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“โรคขี้แมวขึ้นสมอง”
ชายไทยคู่อายุ 40 ปี อาชีพรับจ้างอยู่ที่ กทม.
อาการสําคัญ
ปวดหัวมากมา 2 สัปดาห์
ผู้ป่วยมีภมู ิลําเนาอยู่ทอี่ ําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แต่มารับจ้างขับรถที่
กทม. ได้ 3 ปี
เมื่อ 6 เดือนก่อน เกิดอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปล้มคว่าํ ผู้ปว่ ยสลบไปชั่ว
ครู่หลังจากนัน้ ฟื้นเป็นปกติแต่สังเกตเห็นภาพทางหางตาขวาไม่ชัดเหมือนทางซ้าย ผู้ป่วยไม่ได้
ไป พบแพทย์ จน 2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลสังเกตว่าขณะขับรถเห็นภาพซ้อนในแนวราบ
ถ้าปิดตาข้างหนึ่งแล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นและเป็นภาพเดียว พร้อมๆ กันเริ่มปวดหัวเป็นพักๆ
ครั้งละ 5-10 นาที บางครั้งจะมีเห็นภาพซ้อนมากขึ้น
2 สัปดาห์กอ่ น ปวดหัวมากขึ้น ปวดร้าวทั่วๆ ไปและปวดตลอด บางครั้งปวด
มากจนอาเจียน ผู้ป่วยจึงมาหาแพทย์ที่โรงพยาบาล
ใน 6 เดือนทีผ่ ่านมา ผู้ป่วยทานอาหารได้น้อยลง น้ําหนักลดไป 6 กิโลกรัม
อภิปราย
อาการที่สําคัญในผู้ป่วยรายนี้คือ ปวดหัวและตาเห็นภาพซ้อน โดยอาการหลัง
เกิดก่อนนานถึง 4 เดือน นอกจากนี้ยงั เกิดขึ้นหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์คว่ําจนทําให้ผู้ป่วย
สลบไปชั่วครู่เป็นอาการที่เห็นภาพไม่ชัดทางหางตาขวา ซึ่งอาจเป็นเพราะมี visual field defect
ได้ซึ่งต้องตรวจร่างกายให้แน่ชัดในเรื่องนี้
เมื่อมีผู้ปว่ ยมาบ่นเรื่องเห็นภาพซ้อน ควรถามเป็นคําถามแรกว่าถ้าปิดตาข้างใด
ข้างหนึ่งแล้วภาพซ้อน 2 ภาพเหลือเพียงภาพเดียวหรือไม่ ถ้าใช่หมายความว่าผู้ปว่ ยมี
binocular diplopia เพราะกล้ามเนือ้ ตาทั้ง 2 ข้างทํางานไม่ประสานกันเป็นปกติ ถ้าปิดตาแล้ว
ยังเห็นภาพซ้อนหมายความว่ามี monocular diplopia สาเหตุเป็นจากความผิดปกติในลูกตา
เช่น เลนส์หรือแก้วตาผิดปกติทําให้การสะท้อนแสงจากภาพผิดไปหรือเป็นโรคใน anterior
หรือ posterior chambers ที่นี้หันกลับมาพิจารณา binocular diplopia ถ้าผู้ป่วยเห็นภาพ
ซ้อนในแนวราบ หมายความว่า lateral rectus ตาข้างหนึ่งกับ medial rectus ของตาอีกข้าง
หนึ่งไม่ประสานกันเพราะกล้ามเนือ้ หนึ่งกล้ามเนือ้ ใดอ่อนแรงหรือไม่ทํางานจากโรคกล้ามเนือ้ เอง
หรือเส้นประสาททีค่ วบคุมการทํางานของกล้ามเนือ้ นัน้ ผิดปกติ เช่น ถ้าเห็นภาพซ้อนใน
แนวราบและภาพที่ซอ้ นเกิดเป็น 2 ภาพห่างกันยิ่งขึ้นเวลามองไปทางขวาพอบอกได้วา่ กล้ามเนื้อ
ตา lateral rectus ข้างขวาเสีย ถ้าเป็นทีป่ ระสาทก็ cranial nerve ที่ 6 หรือ abducens nerve
เสีย ถ้าเห็นภาพซ้อนในแนวเหลื่อมกันก็หมายถึง superior หรือ inferior recti หรือ superior
/ inferior oblique คู่หนึ่งคูใ่ ดเสีย เป็นจาก cranial nerve ที่ 3 (oculomotor) หรือ cranial
nerve ที่ 4 (trochlea) เสีย
นักศึกษาแพทย์และแพทย์บางคนอาจไม่ชอบเรียนกาย
วิภาคศาสตร์ ในเรื่องนี้จําง่ายๆ เป็นสูตรเคมีดังนี้ LR6 (SO4)3 หมายถึง lateral rectus
(LR) มี cranial nerve ที่ 6 ควบคุม superior oblique (SO) ควบคุมโดย cranial nerve ที่
4 กล้ามเนื้อตาอื่นๆ ทีเ่ หลือควบคุมโดย cranial nerve 3 !

