดก็สามารถเจริญเติบโตไปเป็นเนื้องอกสมอง
ได้ เช่น glial cell-glioma, arachnoid cap cells-meningioma, schwann cell-schwannoma เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่อาจมีผลการเกิดเนื้องอกจะได้กล่าวต่อไป 
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                         โรคเนื้องอกสมอง (Brain tumor) คือ ภาวะที่มีก้อนเนื้องอกซ่ึงมีเซลที่ผิดปกติเกิดขึ้นในกะโหลกศีรษะ ซ่ึงเนื้องอกสมองนี้อาจ
เกิดจากเซลในระบบประสาทที่แบ่งตัวผิดปกติเอง ( Primary brain tumor)หรืออาจเกิดจากเซลมะเร็งนอกระบบประสาทกระจายมาสู่
ระบบประสาทก็ได ้(Metastasis brain tumor)  
 
อุบัติการณ์ของโรค 
                โรคเนือ้งอกสมองมีอุบัติการณ์การเกิดของโรคทั้งชนิดที่โตช้าและโตเร็วรวมกันโดยประมาณ 18.71 คนต่อประชากร 
100,000 คนต่อปี โดยจ าแนกเป็นเนือ้งอกที่โตช้า (benign brain neoplasm ) พบได้ 11.52 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี  แล ะ 
ส าหรับเนือ้งอกที่โตเร็ว (malignant brain tumor ) พบได้ 7.19 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี  โรคเนือ้งอกสมองเกิดได้กับทุกเพศ, 
ทุกวัย  เนือ้งอกที่พบในผู้ใหญ่มากกว่าได้แก่ metastasis brain tumor, high grade glioma, meningioma  
 

 
สาเหตุของเนื้องอกสมองที่เกิดจากเซลระบบประสาท   
ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุของโรคที่แน่ชัด  แต่พบว่าอาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม (Environmental factors) - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแน่นอน  ได้แก่ การได้เคยได้รับการฉายรังสี 
(Ionizing radiation)(1), การที่ร่างกายมีภูมิต้านทานบกพร่อง เช่น ติดเช้ือ HIV, การที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ (Organ transplantation) 
ส่วนปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องทางอ้อมแต่ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์เพียงพอ ได้แก่ การที่ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 
fields) เช่น  การใช้โทรศัพท์มือถือ, การได้รับสารเคมีบางชนิด  เช่น N-nitroso compounds, Aspartame อาชีพที่เส่ียงสูง  ได้แก่ 
Petroleum industry และเกษตรกรที่ได้รับยาฆ่าแมลง 

2.  ปัจจัยทางพันธุกรรม (Genetic risk factors) – เกิดจากความผิดปกติของยีนซ่ึงอาจพบได้ในโรคที่ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม เช่น Tuberous sclerosis, Neurofibromatosis(type 1, type 2), Turcot syndrome, Multiple endocrine 
neoplasia, Hereditary nonpolyposis colorectal cancer syndrome (HNPCC), von Hippel-Lindau disease, Li-
Fraumeni, Retinoblastoma, Basal cell nevus syndrome 

3. ปัจจัยร่วมทางส่ิงแวดล้อมและทางพันธุกรรม เช่น การบริโภคสารอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) 
ท าให้สามารถลดความสามารถในการก่อเกิดสารก่อมะเร็งของสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู ่(Carcinogenesis)ได้เช่น สาร 
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N-nitroso compounds พบว่าท าให้เกิดเนื้องอกในสัตว์ทดลอง โดยสารนี้มีผลต่อยีนที่ควมคุมเอนไซม์ที่ช่วยในการ
ซ่อมแซมของหน่วยทางพันธุกรรม O6 –methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT or AGT)  
 

 
 
ชนิดของเนือ้งอกสมองแบ่งตาม WHO Classification of Tumors, 2007 

1) Tumors of neuroepithelial tissue 
- Astrocytic tumors 
- Oligodendroglial tumors 
- Mixed Gliomas 
- Ependymal tumors 
- Choroid plexus tumors 
- Glial tumors of uncertain origin 
- Neuronal and mixed neuronal-glial tumors 
- Neuroblastic tumors 
- Embyronal tumors 

2) Tumors of peripheral nerves 
- Schwannoma (Neurilemmoma, Neurinoma) 
- Neurofibroma 
- Perineurioma 
- Malignant peripheral nerve sheath tumor 

3) Tumors of the meninges 
- Tumors of meningothelial cells (meningioma) 
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- Mesenchymal, non-meningothelial tumors 
- Primary melanocytic lesions 
- Tumors of uncertain histogenesis 

4) Lymphomas and Haemopoietic neoplasm’s 
5) Germ cell tumors 
6) Tumors of the sellar region 
7) Metastasis tumors 

 
พยาธิสรีรวิทยาของโรคเนือ้งอกสมอง 

1) อาการที่เกิดจากเนือ้งอกสมองไปรบกวนการท างานที่ปกติของสมองเฉพาะจุด เช่น 
 อาการชักกระตุก หรือเกร็งเฉพาะที ่ซึ่งอาจเป็นมากถึงขั้นหมดสติได ้
 อาการอ่อนแรงของแขน,ขา หรือกล้ามเนือ้บริเวณใบหน้า 
 อาการที่เกิดจากเสน้ประสาทสมองท างานผิดปกติ เช่น มองเห็นภาพซอ้น, หูไม่ได้ยิน, ตาพร่ามัว,  

ปวดตามเสน้ประสาท 
 อาการสบัสน, ความจ าผิดปกติ 
 อาการชาเฉพาะที่  
 อาการที่เกิดจากภาวะผิดสมดุลของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง 
 อาการทรงตัวที่ผิดปกติ 
 อาการปวดศีรษะ 
 อาการผิดปกติของระบบประสาทสมัผัส ได้แก ่เห็นภาพหลอน, ได้กลิ่นซ้ าๆ, หูแว่ว 

2) อาการที่เกิดจากเนือ้งอกสมองรบกวนการท างานของทั้งสมอง 2 ซกี  
 อาการเปลี่ยนแปลงของระดับการรู้สกึตัว 

มักเกิดจากภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสงูซึ่งอาจให้อาการได้ต้ังแต่ปวดศีรษะ, 
สบัสน,ซมึลงจนถึงอาจท าให้ผู้ปว่ยหมดสติและเสยีชีวิตได ้

 อาการชักกระตุกทั้งตัว เนือ่งจากกระแสประสาทลมชักกระจายไปทั่วทั้งสมอง 
  3) อาการที่เกิดจากการไหลเวียนของน้ าในสมองผิดปกติ ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ, คลื่นไส,้ อาเจียน,   

เสยีการทรงตัว,    ซมึลงและอาจเสยีชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที 
           4) อาการเฉพาะในเด็กเล็กที่กระหม่อมยังไม่ปิด อาจท าให้ขนาดศีรษะโตกว่าเด็กปกติ, พัฒนาการล่าช้า 

 
จากกลไกของพยาธิสรีรวิทยาข้างบน ถ้าจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่โดยใช้กลไกการปรับตัวของสมองสามารถแยกได้ดังต่อไปนี ้

1) อาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้นกบัสมองแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น อาการตาเหล,่ อาการเดินเซ, อาการปวดศีรษะบ่อย, 
อาการตามัว, อาการที่เกิดจากฮอร์โมนร่างกายผิดปกติไป, อาการศีรษะโต, อาการพัฒนาการล่าช้า เป็นต้น 

2) อาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้นกับสมองแบบทันทีทันใด เช่น อาการชักบ่อยๆ, อาการซมึลงแบบรวดเร็ว, 
อาการปวดศีรษะรุนแรง, อาการอ่อนแรงกะทันหัน เป็นต้น                         

ในกลุ่มที่เกิดอาการแบบทันทีทันใดบ่งบอกว่าสมองไม่สามารถปรับตัวกับพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 
ผู้ป่วยกลุ่มนีต้้องได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้องและรวดเร็วเพ่ือผลการรักษาที่ดีในระยะสั้นและระยะยาว  
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การรักษาที่ช้าอาจท าให้ผู้ป่วยเสยีชีวิตหรือมีความพิการทางระบบประสาทอย่างถาวรได้ เช่น การชักไม่หยุดนานเกินคร่ึงชั่วโมง, 
การหยุดหายใจนานเกิน 3 นาที เป็นต้น 
การตรวจวินิจฉยัเพ่ิมเติมของโรคเนือ้งอกสมอง 

