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วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ
ชายไทยอายุ 24 ปี มาด้วยตาสองข้างมัวมากขึ้น
เรือ่ ยๆ 2 เดือน ได้รบั การวินจิ ฉัยว่า เส้นประสาทตาอักเสบ
สองข้าง และได้รับยาเสตียรอยด์ ประมาณ 1 สัปดาห์
อาการตามัวกลับมามองเห็นเกือบปกติ ต่อมาตาสองข้าง
มัวมากขึน้ ใหม่ และเริม่ มีผนื่ ทีฝ่ า่ มือและ ฝ่าเท้า ตรวจพบ
ระดับการมองเห็นสายตาลดลงทั้งสองข้าง ผื่นที่ฝ่ามือ
ฝ่าเท้ามีสแี ดง ลักษณะหนาและเป็นขุย ผลตรวจรังสีวทิ ยา
สนามแม่เหล็กสมอง (MRI brain) พบเส้นประสาทตา
อักเสบทั้งสองข้าง (bilateral optic neuritis) ตรวจเซรุ่ม
วิทยา (serology) พบแอนตีบ้ อดีต้ อ่ เชือ้ ซิฟลิ สิ ทัง้ ในเซรุม่
และน�้ำไขสันหลัง
ค�ำส�ำคัญ ประสาทตาอักเสบ, ซิฟิลิส

บทน�ำ
เส้นประสาทตาอักเสบเป็นภาวะที่พบได้บ่อยทาง
เวชปฏิบัติ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคภูมิต้านทานต่อ
เนื้อเยื่อตัวเอง(autoimmunity) หรือ การลอกตัวของ
ปลอกมัยอีลิน (demyelination) เช่น multiple sclerosis
หรือ neuromyelitis optica เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังมีสา
เหตุอนื่ ๆ อีกมาก รายงานนีน้ ำ� เสนอผูป้ ว่ ยทีม่ เี ส้นประสาท
ตาอั ก เสบจากติ ด เชื้ อ ซิ ฟ ิ ลิ ส ของระบบประสาท
(neurosyphilis) ซึ่งมีอาการและอาการแสดงในกลุ่ม
เส้นประสาทตาอักเสบทีไ่ ม่ปกติ (atypical optic neuritis)
และมีประเด็นที่แตกต่างจากเส้นประสาทตาอักเสบใน
multiple sclerosis หรือ neuromyelitis optica (typical
optic neuritis) อันอาจเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยแยก
ภาวะดังกล่าวออกจากกัน
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อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ประวัติปัจจุบัน
2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล หลังเล่นคอมพิวเตอร์
เห็นจุดด�ำตรงกลางลานสายของตาขวาขนาดเล็ก ต่อมา
จุดด�ำนี้เริ่มขยายขนาดท�ำให้ตัวขวามัวมากขึ้น แต่มอง
เห็นสีเป็นปกติ ไม่มีปวดตา ไม่มีตาแดง ส่วนตาซ้าย
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1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ตาซ้ายเริ่มมีจุดด�ำตรง
กลาง ขยายขนาดมากขึ้นเรื่อยเช่นเดียวกับตาขวา ช่วงนี้
ตาขวามัวมากขึ้น เห็นเป็นสีด�ำเลือนรางทั้งลานสายตา
ไม่ มี ไ ข้ ไม่ มี ป วดศี ร ษะ ไม่ ป วดตา ไม่ เ ห็ น ภาพซ้ อ น
ภาพถ่าย CT scan สมองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ไม่พบ
ความผิดปกติ ผู้ป่วยไม่ได้รับการเจาะตรวจวิเคราะห์
น�ำ้ ไขสันหลังแพทย์วนิ จิ ฉัยว่าเป็นเส้นประสาทตาอักเสบ
และให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยยาเสตี ย รอยด์ แ บบฉี ด เข้ า
หลอดเลือดด�ำ 3 วัน และกินต่ออีก 1 สัปดาห์ สายตากลับ
มาเกือบปกติ
2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล อาการตามัวทั้งสอง
ข้ า งเริ่ ม กลั บ มาใหม่ โ ดยตาข้ า งขวารุ น แรงมากกว่ า