อาการปวดหัวที่ค่อยเป็นค่อยไปและเป็นมากขึ้นมีอาเจียนเวลาปวดมาก ปวด
จนผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล ทําให้นึกถึงว่าผู้ปว่ ยมีก้อนที่โตขึ้นในกระโหลกศีรษะหรือมีความ
ดันในกระโหลกศีรษะสูง อาการปวดศีรษะเกิดขึ้นหลังอุบัติเหตุจักรยานยนต์คว่ําถึง 5 เดือน
เศษ ถ้าจะเป็นผลจากอุบัติเหตุก็คงนึกถึง subdural haematoma บ้างแต่คงเป็นไปได้น้อยมาก
เพราะผู้ป่วยเพิ่งจะมาปวดหัวและถ้ามี visual field defect จริงโอกาสเป็น subdural
haematoma ยิ่งน้อยลงไปอีกมาก ผู้ป่วยอาจจะมีโรคอะไรอยู่กอ่ นในศีรษะและอาการทั้งหลาย
ไม่เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุเลยก็ได้ ความเป็นไปได้อีกทางหนึ่งก็คือ ผู้ปว่ ยมีโรคอะไรอยู่ก่อนแล้วโรค
นั้นทําให้ผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุ เช่น ถ้ามี visual field defect อย่างในกรณีนี้อาจมี ®
homonymous hemianopia เวลาขี่จักรยานยนต์โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มีมากขึ้น
ข้อมูลจากประวัติที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ป่วยเบื่ออาหาร น้ําหนัก
ลดลงไปถึง 6 กิโลกรัม อาจมีโรคร้ายแรงอยู่ด้วย การตรวจจึงต้องเพ่งเล็งไปที่การตรวจ
ร่างกายทั่วไปด้วยว่า มีไข้ มีตับ ม้ามหรือต่อมน้ําเหลืองโตหรือไม่ และแน่นอนการตรวจทาง
ระบบประสาทต้องไม่ลืมดูว่าผู้ปว่ ยมี ® homonymous hemianopia มี parietal lobe signs
หรือ localizing signs อื่นๆ หรือไม่
ผลการตรวจร่างกาย
T 38ºC
PR 78 regular
BP 120/80
fully conscious, and thin looking person
no neck stiffness
- bilateral papilloedema
- ® homonymous hemianopia
Eyes movements : paresis of ® LR
Face √
Tongue √
Limbs : Power and coordination √
slight weakness of hip flexors and dorsi flexors of both feet
SJ
++
++
BJ ++
++
TJ
++
++
KJ
+++
+++
AJ ++
++
P
↑
↑
sensation : doubtful impaired sensation to pin prick over ®
side
อภิปราย (ต่อ)
ผลการตรวจร่างกายพอบอกได้ว่าผูป้ ่วยมีความดันน้ําหล่อสมองและไขสันหลัง
สูงเพราะมีประสาทจอตาบวมทั้ง 2 ตา และมี LR ข้างขวาทํางานไม่ปกติคงมีก้อนโตที่สมอง
ซีกซ้ายทําให้มี homonymous hemianopia ข้างขวาและมีความรูส้ ึกเจ็บน้อยลงซีกขวาเช่นกัน
แต่แปลกที่ขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรงและ DTR’s ไวผิดปกติ ซ้ํายังมี Babinski response ทั้ง 2
ข้างอาจเป็นจากก้อนในสมองซีกซ้ายโตมากจนขยายไปกดสมองซีกซ้ายด้วย หรือไม่เช่นนั้นก็มี

ก้อนในสมองซีกขวาด้วยจะมีมากกว่า 2 ก้อนก็เป็นได้ เรื่องนี้ตอ้ งยอมรับว่า CT หรือ MRI
สมองให้คําตอบได้ดีกว่าการตรวจร่างกายทางคลินิกมาก
