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“ตามัวจากเนื้องอกรักษาด้วยยาได้ !”
ผู้ป่วยชายไทยโสดอายุ 27 ปี จากจังหวัดนนทบุรี
อาการสําคัญ
ตาซ้ายมองไม่เห็นมา 1 ปี
เริ่มสังเกตเห็นตาซ้ายมัวเวลาอ่านหนังสือ ต่อมาเห็นภาพหน้าคนไม่ชัด ค่อยๆ
เป็นมากขึ้นได้ไปรักษาที่ รพ. แห่งหนึ่งในกรุงเทพ แพทย์ว่าประสาทตาอักเสบ ให้ยากินและยาหยอดตา
แต่ไม่ดีขึ้นจึงไม่ไปรักษาต่อที่นั่น ตาขวามองเห็นชัดดี ไม่มีปวดหัวหรืออาการอื่น นอกจากบางครั้งมี
อารมณ์หงุดหงิดเพราะอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไร บิดาเป็นพนักงานอยู่ทมี่ หาวิทยาลัยจึงพามาตรวจ
อภิปราย
เมื่อพบผู้ปว่ ยที่มีอาการตาค่อยๆ มัวจนมองไม่เห็นข้างเดียวโดยที่ไม่มอี าการอืน่ ร่วมด้วย
สิ่งที่ต้องนึกถึงก่อนเสมอโดยเฉพาะถ้าลูกตาดูปกติ
จักษุแพทย์ตรวจมาแล้วว่าประสาทตาอักเสบก็คือ
โรคที่ประสาทตาหรือ optic nerve เป็นผลจากการอักเสบจริงหรือไม่ หรือเป็นจากมีก้อนโดยเฉพาะเนื้อ
งอกกดทับประสาทตาข้างนัน้ แพทย์จงึ ควรเตรียมตรวจดู optic fundus ด้วย ophthalmoscope ว่า
optic disc ซีดขาวผิดปกติคือมี primary optic atrophy หรือไม่ ถ้ามีแนะนําให้ตรวจ visual field
โดยเฉพาะของตาอีกข้าง ในกรณีนี้ก็คือตาขวา ถ้ามี field defect ด้านนอก (temporal) ของตาข้างที่ดี
ก็บอกได้ว่า มีรอยโรคที่ optic chiasma ส่วนหน้าด้านซ้ายรวมไปถึง optic nerve ด้านนั้นด้วยจากก้อน
เนื้องอกกดทับ บางรายมี temporal field defect เพียงส่วนบนหรือส่วนล่างเท่านั้นที่เรียก upper หรือ
lower quadrantic field defect ถ้าเสียเฉพาะส่วนบนก็เป็นจากเนื้องอกกดขึ้นมาจากข้างล่าง เช่น
pituitary tumour ถ้าเสียเฉพาะส่วนล่างก็เป็นจากเนื้องอกกดลงจากข้างบน เช่น craniopharyngioma
หรือ meningioma เป็นต้น ดังนั้นการตรวจ visual field ในตาข้างที่ไม่มอี าการจึงมีความสําคัญมาก
ถ้าตรวจตาข้างขวาในผูป้ ่วยรายนี้แล้วไม่พบอะไรผิดปกติ จึงตรวจการได้กลิ่นหรือตรวจ cranial nerve ที่
1 ถ้าเกิดพบมีการเสียการได้กลิ่นหรือ anosmia เฉพาะด้านซ้าย ด้านเดียวกับตาที่บอดก็นึกถึง olfactory
groove meningioma ข้างซ้าย

ผลการตรวจร่างกาย
Wt. 80 kgs.

Ht. 162 cms.