นอกจากการซกัประวัติและตรวจร่างกายระบบประสาทโดยละเอียดแล้ว 
ยังมีการตรวจวินิจฉยัเพ่ิมเติมของโรคเนือ้งอกสมองที่ส าคัญดังต่อไปนี ้

 การตรวจ CT scan ของสมอง บอกข้อมูลที่เป็น bone, calcification, blood ได้ดี เหมาะกับท าในภาวะฉกุเฉนิ 
 การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมอง (MRI, MRA, MRS) บอกข้อมูลบริเวณ posterior fossa, spinal cord ได้ดกีว่า CT  

แต่ใช้เวลาในการตรวจนานกว่า CT scan 
 CT or MRI with contrast media ช่วยท าให้เห็นเนือ้งอกและพยาธิสภาพในและนอกเนือ้งอกได้ดีขึ้น 

มีข้อห้ามกรณีการท างานของไตไม่ดีและสตรีต้ังครรภ์ 
 การตรวจคลื่นไฟฟ้าของสมอง (EEG) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการชัก 
 การตรวจเลือดเพ่ือหาระดับฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเนือ้งอกบริเวณต่อมใต้สมอง 
 การตรวจวัดสายตาและลานประสาทตา (Visual acuity, Visual fields) 
 การตรวจระดับของการได้ยิน (Audiogram) 
 การตรวจระดับ tumor marker  ในเลือดและ CSF เช่น Beta subunit of human chorionic gonadrotropin ( HCG),  

fetoprotein และ placental alkaline phosphatase (PLAP) ค่าระดับ oncoprotein 
เหล่านีส้ามารถช่วยในการวินิจฉยัและติดตามการรักษาได้ในเนือ้งอกสมองกลุ่ม Germ cell tumor (Table1,2)  

 CSF cytology กรณีเนือ้งอกสมองในกลุ่มที่มีการกระจายตามการไหลเวียนของน าไขสนัหลังซึ่งควรท าร่วมกับ whole MRI 
spinal axis เสมอ   CSF cytology สามารถท าการตรวจได้ช่วงก่อนผ่าตัดจะดีที่สดุเนือ่งจากจะได้ไม่สบัสนกับ post-operative 
CSF finding  แต่บางกรณีไม่สามารถท า lumbar puncture เนือ่งจากเสี่ยงต่อภาวะ herniation syndrome อาจใช้ CSF cytology 
จาก external ventricular drainage แทน เนือ้งอกกลุ่มนี ้เช่น PNET, Medulloblastoma, Germ cell tumor, Glioblastoma, 
Atypical teratoid rhabdoid tumor เป็นต้น  

 Whole MRI spinal axis (รูปที่ 1) แนะน าให้ท าก่อนผ่าตัดในเนือ้ที่สงสยัว่าจะเป็นชนิดที่แพร่กระจายตามไขสนัหลังได้ เช่น 
Medulloblastoma, PNET, Germ cell tumor  เนือ่งจากการท าหลังผ่าตัดท าให้แปลผลได้ล าบาก กรณีพบ minimal 
enhancement along spinal axis  
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                      รูปที่ 1  ภาพถ่าย MRI spine (cervico-thoracic area) ในกรณีผู้ป่วย medulloblastoma 
ก่อนได้รับการผ่าตัดก้อนเนือ้งอกออก     

 
ปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มโีรคเนือ้งอกสมอง 

1. กรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการซมึ, ไม่รู้สกึตัว ซึ่งกลไกการเกิดอาจแบ่งได้เป็น 4 ภาวะใหญ่ๆ ตามระดับความรุนแรงดังต่อไปนี ้ 
1.1) ผู้ป่วยมีภาวะความดันในกะโหลกสงูมากจนเกิด herniation syndrome (การเคลื่อนที่ของเนือ้สมอง) ภาวะนีต้้องได้รับ 

การรักษาโดยทันทีเนือ่งจากมีอัตราการตายที่สงู มากภาวะความดันในกะโหลกสงูนี้ เกิดขึ้นได้จากที่มีการเพ่ิมปริมาตร 
ของสิ่งกินที ่ (space occupying lesion)ในสมองซึ่งกรณีทีก่ระหม่อมหน้าปิดแล้วกะโหลกจะไม่สามารถขยายตาม   
ความดันในกะโหลกที่เพ่ิมขึ้นสงูได้เนือ่งจากความจุของกะโหลกศีรษะคงที่เพราะฉะนัน้เมื่อมีการเพ่ิมปริมาตรของสิ่ง 
กินที ่ เช่น เนือ้งอกสมอง, ภาวะสมองบวม จะท าให้เกิดความ ดันในกะโหลกสงูขึ้น ถ้าพยาธิสภาพ ค่อยๆเป็น 
ค่อยๆไปแม้สิ่งกินที่มีขนาดใหญ่ ผู้ป่วยอาจจะไม่มีอาการซมึหรืออาการของการเพ่ิมความดันในกะโหลกที่สงูเลยก็ได้ 
เนือ่งจากสมองมี กลไกในการถ่ายเทความดันในกะโหลกศีรษะ เช่น การเคลื่อนที่ของน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสนั 
หลังผ่าน foramen magnum ไปสู่ spinal subarachnoid space  ซึ่งสามารถช่วยรับการถ่ายเทความดันที่สงูในกะโหลก 
ศีรษะได้ระดับหนึง่, การลดขนาดของช่องโพรงน้ าในสมองเพ่ือรองรับปริมาณเนือ้สมองที่บวมขึ้น เป็นต้น 
ถ้าพยาธิสภาพ เกิดขึ้นแบบรวดเร็วเช่น เลือดออกในเนือ้งอกสมอง, ก้อนเนือ้งอกที่โตเร็ว กรณีดังกล่าว ถ้าสมองปรับตัว 
ไม่ทันผู้ป่วยจะมีอาการของภาวะความดันในกะโหลกสงูได ้ เช่น อาการปวดศีรษะรุนแรง อาจมีอาเจียนพุ่งร่วมด้วย, 
อาการตาพร่ามัวหรือมองเห็นภาพซอ้นและถ้าความดันในกะโหลกขึ้นสงูมาก อาจสง่ผลต่อระดับความรู้สกึตัวและอาจ 
เสยีชีวิตได้ในที่สดุซึ่งถ้าศึกษาจากความชันของกราฟการเปลี่ยนแปลงระหว่างปริมาตรต่อความดันในสมองจะพบได้ว่า
ช่วง low compliance, high elastance เป็นช่วงที่อันตรายมาก เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรเพียงไม่มาก 
ก็อาจท าให้เกิด herniation syndrome (การเคลื่อนที่ของเนือ้สมอง) และสง่ผลให้ผู้ป่วยเสยีชีวิตได ้ เนือ่งจากความดัน 
ในกะโหลกจะเพ่ิมขึ้นสงูมากอย่างรวดเร็ว จะสง่ผลโดยตรงกับความดันเลือดที่ไปเลี้ยงเซลสมอง (cerebral perfusion 
pressure ,CPP) ซึ่งเป็น ผลต่างระหว่างค่าความดันเฉลี่ยของเสน้เลือดแดง (mean arterial pressure, MAP) 
กับความดันในกะโหลกศีรษะ  (intracranial pressure,ICP) โดยค่าปกติของความดันในกะโหลกศีรษะเท่ากับ 5-15 
mmHg หรือ 50-200 mmH2O 
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                      กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างปริมาตรของสิ่งกินที่ในสมองที่เปลี่ยนไปกับความดันในกะโหลกศีรษะ 
                             จากสมการ CPP = MAP – ICP นีจ้ะเห็นได้ว่าค่า ICP ที่สงูขึ้นจะสง่ผลให ้CPP ลดลง ซึ่งปกติค่า CCPไม่ควรต่ ากว่า 