ข้างซ้าย ช่วงนี้เริ่มมีผ่ืนหนาและเป็นขุยที่ฝ่ามือฝ่าเท้า
(รูปที่ 1) อาการตามัวเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จนมองไม่ค่อย
เห็นจึงมาพบแพทย์
ประวัติอดีต
- ไม่มีโรคประจ�ำตัว ไม่มียากินประจ�ำ 
- มีคู่นอนหลายคน มีประวัติ unsafe sex
- เคยมี ผื่ น แดงที่ ทั้ ง ตั ว ยกเว้ น ใบหน้ า เมื่ อ
ประมาณ 1 ปีกอ่ น ไปพบแพทย์บอกว่าเป็นผืน่ แพ้ อาการ
เป็นประมาณ 1 สัปดาห์ ดีขึ้นเอง
- ปฏิเสธประวัติเคยมีแผลที่อวัยวะเพศมาก่อน
การตรวจร่างกายตามระบบทัว่ ไปอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ยกเว้นมีผื่นที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าดังรูป

รูปที่ 1 Erythematous hyperkatotic plaque with scale at palms and soles (ปกหน้า)
การตรวจร่างกายทางระบบประสาทพบ
Cranial nerve II (รูปที่ 2)
VA: RE - hand motion Color, 1/17
LE -10/200. CPH 20/100 color 0/17
Pupil 3 mm.RTL both eyes
RAPD positive RE
รูปที่ 2 Fundi: mild hyperemia of both retinas without
abnormality of optic nerve heads (ปกหน้า)
การตรวจร่างกายทางระบบประสาทอื่นๆ อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ผู้ป่วยได้รับการตรวจเพิ่มเติมดังนี้
ภาพถ่ายสนามแม่เหล็กของสมอง (MRI brain)
ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 MRI brain and orbit T2W: faint hyperintense lesion in posterior part of bilateral optic nerves (ปกหน้า)
ตรวจเซรุ่มวิทยา (serology) พบ
- Serum RPR : reactive, titer 1 : 64
- Treponemapallidum Ab : positive
- AntiHIV positive, CD4 142 cells/cu.mm
- Viral load 1,470,000 copies/mL
ผลการตรวจน�้ำไขสันหลังพบว่า
- Open pressure: 24 cmH2O, close pressure:
19 cmH2O
- CSF profile : clear and colorless
WBC 106 cell/cu.mm, mono 92 %, PMN 8%
glucose 37 mg%, protein 72.2 mg%
- CSF VDRL: weakly positive
แพทย์ให้การวินิจฉัยเป็นเส้นประสาทตาอักเสบ
ทัง้ สองข้างและเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจากการติดเชือ้ ซิฟลิ สิ
เข้าระบบประสาทในผู้ป่วยโรคเอดส์ (bilateral optic
neuritis with Syphilistic meningovasculitis in AIDS
patient) ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา Penicillin ทาง

หลอดเลือดด�ำในโรงพยาบาลนาน 2 สัปดาห์ ก่อนกลับ
บ้านอาการตามัวทัง้ สองข้างเริม่ กลับมาดีขนึ้ จนเป็นปกติ
ในที่สุด

วิจารณ์
เส้ น ประสาทตาอั ก เสบ (optic neuritis) โดย
ส่วนใหญ่มักเกิดจากในโรคกลุ่มภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อ
ตนเอง หรือการลอกตัวของปลอกมัยอีลินซึ่งแพทย์ทาง
ประสาทวิทยาทั่วไปจะคุ้นเคยกับสาเหตุเหล่านี้มากกว่า
โรคติดเชือ้ ทางระบบประสาท อย่างไรก็ตามยังมีอกี หลาย
สาเหตุ ทีต่ อ้ งวินจิ ฉัยแยกออกจากเส้นประสาทตาอักเสบ
จากโรคภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง เช่น multiple
sclerosis หรือ neuromyelitis optica ซึง่ กลุม่ นีจ้ ะมาด้วย
typical optic neuritis ส่วนกรณีของเส้นประสาทตา
อักเสบที่ไม่ปกติ (atypical optic neuritis) จะมีสาเหตุที่
หลากหลายตลอดจนการรั ก ษาและพยากรณ์ โ รค
แตกต่างกันไปในแต่ละโรค1 การแยกทั้งสองภาวะนี้
สามารถแยกได้จากลักษณะบางอย่าง ดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะของ typical และ atypical optic neuritis 2
Typical
Atypical
•• Acute or subacute attack
• Progressive disease
•• Mostly young adults (age 20-55 y)
• Age group <12 and >50 y
•• Unilateral visual acuity loss
• Bilateral visual loss
•• Improvement with/without treatment
• No spontaneous visual improvement
•• Continued improvement after corticosteroid withdrawn
• Deterioration after corticosteroids are discontinued
•• Mild pain that worsens with eye movement
• Following loss of vision, painless to severe pain
•• The optic disc appears normal or mildly swollen
• Severe swelling and hemorrhage in optic disc
•• Variable visual field defects may occur
• Variable signs and symptoms, depending on
•• Altered perception of motion (the Pulfrich phenomenon)
etiology
•• Vision blurs when body temperature rises (Uhthoff’s
phenomenon)
•• Bright, fleeting flashes of light (phosphenes)