ผู้ป่วยรายนี้มไี ข้และผอมลง ต้องนึกถึงการติดเชื้อที่ทาํ ให้เกิดฝีในสมอง ถ้าเป็น
เช่นนั้นในปัจจุบันผมจะนึกถึงก่อนว่าผู้ปว่ ยเป็น immunocompromised host หรือไม่
ผมขอผลการตรวจเลือด HIV, CBC และ CT scan สมอง
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
Blood : anti-HIV +ve
Hb 13
PCV 38.7
WBC 6700
N 74 L 17 M 5
E4
Platelets 316,000
Urine : protein trace
CT brain : multiple ring enhancing lesions involving right frontal,
temporal, right occipital lobes and right cerebellar hemisphere with extensive
perilesional oedema. A mass lesion at the left thalamus causes displacement of the
third ventricle to the right. There was increased leptomeningeal enhancement along
tentorium cerebelli and interhemispheric falx cerebriat the occipital region.
The findings are consistent with an infectious process such as
toxoplasmosis or tuberculosis.
อภิปรายเพิ่มเติม
ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV มีรอยโรคที่เป็นก้อนหลายก้อนในเนื้อสมอง
และสมองน้อย (cerebellum)
ผู้เชี่ยวชาญเห็นรอยโรคแบบนี้ที่มีการเห็นขอบชัดเป็นรูปวง
แหวนจาก contrast media ซึ่งเกือบจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโรค toxoplasmosis จึงกล้า
รายงานมาซึ่งผมก็เห็นด้วยเพราะโอกาสทีจ่ ะเป็น tuberculoma คงน้อยมาก อย่างไรก็ตามควร
ส่งเอกซ์เรย์ปอดและควรส่งเลือดไปทํา Dye test เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค toxoplasmosis
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลเอกซ์เรย์ปอดปกติ และไม่ได้ส่งเลือดไปทํา dye test แต่ได้ให้การรักษา
toxoplasmosis ไปเลยด้วยยา sulphadiazine และ pyrimethamine
พร้อมทั้งให้ยา
co-trimoxazole ไปเพื่อครอบคลุมการติดเชื้อ pseudocystis carinii ไปด้วย
อภิปราย (ต่อ)
ปัญหาการติดเชื้อที่ฉวยโอกาสในผู้ป่วยด้วย HIV ในบ้านเราเป็นปัญหาที่สําคัญ
มากขึ้นเรือ่ ยๆ เพราะเรามีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มาก การสําแดงโรคและการรักษาการติดโรคจาก
เชื้อ ที่ฉวยโอกาสมักจะพอทราบกันหรือหาอ่านได้ง่าย ล่าสุดรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดา
ราวรรณ วนะชิวนาวิน และคณะจากศิริราชได้รวบรวมผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีจํานวนถึง 104 รายลง
ตีพิมพ์ในสารศิริราช ซึง่ ผู้อ่านควรหามาอ่านและเก็บใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ดี (เอกสาร
หมายเลข 20)
ในที่นี้ผมจึงจะขอเล่าเกี่ยวกับ toxoplasmosis และผลงานวิจัยทางด้าน