70 mmHg เมื่อมีความดันในกะโหลกศีรษะสงูขึ้น  สมองมีกลไกป้องกันโดยม ีCushing response สง่ผลให้มีการเพ่ิมขึ้นของ 
Systolic blood pressure ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของขนาดของเสน้เลือดสมอง และความต้านทานของเสน้เลือดในสมอง 
cerebrovascular resistance (CVR)  เพ่ือที่จะพยายามรักษาปริมาณของความดันเลือดที่ไปเลี้ยงเซลสมองได้เพียงพอ 
(autoregulation) 
ถ้ากลไกการป้องกันนีไ้ม่สามารถปรับตัวได้ต่อพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นหรือพยาธิสภาพที่สง่ผลให้กลไกการปรับตัวของเสน้ 
เลือดสมองเสยีไป(disturbed autoregulation) แล้วก็อาจสง่ผลให้ความดันในกะโหลกเพ่ิมขึ้นเร็วตามปริมาณของความดัน 
เลือดที่ไปเลี้ยงสมองจนเกิดการเคลื่อนที่ของเนือ้สมองขึ้น (herniation syndrome) ซึ่งอาจจะสง่ผลต่อสว่นของก้านสมอง 
โดยเฉพาะบริเวณ diencephalon-midpons ซึ่งเป็นที่อยู่ของ Activating Reticular Ascending System (ARAS) ท าให้ผู้ป่วยซมึ 
และไม่รู้สกึตัวได้  

Herniation syndrome (การเคลื่อนที่ของเนือ้สมอง) แบ่งได ้4 แบบเรียกตามต าแหน่งกายวิภาคดังต่อไปนี ้
1. Uncal herniation 

หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของความดันในกะโหลกศีรษะที่สงูของสมองซกีใดซกีหนึง่จนมีผลให้เกิดการ 
เคลื่อนที่ของเนือ้สมองสว่น temporal lobe ด้านในที่เรียกว่า uncus ย่ืนผ่านขอบของ tentorial notch 
ไปกด midbrain ท าให้เกิด oculomotor hemiplegia alternans หมายถึงม ี oculomotor nerve palsy 
ร่วมกับม ีcontralateral hemiparesis เนือ่งจากการกด cerebral peduncle ซึ่งเป็นสว่นของ pyramidal tract 
แต่ในบางคร้ังเนือ่งจาก anatomical variations of tentorial (Kernohan) notch สง่ผลให ้uncal herniation 
สง่ผลทางอ้อมต่อ cerebral peduncle ด้านตรงข้ามมากกว่าข้างเดียวกนัก็จะตรวจพบ ipsilateral 
oculomotor palsy และ ipsilateral hemiplegia เรียกปรากฏการณ์นีว่้า “Kernohan’s phenomenon” 
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ดังนัน้จะเห็นได้ว่า oculomotor palsy (mainly papillary dilatation in comatose patient)เป็น lateralizing 
sign ที่ดีกว่า motor weakness  

2. Subfalcine herniation 
หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของความดันในกะโหลกศีรษะที่สงูของสมองซกีใดซกีหนึง่จนมีผลให้เกิดการเคลื่อ
นที่ของเนือ้สมองสว่น cingulate gyrus ย่ืนผ่านขอบของ falx cerebri ไปด้านตรงข้าม 
ซึ่งอาจจะกดแขนงของเสน้เลือด anterior cerebral artery ที่ไปเลี้ยงด้านในของ frontal lobe ได้ 
การตรวจร่างกายอาจพบอาการอ่อนแรงของขาได้ การเคลื่อนที่ของเนือ้สมองสว่น cingulate gyrus 
มักพบได้บ่อยจากรายงานของรังสแีพทย์ มากกว่าที่จะพบได้จากการตรวจร่างกาย 

3. Upward herniation หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของความดันในกะโหลกศีรษะที่สงูของสมองสว่น infratentorial 
จนมีผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของเนือ้สมองสว่น Superior vermis ขึ้นมากด ก้านสมอง 
การเคลื่อนที่ของเนือ้สมองชนิดนีพ้บน้อย อาจพบได้ในกรณีที่ท า Ventricular drainage 
เพ่ือการรักษาความดันในกะโหลกศีรษะที่สงูของสมองสว่น infratentorial  

4. Tonsillar herniation หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของความดันในกะโหลกศีรษะที่สงูของสมองสว่น 
infratentorial จนมีผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของเนือ้สมองสว่น cerebellar tonsils ย่ืนผ่าน foramen magnum 
ซึ่งอาจกดก้านสมองสว่น medulla oblongata ซึ่งมีศูนย์ควบคุม การหายใจและ ความดันโลหิตอยู่ 
ท าให้ผู้ป่วยเสยีชีวิตได้เร็วมากทั้งนีเ้นือ่งจากสมองสว่น infratentorial อยู่ในที่ที่แคบกว่าสมองสว่น 
supratentorial มากจึงมีการด าเนินโรคที่เร็วมากเช่นกัน 

5. Central herniation หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของความดันในกะโหลกศีรษะที่สงูของสมองสว่น supratentorial 
ทั้งสองซกีของสมองก่อให้เกิดความดันที่สงูผ่าน tentorial notch ซึ่งอาการแสดงคล้าย uncal herniation 
แต่ความแตกต่างของม่านตาอาจไม่ชัดเจนเท่า uncal herniation มักพบในกลุ ่มพยาธิสภาพแบบ diffuse 
brain swelling จาก trauma, stroke 

1.2) ผู้ป่วยมีภาวะความดันในกะโหลกสงูมากจากการอุดตันของช่องโพรงน้ าในสมอง (Acute obstructive hydrocephalus) 
ปกติแล้วในสมองผู้ใหญ่มีการสร้างน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสนัหลังประมาณวันละ 500 mL สว่นในเด็กเล็กประมาณวันละ 
100 mL แต่สมองและไขสนัหลังมีความจุแค่ประมาณ 150 mL (120-180 mL in adults) ฉะนัน้อัตราการดูดซมึ ของน้ า 
หล่อเลี้ยงสมองและไขสนัหลังต้องรวดเร็วกว่าอัตราการสร้างประมาณ 3 เท่า ถ้ามีการอุดตันของช่องโพรงน้ าในสมอง 
(Acute obstructive hydrocephalus) เช่น เนือ้งอกในช่องโพรงน้ า ในสมองมีขนาดโตขึ้นจน อุดตันการไหลเวียน ของน้ า 
หล่อเลี้ยงสมองและไขสนัหลังจะท าให้ผู้ป่วยมีความดัน ในกะโหลกศีรษะเพ่ิมขึ้นสงูอย่างฉบัพลัน สง่ผลให้ม ี อาการปวด 
ศีรษะมาก, ซมึลงและอาจเสยีชีวิตได้อย่างรวดเร็ว จากเกิดการเคลื่อนที่ของเนือ้สมองขึ้น จุดที่พบการอุดตันได้บ่อยใน 
ช่องโพรงน้ าในสมองได้แก ่สว่นที่มีขนาดแคบ ตามกายวิภาคในช่องโพรงน้ าในสมอง ได้แก ่ foraman of Monroe, cerebral 
aquaduct, 4th ventricle outlet ผู้ป่วยในกลุ่มนีต้้องได้รับการผ่าตัดระบายน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสนัหลัง (Ventricular 
drainage) โดยด่วน  
1.3)ผู้ป่วยมีอาการซมึ,ไม่รู้สกึตัวตามหลังอาการชักหมดสติหรือชักต่อเนือ่งผู้ป่วยในกลุ่มนีอ้าจมปีระวัติโรคลมชักมาก่อน 
และอาจขาดยากันชักหรือมีสิ่งกระตุ้นอย่างอ่ืน เช่น โซเดียมต่ า, ไข ้ เป็นต้น ปกติอาการซมึ, ไม่รู้สกึตัว, อ่อนแรงตามหลัง 
อาการชักจะค่อยดีขึ้นเองภายในระยะเวลาเป็นชั่วโมงถึงวัน ผู้ป่วยในกลุ่มนีต้้องได้รับยากันชัก ทันทีเพ่ือกันไม่ให้เกิดอาการ 
ชักซ้ า( recurrent seizures)หรือชักต่อเนือ่ง (status epilepticus) รวมถึงก าจัด สิ่งกระตุ้นชักด้วยแต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการ 
ชักเกร็งทั้งตัวในคร้ังแรกโดยมีอาการปวดศีรษะและซมึน ามาก่อนต้องนึกถึงภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมขึ้นสงูอย่าง 
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ฉบัพลันจากมีการเคลื่อนของสมองหรือมีการอุดตัน การไหลเวียนของน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสนัหลังแบบฉบัพลันผู้ป่วย 
ในกลุ่มนีต้้องได้รับยากันชักทันทีเช่นกันพร้อมๆกับการรักษาภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมขึ้นสงูโดยด่วน 
1.4) ผู้ป่วยมีภาวะเกลือแร่ที่ผิดปกติจากพยาธิสภาพเนือ้งอก เช่น Adrenal crisis จาก pituitary apoplexy, Hyponatremia จาก 
SIADH (Syndrome of inappropriate antidiuresis hormone)  

2. กรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการของความผิดปกติของระบบประสาทเฉพาะจุด กลไกการรบกวนการท างาน ของระบบประสาท  
เฉพาะจุดม ี2 แบบ คือ 
2.1) พยาธิสภาพที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นสว่นของระบบประสาท (irritative lesion, positive phenomenon) เช่น อาการเห็น 
แสงสกีระพริบเป็นระยะๆ (visual aura), อาการชักกระตุกเฉพาะที่, อาการปวดตามเสน้ประสาทบริเวณหน้า (trigeminal 
neuralgia), อาการชาเป็นๆหายๆที่ต าแหน่งเดิม (somatosensory aura) เป็นต้น พยาธิสภาพแบบนีม้ักเกิดจากรอยโรคที่กด 
เบียดสว่นของระบบประสาทที่ปกติ (compressive lesion) มากกว่าที่จะแทรกแซงสว่นของระบบประสาทที่ปกติ (infiltrative 
lesion) เช่น extra-axial pathology พวก meningioma 
2.2) พยาธิสภาพที่ก่อให้เกิดการท าลายสว่นของระบบประสาท (destructive lesion, negative phenomenon) เช่น อาการ 
อ่อนแรงคร่ึงซกี, อาการชาตลอดเวลาตามเสน้ประสาท , อาการมองไม่เห็น เป็นต้น พยาธิสภาพแบบนีม้ักเกิดจากรอยโรคที่ 
แทรกแซงสว่นของระบบประสาทที่ปกติ (infiltrative lesion) มากกว่าที่จะกดเบียดสว่น ของระบบประสาทที่ปกติ 
(compressive lesion) เช่น intra-axial pathology พวก glioma โดยทั่วไปรอยโรคในกลุ่มนีม้ีโอกาสเกิดความพิการทาง 
ระบบประสาทได้ง่ายกว่ารอยโรคชนิดแรกผู้ป่วยในกลุ่มที่ 2  นีม้ักมีเวลาในการตรวจเพ่ิมเติมก่อนที่จะท าการรักษา แต่อาจ 
พิจารณาให้ยากันชัก, steroid มีที่ใช้กรณีเนือ้งอก สง่ผลให ้ สมองบวม ยกเว้นกรณีที่สงสยั CNS lymphoma (enhancing 
periventricular lesion(s)) เนือ่งจากเนือ้งอกอาจมีขนาดเล็กลงก่อนได้รับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนือ้ได้ท าให้สบัสนในการ 
วินิจฉยัโรคได้ 

3. กรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการของระบบฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจเป็นทั้งท างานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ได้บริเวณ 
รอยโรคที่ก่อให้เกิดอาการของระบบฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง ได้แก ่ pituitary gland, hypothalamus, pineal gland อาการ 
ทางฮอร์โมนที่มากเกินไป เช่น Cushing syndrome , Giantism, Precoccius puberty เป็นต้น สว่นอาการทางฮอร์โมนที่  
น้อยเกินไป เช่น Hypothyroidism, Diabetes insipidus เป็นต้น ผู้ป่วยในกลุ่มนีอ้าจมีภาวะฉกุเฉนิที่ควรได้รับการรักษา 
อย่างรวดเร็วได้แก ่ 1)อาการปวดศีรษะรุนแรงทันทีพร้อมกับมีตาพร่ามัวเร็วเกิดจากมีเลือดออกในเนือ้งอกต่อมใต้สมอง 
(pituitary apoplexy) 2) ภาวะ adrenal crisis (secondary adrenal insufficiency) กรณีที่ไม่มีภาวะฉกุเฉนิผู้ป่วยในกลุ่มนีค้วร 
ได้รับการตรวจระดับระบบฮอร์โมนและการมองเห็นโดยละเอียด  

4.  กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติ แต่พบเนือ้งอกสมองจากภาพ CT/MRI (Incidental finding) ผู้ป่วยในกลุ่มนีค้วรได้รับค า 
แนะน าจากประสาทศัลยแพทย์ทั้งในลักษณะของพยาธิสภาพและแนวทางการรักษาซึ่งโดยสว่น ใหญ่มักจะเป็นการเฝ้าระวัง 
โดยการ follow-up CT/MRI มากกว่าการท าการผ่าตัดทั้งนีข้ึ้นกับผู้ป่วยและชนิดของพยาธิสภาพซึ่งควรได้รับการพิจารณา 
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายๆไป 

5.  กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติทางระบบประสาท แต่ไม่สามารถอธิบายอาการ ได้จากต าแหน่งของ เนือ้งอกสมอง จากภาพ 
CT/MRI ได ้ ผู้ป่วยในกลุ่มนีอ้าจต้องนึกถึงพยาธิสภาพของระบบประสาทสว่นอ่ืนโดยเฉพาะที ่ ไขสนัหลังไว้ด้วยเสมอ 
ผู้ป่วยอาจมีรอยโรคในระบบประสาทมากกว่าหนึง่จุดทั้งในสมองและไขสนัหลังซึ่งอาจเป็นรอยโรคจากพยาธิสภาพชนิด 

  เดียวกัน เช่น เนือ้งอกที่กระจายตาม Cranio-spinal axis หรืออาจเป็นรอยโรค จากพยาธิสภาพต่างชนิดกันก็ได้ เช่น Disc 
herniation  
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6.   กรณีผู้ป่วยเด็กเล็กอาจมาด้วยพัฒนาการทางระบบประสาทช้าลงหรือถดถอยลง ผู้ป่วยในกลุ่มนีก้ารซกัประวัติจากบิดา มารดา 
หรือผู้เลี้ยงดูที่ใกล้ชิดมีความส าคัญมาก เนือ่งจากผู้ป่วยเด็กเล็กอาจยังไม่สามารถให้ประวัติได้ด ีตัวอย่างค าถามที่ใช้ได้ด ี เช่น 
พัฒนาการโดยทั่วไปแตกต่างจากบุตรคนพ่ีหรือไม่, การมองเห็นเป็นอย่างไร, การเดินหรือว่ิงเป็นอย่างไร เป็นต้น 

 
แนวทางการวินิจฉยัแยกโรคเนือ้งอกสมอง 

1) การซกัประวัติอาการทางระบบประสาทช่วยบอกต าแหน่งของพยาธิสภาพได้สว่นการซกัระยะเวลาการด าเนินโรค
และ review of systems จะช่วยบอกชนิดของโรคได ้เช่น 
-โรคติดเชื้อในสมอง,ฝีในสมอง เช่น อาการไข้, ประวัติติดเชื้อบริเวณไซนัส, โรคที่มีผลต่อภูมิต้านทาน เช่น 
ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก, การด าเนินโรคที่เร็วเป็นวัน, อาทิตย์ 
-โรคมะเร็งที่ระบบอ่ืนๆช่วยแยก primary brain tumor จาก metastasis brain tumor ในผู้ป่วยเด็ก เช่น hematologic 
malignancy  

2) การตรวจร่างกายจะช่วยในการหาต าแหน่งพยาธิสภาพแบ่งซึ่งง่ายๆเป็น 3 แบบ คือ 
2.1) รอยโรคมีเพียงจุดเดียวในระบบประสาท ผู้ป่วยในกลุ่มนีค้วรเน้นการตรวจอีก 2 ประเด็น คือ direct effect ของการลุกลามของ 
เนือ้งอก (tumor extension) และ indirect effect ของเนือ้งอก เช่น cerebello-pontine angle tumor ม ีtumor extension โดยทราบได้จาก 
cranial nerve 5, 6 paresis และมี indirect effect ของการกดเบียดทางเดินน้ าหล่อเลี้ยงสมองจนม ี signs of increased intracranial 
pressure อาจตรวจพบ papilledema เป็นต้น 
2.2) รอยโรคมากกว่าหนึง่จุดในระบบประสาท ผู้ป่วยในกลุ่มนีค้ิดถึง metastasis brain tumor, malignant brain tumor  with seedings 
หรือ multiple brain abscesses 
2.3) รอยโรคนอกระบบประสาทร่วมด้วย ถ้าตรวจพบมักนึกถึง metastasis brain tumor หรือ multiple brain abscesses, other systemic 
diseases with neurologic manifestrations เป็นต้น เห็นได้ว่าจากการซกัประวัติและตรวจร่างกายสามารถได้รับการวินิจฉยัอย่างคร่าวๆ 
ทั้ง neuro-anatomical localization และ possible neuropathology ท าให้สามารถคาดเดาได้ว่า CT/MRI น่าจะเห็นความผิดปกติ 
ที่ต าแหน่งใด, ขนาดใหญ่หรือเล็กการเรียนด้วยวิธีนีส้ามารถฝึกให้เราได้คิดและคดิได้จากความจริงที่ได้จากการเรียนรู้จากคนไข้และ 
ท าให้สนุกไปกับการท างานและการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน 
3) การตรวจภาพถ่ายของสมอง CT/MRI มีค าถามที่ต้องตอบอยู่ 2 ข้อ คือ  