ในผูป้ ว่ ยรายนีม้ ลี กั ษณะของเส้นประสาทตาอักเสบ
ที่ไม่ปกติ (atypical optic neuritis) ดังนี้ อาการเป็นมาก
ขึ้นเรื่อยๆ (progressive disease) อาการเป็นทั้งสองตา
(bilateral visual loss) อาการแย่ลงหลังหยุด steroid
(deterioration after steroid are discontinued) และ
มีอาการแสดงตามระบบอื่น คือ ผื่นที่ฝ่ามือฝ่าเท้า ซึ่งผื่น
นี้ ร วมถึ ง ประวั ติ ที่ เ คยมี ผื่ น ทั้ ง ตั ว มาก่ อ นหน้ า นี้ เ ป็ น
เบาะแสส�ำคัญในการวินิจฉัยโรคซิฟิลิสในผู้ป่วยรายนี้
การติดเชือ้ ซิฟลิ สิ ควรนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ในผูป้ ว่ ย
ที่มีเส้นประสาทตาอักเสบแบบไม่ปกติ (atypical optic
neuritis) ร่วมกับผื่นฝ่ามือ ฝ่าเท้า ผื่นจากการติดเชื้อ
ซิฟิลิสสามารถเป็นได้หลายรูปแบบ ทั้ง macular or
papular, discrete or diffuse, scaly or non-scaly or
hyperkeratotic (syphilitic corn) เป็นต้น3 ในผู้ป่วยราย
นี้ มี ก ารส่ ง ตรวจเพิ่ ม เติ ม ทางเซรุ ่ ม วิ ท ยา (serology)
พบปฏิกิริยาทางอิมมูนวิทยาของเชื้อโรคซิฟิลิสในระบบ
ประสาท (neurosyphilis) และพบยั ง โรคภู มิ คุ ้ ม กั น
บกพร่อง (AIDS) ร่วมด้วย ท�ำให้สามารถให้การรักษา
เส้นประสาทตาอักเสบของผูป้ ว่ ยด้วยยาปฏิชวี นะได้อย่าง
ตรงจุด และการวางแผนให้ยาต้านไวรัสเอช ไอ วี เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อฉวยโอกาสเพิ่มเติม

สรุป
เส้นประสาทตาอักเสบมีหลายสาเหตุ ไม่ได้เกิด
จากภู มิ ต ้ า นทานต่ อ เนื้ อ เยื่ อ ตนเองเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
การแยกเส้นประสาทตาอักเสบแบบปกติ (typical optic
neuritis) เช่น พบในโรค multiple sclerosis และ
neuromyelitis optica ออกจากแบบที่ไม่ปกติ (atypical
optic neuritis) ดังเช่นผู้ป่วยที่รายงานนี้ มีความจ�ำเป็น
และส�ำคัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากการรักษาและพยากรณ์โรค
แตกต่างกัน
ผูป้ ว่ ยเส้นประสาทตาอักเสบ ร่วมกับมีผนื่ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
ให้นกึ ถึงโรคซิฟลิ สิ ของระบบประสาท (neurosyphilis) การ
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด�ำ และค้นหาโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) เพื่อป้องกันการติดเชื้อฉวย
โอกาสในอนาคตเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและเป็นการรักษาที่
ครอบคลุม
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