วิทยาการระบาดและแง่มมุ อื่นที่ทาํ ในประเทศไทยแทนเพราะไม่คอ่ ยเป็นที่ทราบกัน

Toxoplasmosis เป็นโรคจากพยาธิ์เซลล์เดียว (protozoan) คือ Toxoplasma
gondii ชื่อมาจากภาษากรีก toxos แปลว่า ส่วนโค้งหรือ arch ส่วน plasma คือ รูปร่าง
หรือ form และ gondii มาจากคํา gundi ชื่อสัตว์แทะชนิดหนึ่ง (Ctedactylus gundi) ที่พบ
ในอาฟริกา Monceau แพทย์ชาวฝรัง่ เศสเป็นคนแรกที่รายงานโรคนี้ไว้เมือ่ ประมาณ 100 ปี
มาแล้ว
ในประทศไทยมีผู้พบพยาธิ์ตัวนี้ในหนู (rat) ขณะทําวิจัยเกีย่ วกับโรคสครับ
ไทฟัสหรือโรคไรหนูตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 โดย ร.อ.วิชัย สังขสุวรรณ ได้รายงานไว้ แต่รายงาน
ผู้ป่วย
3
รายแรกที่ถึงแก่กรรมเป็นรายงานในวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์โดยรอง
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุขมุ บุณยะรัตเวช รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ ไชยเมืองราช
นายแพทย์เชาวลิต ไพโรจน์กุล และศาสตราจารย์นายแพทย์เดชา ตันไพจิตร จากคณะ
แพทยศาสตร์ รามาธิบดี เมื่อ ค.ศ. 1980 (เอกสารหมายเลข 5)
เป็นที่ทราบกันว่าคนติดโรคนี้ได้ 3 ทาง คือ
1) จากแมวซึ่งเป็น definitive host (โฮสต์จําเพาะ) ของพยาธิ์ตัวนี้ โดยกิน
อาหารที่ปนเปื้อนขี้แมวที่เป็นโรคนี้
2) จากการกินเนื้อหมู เนื้อแกะ แพะหรือเนื้อไก่ทตี่ ิดเชื้อและมีถุงพยาธิ์อยู่
ในกล้ามเนือ้ และอวัยวะอื่น
และ 3) จากหญิงที่ติดเชื้อพยาธิ์นี้ขณะตั้งครรภ์ พยาธิ์ผ่านรกไปสูล่ ูกในครรภ์
เด็กที่คลอดจึงมีอาการจอตาอักเสบ (choroidoretinitis) หรือมี hydrocephalus และบางราย
พบมี calcification ในสมอง ชนิดนี้ก็คือ congenital toxoplasmosis
dye
การศึกษาโรคนี้ทางวิทยาการระบาดโดยการตรวจน้ําเหลืองคนด้วยวิธี
test ที่พบโดย Sabin และ Feldman พบว่าในประเทศต่างๆ ทางตะวันตกประชากรประมาณ
ร้อยละ 30 ~ 80 เคยติดเชื้อโรคนี้เพราะมี antibody อยู่ในเลือด รองศาสตราจารย์แพทย์
หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปัจจุบันเป็นผูท้ ี่
ศึกษาและเชี่ยวชาญโรคนี้โดยเฉพาะ ได้ศึกษาโรคนี้ในประชากรไทยในภาคต่างๆ ของประเทศ
โดยศึกษาจากผู้บริจาคโลหิตที่กรุงเทพมหานคร เชียงราย พะเยา ขอนแก่น ชลบุรี ราชบุรี
ระนองและกาญจนบุรี กว่า 8000 ราย พบ T. gondii antibody ให้ผลบวกประมาณร้อยละ
12 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีเชื้อและมีเชือ้ HIV ถึง 1200 คน ทารกแรก
เกิดอีก 500 คนที่เสี่ยงต่อการติดโรคนี้ เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เกือบ 200 ราย และคนที่
ได้รับการเปลีย่ นถ่ายไตจากรามาธิบดีอกี 200 รายด้วย (เอกสารหมายเลข 6 ถึง 11)