                  3.1) CT/MRI ได้ให้ข้อมูลตรงตามที่ได้สนันิษฐานไว้หรือไม ่ และมีข้อมูลที่ไม่สามารถได้จากการซกัประวัติ และการตรวจร่างกาย 
หรือไม่ สิ่งที่เห็นเป็น incidental finding หรือไม่   ค าถามนีจ้ะช่วยพัฒนาระบบความคิดของแพทย์ผู้รักษาได้ดี  

     3.2) CT/MRI พบรอยโรคต าแหน่งเดียวหรือมากกว่าหนึง่ต าแหน่ง ค าถามนีจ้ะช่วยบ่งพยาธิสภาพได้ดีและสามารถน าไปสู่การรักษาที่ 
ครอบคลุมทั้งหมดของพยาธิสภาพ กรณีที่พบรอยโรคมากกว่าหนึง่ต าแหน่ง นึกถึง metastasis brain tumor, malignant brain tumor 
หรือ multiple brain abscesses กรณีที่พบรอยโรคต าแหน่งเดียว CT/MRI สามารถคาดเดาชนิดของเนือ้งอกหรือพยาธิสภาพชนิดใด 
เป็นพิเศษ  
 
แนวทางการรักษาของโรคเนือ้งอกสมอง 

 จุดประสงค์และล าดับความส าคัญมีดังต่อไปนี ้ 
1. เพ่ือรักษาชีวิต กรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการซมึ, ไม่รู้สกึตัว 
2. เพ่ือรักษาคุณภาพชีวิตให้ได้เป็นปกติ รวมถึงพัฒนาการทางสมองในผู้ป่วยเด็ก 
3. เพ่ือควบคุมหรือก าจัดเนือ้งอกสมองโดยพิจารณาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
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 การรักษาผู้ป่วยในภาวะฉกุเฉนิ (Emergency treatment) กรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการซมึ, ไม่รู้สกึตัวมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้
o Basic life support: Airway (endotracheal intubation), Breathing (oxygenation, ventilation) and Circulation 

(maintain mean arterial blood pressure > 90 mmHg ) เนือ่งจากภาวะที่ความดันโลหิตต ่ำเกินไปมีผลท าให้เลือด 
ไปเลี้ยงสมองไม่พอ   

o ถ้าตรวจพบ Signs of herniation syndrome ให้ท า hyperventilation, start mannitol 1g per kg intravenously bolus. 
มีข้อห้ามกรณีความดันโลหิตตก 

o กรณีมี vasogenic edema มากๆการให้ Dexamethazone intravenous (0.1mg/kg every 6 hours) จะได้ผลดี 
และค่อยๆลดลงจนหมดภายใน 5-7 วันหลังผ่าตัด  

o Retained foley’s catheter, consult neurosurgery team, request for CT brain emergency 
o Start anticonvulsant intravenously : Phenytoin 15-20 mg/kg หรือ Fosphenytoin 15-20 (Phenytoin 

equivalence,PE)/kg 
o Routine lab including coagulogram and blood components for surgery 
o CXR for endotracheal tube position โดยเฉพาะก่อนสง่ตัวผู้ป่วยในระยะทางไกล 
o พิจารณาสง่ต่อผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลที่สามารถท าผ่าตัดและดูแลผู้ป่วยได้ทันทีหลังท าการช่วยชีวิตเบื้องต้น 

 
วิธีการรักษาเนือ้งอกสมองแบ่งเป็น 3 อย่าง ได้แก่  

           3.1) การผ่าตัด โดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี ้
 เพ่ือรักษาภาวะความดันในกะโหลกศีรษะที่สงูจากภาวะน้ าในสมองอุดตันฉบัพลนั (acute hydrocephalus) ได้แกก่าร 

เจาะระบายน้ าในช่องโพรงสมอง (external ventricular drainage), การเจาะทางระบายน้ าในโพรงสมอง 
ด้วยกล้องสอ่งผ่าตัด (endoscopic third ventriculostomy ) มีข้อบ่งชี้กรณีมี ventricular obstruction เช่น Tectal plate 
Glioma, Pineal Germinoma ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการใสส่ายระบายอย่างถาวรได้ (shunt operation ) เนือ่งจากการ 
ผ่าตัดใสท่่อระบายโดยไม่จ าเป็นอาจมีภาวะแทรกซอ้นได้ เช่น ภาวะติดเชื้อของระบบสายระบาย (shunt infection ), 
ภาวะเลือดออกใต้ชั้นเย่ือหุม้สมอง  (subdural hematoma) (รูปที่ 2), การกระจายของเนือ้ร้ายลงไปสู่ช่องท้อง1 เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 2 แสดง residual pilocytic astrocytoma และ bilateral subdural effusion after shunt operation 
ซึ่งผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเนือ้งอกที่เหลือออกภายหลังตามด้วย bilateral burr holes and shunt removal 
 

 การผ่าตัดเพ่ือเอาเนือ้งอกออก ไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจนในเนือ้งอกสมองชนิดต่อไปนี ้ได้แก่ Hypothalamic-optic 
glioma ในผู้ป่วย Neurofibromatosis type I, Diffuse brain stem Glioma, Tectal plate Glioma  
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 การผ่าตัดเพ่ือตัดชิ้นเนือ้งอกมาตรวจบางสว่น (tumor biopsy) โดยอาจใช้วิธีการเจาะรู (stereotactic biopsy)หรือ 
สอ่งกล้อง(endoscopic biopsy )ได้ขึ้นกับต าแหน่งของเนือ้งอก  กรณีนีม้ีที่ใช้กรณีสงสยัเนือ้งอกจ าพวก Germinoma, 
Lymphoma เนือ่งจากเนือ้งอกทั้งสองชนิดตอบสนองดีต่อการฉายแสงและการให้ยาเคมีบ าบัดตามล าดับข้อแนะน า 
การ ท าผ่าตัดชนิดนีค้วรท าในที่ๆสามารถตรวจชึ้นเนือ้แบบ Frozen section ได้เนือ่งจากจะได้ทราบว่าปริมาณ 
เนือ้งอกที่น ามาตรวจนัน้เพียงพอส าหรับให้การวินิจฉยัโรคได้หรือไม่  เพ่ือหลีกเลี่ยงการผ่าตัดซ้ าโดยไม่จ าเป็น 

 การผ่าตัดเพ่ือการก าจัดปริมาณเนือ้งอกออกให้ได้มากที่สดุ (cytoreductive of tumor) โดยไม่ท าให้มีผลต่อคุณภาพ 
ชีวิตแย่ลง มีข้อบ่งชี้ในเนือ้งอกชนิดต่างๆที่เหลือนอกเหนือจากที่กล่าวมา  

3.2) การฉายแสง                      
ปัจจุบันการพัฒนาของเคร่ืองฉายแสงและเทคนิคการฉายแสงได้ก้าวหน้าไปมากทั้งนีเ้พ่ือควบคุมหรือก าจัดเนือ้งอก 

         โดยให้มีผลข้างเคียงของการรักษาที่นอ้ยที่สดุ แต่ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 3 ขวบ ไม่แนะน าให้ฉายแสงเนือ่งจาก  
เป็นช่วงที่สมองก าลังเจริญเติบโตและผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการฉายแสงในระยะยาว2 

                    เช่น Cognitive decline3   ผู้ป่วยกลุ่มนีค้วรได้รับยาเคมีบ าบัดไปก่อนในช่วงที่อายุยังไม่ถึง 3 ขวบ 
เนือ้งอกบางชนิดต้องได้รับการฉายแสงในต าแหน่งก้อนเนือ้งอกหลังผ่าตัดร่วมกับการฉาย whole spinal axis ด้วย 
ได้แก่ medulloblastoma, PNET, Germ cell tumor with CSF seedings4   