T 36.8ºC

PR 72

110/70
VAR 20/40
Fundi : ® normal
L

VAL : no PL
®

pale disc

Visual fields : ® temporal hemianopia

L

BP

Genitalia : normal
no other abnormality
อภิปราย (ต่อ)
ผลการตรวจร่างกายบอกได้ว่า มีรอยโรคที่ L optic nerve และ anterior optic
chiasmaต้องนึกถึงเนื้องอกโดยเฉพาะ pituitary tumour
ควรทํา MRI ก่อนอื่น
ผลการตรวจพิเศษ
MRI พบมี large well-defined lobulated extra-axial mass occupying the whole
suprasellar cistern, more on the L side
ผลการตรวจเลือด
CBC ปกติ UA ปกติ
FBG, Na+ K+ Cl- CO2, TP, albumin, Cr, cholesterol, TG, Ca++, SGOT, PT
และ alkaline phosphatase ปกติ
Serum prolactin 11,100 ng/ml (ค่าปกติไม่เกิน 20)
อภิปราย
ผู้ป่วยรายนี้มรี ะดับ prolactin ในเลือดสูงมากประกอบกับมีเงาก้อนเนื้องอกใหญ่ใน MRI
เข้าได้กับ Prolactinoma เนื้องอกชนิดอื่นๆ ที่เกิดที่ต่อม pituitary หรือ craniopharyngioma บางครั้ง
ทําให้ระดับ prolactin ในเลือดสูงขึ้นได้แต่มักไม่เกิน 200 ng/ml เช่นเดียวกับยาบางชนิด เช่น
Verapramil risperidone, butyrophenones, metoclopramide หรือแม้กระทัง่
tri-cyclic
antidepressants ก็ทําให้ระดับ prolactin ในเลือดสูงขึน้ ได้แต่ไม่เกิน 100 ng/ml
ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการรักษารีบด่วนด้วยยา dopamine agonist และอาจจะมีความ
จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดด้วย
ผลการรักษา
ผู้ป่วยได้รับยา Bromocriptine (2.5 mg) 2 เม็ดวันละ 4 ครั้ง 2 เดือนหลังได้รับยา
ขนาดของก้อนเนื้องอกจากการตรวจ CT เล็กลงมาก
2 เดือนหลังรับการรักษา ระดับ prolactin ในเลือดลดลงเหลือ 950 ng/ml และอีก
3 เดือนต่อมาเหลือเพียง 12.7 ng/ml
สายตาผู้ปว่ ยไม่ดีขึ้น คงมองเห็นจากตาขวา
อภิปรายเพิ่มเติม
เนื้องอกที่หลั่งฮอร์โมน prolactin พบได้ไม่บ่อยนัก ผมจําง่ายๆ ไว้ว่าเนือ้ งอกที่สมอง
เกิดขึ้นปีละ 1 รายในประชากรหนึ่งหมื่นรายหรือสิบต่อแสนราย เนื้องอกสมอง 100 รายจะเกิดขึ้นที่
ต่อมใต้สมองหรือpituitary gland ประมาณ 5 ราย และ pituitary tumour 100 รายจะเป็น
prolactinoma เช่นผู้ป่วยรายนี้ประมาณ 40 ราย!
ที่จริงเนื้องอกที่หลั่งฮอร์โมน prolactin ส่วนมาก (กว่าร้อยละ 90) มีขนาดเล็กอยู่ใน
sella turcica และไม่คอ่ ยโตขึ้นมากอย่างในผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งก็เป็นรายแรกในผู้ป่วยที่ผมเคยพบมา ผู้ป่วย
หญิงที่เป็นโรคนี้มักมาหาแพทย์เพราะประจําเดือนขาดไปหรือเป็นหมันและมักมีน้ํานมหลั่ง ส่วนผู้ปว่ ย
ชายจึงมักมีอาการปวดหัว ตามัวและอาการจากต่อม pituitary ผลิตฮอร์โมนต่างๆ น้อยกว่าปกติ

สาร dopamine มีหน้าที่กาํ กับการหลั่ง prolactin จึงใช้ยาประเภท dopamine agonist
เช่น bromocriptine, cabergoline รักษาโรคทําให้เนือ้ งอกฝ่อลงได้เช่นในผู้ป่วยรายนี้ ผู้ป่วยควรจะอยู่ใน
ความดูแลของประสาทศัลยแพทย์เพราะบางรายอาจมีความจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดด้วย
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