การตรวจหา antibody ต่อ T. gondii ที่ถือเป็น gold standard ก็คือ dye
test ซึ่งในบ้านเราทําได้แห่งเดียวก็คือ ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล เพราะจะต้องมีวิธี
เลี้ยงพยาธิ์นี้ไว้ในหนูอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าใช้วิธีอื่นๆ เป็นการทดสอบกรองก่อนก็พอได้ (ดู
เอกสารหมายเลข 11) ถ้าผลทีอ่ อกมาไม่แน่ชัดก็ควรส่งไปรับการตรวจยืนยันด้วย dye test
ต่อไป
เรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับโรคนี้ในคนไทยก็คือ เพราะเหตุใดเราถึงพบคนไทย
ติดพยาธิ์นี้น้อยกว่าชาวตะวันตก และคนไทยได้รบั เชื้อจากกินเนื้อหมูและเนือ้ สัตว์อื่นหรือได้
จากการที่เลี้ยงและคลุกคลีอยู่กับแมว
ในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ซงึ่
บังเอิญก็เป็นสัตวแพทย์ด้วย ได้ศึกษาในชุมชนและวัดวาอารามในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแมวและเจ้าของสัตว์ ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชแี ละลูกศิษย์วดั
ตลอดจนผูท้ ี่อยู่ใกล้ชิดแมว โดยวัดระดับ antibody ต่อ T. gondii ในเลือดด้วยวิธี dye test
พบว่าคนที่อยู่ ใกล้ชิดแมวที่มีเชื้อ (คือแมวที่มี T. gondii antibody ในเลือด) ก็มี antibody
นั้นเป็นจํานวนมากกว่า
คนที่อยู่ใกล้ชิดแมวที่ไม่มีโรค ผลที่ได้สนับสนุนว่าคนไทยที่
เป็นโรคนี้คงติดเชื้อจากแมว ขณะนี้ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์กก็ ําลังศึกษาว่า

คนไทยติดเชื้อโรคขี้แมวจากอาหารทีม่ ีเนื้อสัตว์ดว้ ยหรือไม่ ผู้ทสี่ นใจเกี่ยวกับพยาธิ์ตัวนี้หาอ่าน
ได้จากตํารา (เอกสารหมายเลข 1) ที่ผมให้ไว้เป็นตําราที่ดมี ากและแทบไม่น่าเชื่อว่าตําราเล่ม
ใหญ่ขนาดนั้นจะเขียนโดยคนๆ เดียว !
ผมได้ให้รายชื่อเอกสารเกี่ยวกับพยาธิ์นี้ที่ทําให้เกิดโรคในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
(เอกสารหมายเลข 2) และผลการศึกษาหลังที่นําเอายาต้านเชื้อ HIV มาใช้ที่เรียก HAART
(highly active antiretroviral therapy) ตามเอกสารหมายเลข 17
สําหรับแพทย์ที่รักแมวและพวกที่สนใจสัตว์เลี้ยงนี้ ผมขอแนะนําให้อ่านเอกสาร
หมายเลข 3 ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารราชบัณฑิตยสถาน เป็นพิเศษ ผมเองก็เพิ่งทราบว่าแมวกับ
คนอยู่ด้วยกันมาเกือบ 5000 ปีแล้ว !
ผมเขียนหัวข้อเรื่องนีว้ ่า “โรคขี้แมวขึ้นสมอง” เพราะเห็นว่าเป็นภาษาไทยแท้ดี
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์เสนอใช้เรียกโรค Toxoplasmosis ว่าโรคขี้แมว ซึ่งผม
เห็นว่าเหมาะสมดีมาก ทํานองเดียวกับโรคฉี่หนูหรือโรคไข้ฉี่หนูสาํ หรับ Leptospirosis ที่ติด
ปากแล้ว !
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