           3.3) การให้ยาต้านเนือ้งอก ได้แก่ 
 ยาเคมีบ าบัด 
 ยาต้านการเจริญเติบโตของเสน้เลือด 
 Immunotherapy5 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการให้ยากันชักในผู้ป่วยเนือ้งอกสมอง 
1) กรณีฉกุเฉนิยากันชักที่ดีควรเป็นชนิดยาฉดีตามตารางข้างล่าง 

 
ยากันชัก ขนาดยาเร่ิมต้น 

(mg/kg) 
อัตราเร็วการให้ยา ขนาดยาที่ให้ได้สงูสดุ/คร้ัง หมายเหตุและข้อควรระวัง 

Diazepam 0.3 2 mg/min 10 mg กดการหายใจ 
Phenytoin 20 1mg/kg/min 

maximum 50 
mg/min 

1500 mg/day ต้องผสมกับ normal saline 
ความดันเลือดต่ า 

Fosphenytoin 15-20 (PE) 3mg/kg/min 1500 (PE)/day iv.ให้ได้เร็วกว่า Phenytoin  
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maximum 150 
mg/min 

ฉดีเข้ากล้ามได ้

Phenobarbital 20    2 mg/kg/min 
   maximum 100 
mg/min 

1000 mg/day กดการหายใจและความดันเลือดต่ า 

Valproate 20 1-6 mg/kg/min 40 mg/kg ระดับแอมโมเนียในเลือดสงูขึ้น 
Levetiracetam 20 250 mg in 30 min 

maximum 6 
mg/kg/min 

2000 mg/day ยานีเ้ร่ิมใช้ในเด็กได้ไม่นาน 
ยังไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 

PE = Phenytoin equivalence 
 

2) กรณีที่ผู้ป่วยเคยมีอาการชักมาก่อนจากเนือ้งอกสว่น supratentorial และพยาธิสภาพยังอยู่ ผู้ป่วยควรได้รับยากันชักตลอด 
โดยใช้ขนาดน้อยที่สดุที่จะควบคุมอาการชักได้ เพ่ือลดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากยากันชัก สว่นใหญ่ที่นิยมใช้ คือ 
Phenytoin, Oxcarbamazepine6 

3) กรณีที่ผู้ป่วยมีเนือ้งอกแต่ไม่เคยมีอาการชัก  ไม่มีความจ าเป็นต้องให้ยากันชักในระยะยาว  
4) กรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดเนือ้งอกสมองโดยเฉพาะ supratentorial area ควรได้รับยากันชักหลังผ่าตัดไปจนครบ 7 วัน 

อย่างไรก็ตาม บางรายงานแนะน าในเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น previous seizure history, hyponatremia7 
5) กรณีที่ผู้ป่วยจะต้องฉายแสงและต้องได้รับยากันชักควรหลีกเลี่ยงยา Phenytoin เนือ่งจากเพ่ิมอุบัติการณ์ของการแพ้ยารุนแรง 

แบบ Steven Johnson Syndrome ปัจจุบันยา Levetiracetam มักเป็นที่นิยมในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบ าบัดหรือการฉายแสง 
เนือ่งจาก drug interaction น้อย6 

 
 
 
 
 
 
 
 โรคเนือ้งอกสมองในเด็กที่พบได้บ่อย 
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รูปที่ 3 A) Classic pilocytic astrocytoma (WHO grade I)     B) Medulloblastoma (WHO grade IV) 

                               C)  Diffuse astrocytoma (WHO grade II )                   D) Focal high grade astrocytoma (WHO grade III) 
 

1) Low-grade Gliomas (WHO grade I-II) (รูปที่ 3A,3C)  
มักมาด้วยอาการแสดงเฉพาะที่และอาจมีอาการของการเพ่ิมความดันในสมองที่สงูร่วมหรือไม่ก็ได้ โดยประวัติมักมีอาการ 
เป็นเดือนหรือปี การท าผ่าตัดเอาเนือ้งอกออกหมดได้ผลการพยากรณ์โรคระยะยาวดีมาก เช่น Pilocytic astrocytoma ซึ่ง 
มักพบที่ cerebellum ขณะเดียวกันเนือ้งอกชนิดนีใ้นบางต าแหน่งไม่สามารถผ่าตัดเอาออกได้หมดอย่างปลอดภัย เชน่ 
Chiasmatic-hypothalamic glioma  การรักษาอาจต้องพิจารณาเป็นรายๆไปซึ่งอาจได้รับการฉายแสงหรือเคมีบ าบัด 
แต่ถ้าเกิดในผู้ป่วย neurofibromatosis type I อาจติดตามดูอาการและ MRI เป็นระยะๆ เนือ่งจากการพยากรณ์โรค ระยะยาว 
ดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่มี neurofibromatosis type I, Brain stem glioma สามารถท าผ่าตัดได้กรณีที่มี exophytic component 
สว่นพยาธิสภาพในก้านสมองเอง มักมีการด าเนินโรคที่แตกต่างกันโดยที่ต าแหน่ง pontine จะแย่กว่า midbrain, medulla area  
เนือ้งอกกลุ่ม diffuse pontine glioma นีส้ามารถให้การรักษาได้จากภาพ MRI โดยไม่จ าเป็นต้องได้ชึ้นเนือ้การรักษาคือ 
การฉายแสงและเคมีบ าบัด การพยากรณ์โรคระยะยาวไม่ดี รวมทั้งผู้ป่วยมักจะมี multiple cranial nerves invovement 
ต้ังแต่แรกเร่ิมก่อนได้รับการวินิจฉยั 

2) Malignant (High grade) Gliomas (WHO grade III-IV) (รูปที่ 3D) มักมาด้วยอาการแสดงเฉพาะที่และอาจมีอาการของการ 
เพ่ิมความดันในสมองที่สงูร่วมได้บ่อย สว่นประวัติมักจะเป็นใน  ระยะเวลาสปัดาห์ มีการด าเนินโรคเร็วกว่ากลุ่ม low grade 
glioma  แนวทางการรักษาในปัจจุบันคือ การท าผ่าตัดเอา เนือ้งอกให้ได้มากที่สดุ โดยเฉพาะเกิดในบริเวณ ที่สามารถ ผ่าตัด 
ได้อย่างปลอดภัย และตามด้วยการฉายแสง, เคมีบ าบัด 

3) Medulloblastomas (WHO grade IV) (รูปที่ 3B) จัดเป็นเนือ้งอกที่พบได้บ่อยในเด็กโดยอาจมีประวัติปวดศีรษะและเดินเซ 
น ามาก่อนเป็นสปัดาห์,เดือน เซลต้นก าเนิดอยู่บริเวณ inferior medullary velum ก้อนมักจะโตเข้าไปใน 4th ventricle ก่อให ้
เกิดอาการของการเพ่ิมความดันในสมองที่สงูจาก acute obstructive hydrocephalus  ก้อนมักติดกับ Cerebellar peduncle 
สว่นทางด้านหน้าของก้อนมักแยกจากก้านสมอง floor of 4th ventricle ได้ชัดเจน หลัง  ผ่าตัดอาจพบ transient cerebellar 
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mutismโดยเฉพาะก้อนขนาดมากกว่า 5 cms8  ได้ซึ่งสว่นใหญ่ฟ้ืนคืนกลับมาได้ดี กลไก เชื่อว่าเกิดจากผลกระทบต่อ dendate 
nuclei หรือการท าผ่าตัดผ่าน vermis เนือ้งอกชนิดนีจั้ดเป็นเนื้อร้ายแต่สามารถรักษาให้หายได้ทั้งนีผู้้ป่วยต้องได้รับการ 
ผ่าตัดเอาเนือ้งอกออกให้ได้มากที่สดุและตามด้วยการฉายแสง, เคมีบ าบัด  

4) Primitive neuroectodermal tumor (PNET) จัดเป็นเนือ้งอกที่มีเซลที่แบ่งตัวรวดเร็วคล้าย medulloblastoma แต่เกิดที่ 
supratentorial area ดังนัน้พยาธิสภาพมักอยู่บริเวณเนือ้สมองมากกว่าใน ventricle ท าให้การพยากรณ์โรคระยะยาวแย่กว่า 
medulloblastoma เนือ่งจากการผ่าตัดเอาเนือ้งอกออกให้ได้มากที่สุดอาจมีข้อจ ากัดโดยสมองสว่นส าคัญหลังผ่าตัดควรได้รับ 
การฉายแสง และเคมีบ าบัดร่วม ผู้ป่วยที่ตอบสนองดีต่อการฉายแสงและเคมีบ าบัดอาจอยู่ได้นานกว่า 4 ปี9    

         5)  Ependymoma เนือ้งอกชนิดนีม้ีต้นก าเนิดมาจาก ependymal cell ซึ่งอยู่รอบๆ ventricle มักพบใน 4th ventricle ก่อใหเ้กิด 
อาการของการเพ่ิมความดันในสมองที่สงูจาก acute obstructive hydrocephalus แต่ต่างจาก medulloblastoma ที่ขั้วของ 
เนือ้งอกมักติดบริเวณก้านสมอง floor of 4th ventricle การผ่าตัดบริเวณขั้วนีค้วรท าด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเนือ่งจาก 
ใกล้ศูนย์ควบคุมการหายใจและการกลืน  

         6)  Germ cell tumor แบ่งเป็น Germinoma และ Non-germinoma มักพบในผู้ป่วยเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ต าแหน่งที่พบบ่อย 
ได้แก่ Pineal region10, Suprasellar area (floor of hypothalamus)11 อาจพบพยาธิสภาพได้หลายต าแหน่งรอบๆ ventricular 
area  อาการและอาการแสดงได้แก่ ปวดศีรษะ, ตามองเห็นภาพซอ้น, เบาจืด เป็นต้น การตรวจระดับ tumor markers ในเลือด 
หรือ CSF มีสว่นช่วยในการวินิจฉยัและการติดตามการรักษาตลอดจนบอกการพยากรณ์ของโรค (Table 1,2) ผลการรักษา 
กลุ่ม Pure germinoma ตอบสนองต่อการฉายแสงและเคมีบ าบัดได้ดีมาก12 สว่นเนือ้งอกในกลุม่ Non-germinoma อาจม ี
การพยากรณ์โรคที่แย่กว่า ขึ้นกับว่าเป็นชนิดไหน13  

 
 
 
 

 
Table1. CSF and serum oncoprotein markers in pineal germ cell tumor 4, 14, 15 

 
 -hCG AFP 

Good prognosis < 1.0 mIU/ml < 20 ng/ml 
Intermediate prognosis > 1.0 mIU/ml 20-2000 ng/ml 
Poor prognosis > 2000 mIU/ml > 2000 ng/ml 

Table2. CSF oncoprotein level and prognosis14, 16 
 

Tumor  -hCG AFP PLA
P 

Pure Germinoma (CSF)  (CSF) 
Choriocarcinoma    
Yolk sac tumor    
Mature teratoma    
Immature teratoma    
Embryonal carcinoma Variable Variable Variable 
Mixed germ cell tumor Variable Variable Variable 
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         7) Teratoma แบ่งเป็น mature teratoma และ immature teratoma เนือ้งอกชนิดนีม้ักพบบริเวณ 3rd ventricle  ชนิดแรกตอบสนอง 
ดีต่อการผ่าตัดเท่านัน้ สว่น immature teratoma ต้องได้รับการฉายแสงหรือเคมีบ าบัดร่วม 
         8)Craniopharyngioma (รูปที่4) ผู้ป่วยมักมาเด็กมาด้วยฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติ เจริญเติบโตช้า ปัสสาวะบ่อย ตามด้วย 
อาการตาพร่ามัว ก้อนเนือ้โตช้าอยู่บริเวณ sellar and suprasellar area มักมี calcification ร่วมกับ mixed solid cystic component 
การพยากรณ์โรคระยะยาวดีแต่อาจต้องได้รับฮอร์โมนทดแทนตลอดชีวิต การรักษาท าได้ด้วยการผ่าตัดและพิจารณาฉายแสงหรือ 
intracavitary bleomycin or interferon ผ่าน ommoya shunt เป็นรายๆไป 
 

 
รูปที่ 4  ภาพถ่าย CT brain แสดง Craniopharyngioma with obstructive hydrocephalus และ Intra-operative finding 
พบก้อนเนือ้งอกกดบริเวณ  Optic chiasm และ both optic nerves 
 
         9) Tumor associated with neurocutaneous syndrome เช่น Neurofibromatosis and vestibular schwannoma (WHO grade I), 
Tuberous sclerosis and subependymal giant cell astrocytoma (WHO grade I) เป็นต้น 
        10) Benign neoplasm with chronic epilepsy มักพบบริเวณ Supratentorial สว่น temporal lobe หรือ frontal lobe ตามล าดับที ่
พบบ่อยได้แก่ Dysembyroplastic neuroepithelial tumor (DNET)17, Ganglioglioma (รูปที่5), Oligoastrocytoma เป็นต้น  
การพยากรณ์โรคระยะยาวดีโดยเฉพาะถ้าสามารถผ่าตัดเอาเนือ้งอกออกได้หมด รวมถึงการควบคุมอาการชักด้วย18 
 

 
                                          รูปที5่ Ganglioglioma at left hippocampal area ในผู้ป่วยเด็กมาด้วย temporal lobe epilepsy 
 
        11) Choroid plexus papilloma (WHO grade I) ก้อนมีจุดก าเนิดจาก choroid plexus  ซึ่งเป็นเหตุผลให้ก้อนเนือ้งอกพบอยู่ใน 
ventricular system (รูปที่ 6) หรือ cerebello-pontine angle มักพบในเด็กเล็กมีศีรษะโตเนือ่งจาก over production of CSF จาก Choroid 
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plexus โดยปกติสามารถรักษาให้หายขาดด้วยการผ่าตัด19 ถ้าพบในเด็กเล็ก<2 ขวบอาจต้องนึกถึง choroid plexus carcinoma ไว้ 
ด้วยเนือ่งจากมีการพยากรณ์โรคที่แย่กว่า 
 

 
รูปที่ 6       Choroid plexus papilloma with severe hydrocephalus สงัเกตว่าก้อนเนือ้งอกติดกับ enhanced choroid plexus   

ทางด้านหน้าซึ่งเป็นขั้วของเนือ้งอก การท าผ่าตัดบริเวณนีก้่อนช่วยลดปริมาณการเสยีเลือดได้มาก 
 

          12) Atypical teratoid/rhabdoid tumor (WHO grade IV) (รูปที่ 7) จัดเป็นเนือ้งอกชนิดร้ายแรงที่สดุมักเกิดในเด็กเล็ก 
อายุน้อยกว่า  2 ขวบ มักเกิดที่ posterior fossa  การพยากรณ์โรคระยะยาวไม่ดีแต่มีบางผู้ป่วยบางรายที่อยู่ได้ 4-5ปี20 

 

 
                     รูปที่ 7  ผู้ป่วย Atypical teratoid/rhabdoid tumor อายุ 11 เดือนมาด้วย failure to thrive, hydrocephalus, left CN6 paresis  
 
โรคเนือ้งอกสมองในผู้ใหญ่ที่พบได้บ่อย 

1) Meningioma พบได้ประมาณ 25 เปอร์เซน็ต์ของเนือ้งอกสมอง  มักพบในช่วงอายุ 40-60 ปี  เพศหญิงพบได้บ่อยกว่าเพศชาย 
เนือ้งอกเจริญมาจาก arachnoid cap cell ซึ่งมักพบได้ในบริเวณที่มีเย่ือหุม้สมองอยู่ เช่น Convexity (18%), 
Parasagittal/falcine(24%),Sphenoid wing(18%),Olfactory groove(10%), Suprasellar(10%), Posterior fossa(8%), 
Tentorial(3%), intraventricular (rare) เนือ้งอกชนิดนีจั้ดเป็นเนือ้งอกที่กดเนือ้สมองจากภายนอก (extra-axial brain tumor ) 
แตกต่างจากเนือ้งอกในกลุ่ม Neuroepithelial tumor ซึ่งจัดเป็นเนือ้งอกที่เกิดจากเซลผิดปกติในเนือ้สมองเอง (intra-axial 
brain tumor) อาการและอาการแสดงคล้ายกับที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น 
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                             รูปที่ 8 แสดง meningioma จัดเป็นเนื้องอกชนิด  extraaxial brain neoplasm 
เนือ้งอกชนิดนีส้ว่นใหญ่เป็นชนิดโตช้า (benign) ถ้าสามารถผ่าตัดเอาออกได้หมดถือว่าหายขาดได้กรณีที่อยู่ที่ฐาน กะโหลก 
ศีรษะอาจติดกับเสน้ประสาทสมองท าให้ไม่สามารถผ่าตัดออกได้หมดการใช้รังสรัีกษาร่วมพิกัดตามหลังการผ่าตัดก็ช่วย 
ควบคุมเนือ้งอกได้โดยสว่นใหญ่ 

2) Astrocytoma (Low grade, high grade) มักพบในช่วงอายุ 40-60 ปี  เพศชายพบได้บ่อยกว่าเพศหญิง เนือ้งอกเกิดจากเซล 
ที่ผิดปกติในเนือ้สมองเองตามรูปด้านล่างจัดเป็น intra-axial brain tumor  

 
รูปที ุ9 แสดงุกำรเปลี ยนแปลงของเนื้องอกกล ่มุglioma จำกุbenign (I-II) เป็นุmalignant (III-IV) 

 
การผ่าตัดเอาเนือ้งอกออกจัดเป็นการผ่าตัดภายในเนือ้สมอง ต่างจากเนือ้งอกกลุ่ม extra-axial brain tumor เพราะฉะนัน้จะม ี
ปัจจัยเสี่ยงของการผ่าตัดมากกว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่โตเร็ว (Grade III ,IV) การรักษาสว่นใหญ่ คือการผ่าตัดเอาเนือ้งอกออก 
ให้ได้มากที่สดุโดยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สดุ อาจต้องตามด้วยการฉายแสงและเคมีบ าบัด 

3) Metastasis brain tumors มักพบในผู้ป่วยสงูอายุ  อาจมีประวัติโรคมะเร็งมาก่อนหรือไม่ก็ได้ สว่นใหญ่พบได้ใน CA 
breast, CA lung, CA thyroid, CA prostate, CA stomach, melanoma การกระจายมักมาตามกระแสเลือดสง่ผลให้พบได้บ่อย 
บริเวณ grey&white junction ของ cerebral hemisphere  มักพบได้มากกว่าหนึง่ก้อน แนวทางการรักษาขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละราย 
ควรพิจารณาเป็นรายๆไป 

4) Pituitary adenoma มักพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก พบได้ประมาณ 5-10 เปอร์เซน็ต์ของเนือ้งอกสมอง  แบ่งเป็น 2 
อย่างตามอาการและอาการแสดง สว่นใหญ่จัดเป็นเนือ้งอกที่โตช้า (benign) 
4.1) Functioning pituitary adenoma 

ผู้ป่วยมาด้วยอาการทางฮอร์โมนที่สมัพันธ์กับของต่อมใต้สมองที่ผิดปกติที่มากหรือน้อยไป 
ก้อนเนือ้งอกอาจมีขนาดไม่ใหญ่มาก (<10mm, pituitary microadenoma) เช่น 
Hypersecretion : Prolactin - Galactorrhea, secondary amenorrhea 
                            ACTH -  Cushing’s disease 
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                            Growth hormone- Acromegaly 
Hyposecretion : TSH – hypothyroidism 
                           ACTH – adrenal insufficiency 
                           Gonadotrophins – loss of libido, sterility 

4.2) Non-functioning pituitary adenoma 
ผู้ป่วยกลุ่มนีม้ักมีผลฮอร์โมนที่สมัพันธ์กับของต่อมใต้สมองที่ปกติ และมักจะมาด้วย local mass effect เช่น 
ความผิดปกติทางลานสายตา (bitemporal hemianopia), ตาพร่ามัว (optic nerve compression), cavernous sinus 
syndrome เป็นต้น กลุ่มนีก้้อนเนือ้งอกมักมีขนาดมากกว่า 10mm (pituitary macroadenoma) 

แนวทางการรักษาขึ้นกับชนิดของเนือ้งอกและอาการ,อาการแสดง เช่น กลุ่ม Prolactinoma การรักษาด้วยยา Dopamine 
agonists(bromocriptine, cabergoline) เป็นหลัก การผ่าตัดรักษามีประโยชน์ในกลุ่มอ่ืนที่เหลือ รวมทั้งผู้ป่วย prolactinoma 
บางรายที่ไม่ตอบสนองต่อยาการใช้รังสรัีกษาตามหลังการผ่าตัดกรณีก้อนที่เหลือหลังการผ่าตัดหรือก้อนที่กลับเป็นซ้ า 
ทั้งนีผู้้ป่วยควรได้รับการดูแลจากทั้งประสาทศัลยแพทย์, อายุรแพทย์ระบบฮอร์โมนและจักษุแพทย์ร่วมกัน 

 
กลุ่มของพยาธิสภาพที่คล้ายเนือ้งอกแต่ไมใ่ช่เนือ้งอกที่อาจท าให้เกิดอาการทางระบบประสาทเช่นเดียวกับเนือ้งอกสมอง 
ได้เช่นกัน 

1) Cavernoma (cavernous malformation) จัดเป็นความผิดปกติของกลุ่มเสน้เลือดที่ไม่ใช่เนือ้งอก แต่อาจให้อาการจาก 
เลือด ที่ออกในพยาธิสภาพหลายๆคร้ัง ท าให้เกิดอาการคล้ายสิ่งกินที่ในสมองได้เช่นเดียวกับเนือ้งอกสมองการ 
รักษา คือยากันชักกรณีมีอาการชัก, การผ่าตัดเอาพยาธิสภาพออก เมื่อมีข้อบ่งชี้   

2)   Cortical dysplasia (รูปที่ 10) จัดเป็นความผิดปกติของการเรียงตัวของชั้นของเซลสมองต้ังแต่ก าเนิดผู้ป่วยมาด้วยอาการ 
      ชักที่ไม่ตอบสนองต่อยากันชัก ภาพถ่าย MRI อาจพบพยาธิสภาพคล้ายเนือ้งอกสมองได้การรักษาคือการผ่าตัดเอา 

พยาธิสภาพออก เมื่อได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทด้านลมชัก 
 

 
รูปที่ 10-แสดงตัวอย่างของ diffuse cortical dysplasia (right hemimegalencephaly) ผู้ป่วยเด็กเล็กมักมาด้วยชักบ่อยๆต้ังแต่ขวบปีแรก 

 
3) Hypothalamic harmatoma จัดเป็นกลุ่มเนือ้ปกติที่อยู่ในที่ผิดปกติ (harmatoma) ซึ่งอาจท าให้เกิดอาการชักแบบหัวเราะ 

(Gelastic   seizure) ร่วมกับฮอร์โมนที่ผิดปกติได้ การรักษาคือการผ่าตัดเพ่ือควบคุมอาการชักที่ไม่ตอบสนองต่อยากันชัก 
                ทั้งนี ้ควรท าเมื่อได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทด้านลมชักก่อนการผ่าตัด 

4)   Arachnoid cyst จัดเป็นถุงน้ าในสมองที่มีต้ังแต่แรกเกิด โดยสว่นใหญ่ถ้าไม่โตขึ้นก็ไม่มีความจ าเป็นต้องผ่าตัด 
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         5)    Brain abscess คือฝีในสมองที่บางคร้ังให้อาการและอาการแสดงคล้ายเนือ้งอกสมองได้ แต่ผู้ป่วยมักจะมีประวัติของการ 
ติดเชื้อที่ไซนัส,ในกระแสเลือดหรือมีโรคหัวใจแต่ก าเนิดร่วม ภาพถ่าย MRI มักพบ ring enhancing lesion(s) with significant 
vasogenic edema การรักษาคือการให้ยาต้านปฏชิีวนะและพิจารณาผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้ เช่นก้อนขนาดมากกว่า 2.5 
เซนติเมตร, สงสยัเชื้อรา เป็นต้น 

         6)    Pineal cyst อาจพบได้โดยสว่นใหญ่ไม่มีอาการ ขนาดมักประมาณ 5-10 mm อาจมี calcified wall, enhancement ร่วมด้วย 
ได้ ก้อนมักไม่โตขึ้นและมีโอกาสน้อยที่จะต้องได้รับการผ่าตัดรักษา แนะน าติดตามการรักษาด้วย MRI เป็นระยะ(21) 

โดยสรุปแล้วให้การวินิจฉยัและการรักษาโรคเนือ้งอกสมองควรได้รับการดูแลแบบองค์รวมโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ เพ่ือคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและผู้ปกครอง การพยากรณ์โรคขึ้ นกับชนิดของเนือ้งอกแต่ละชนิดการรักษาโดยการผ่าตัด, ฉายแสงและเคมีบ าบัด 
ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นในปัจจุบันช่วยลดอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซอ้นของตัวโรคและการรักษาได้ดีขึ้น   
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