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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาข้อมูลและผลการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นประสาทตาเสื่อมจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาล
ขอนแก่นและปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค
รูปแบบและวิธีวิจัย : วิเคราะห์ข้อมูลแบบย้อนหลังในผู้ป่วย 62 ราย ที่มีภาวะเส้นประสาทตาเสื่อมจากอุบัติเหตุใน
โรงพยาบาลขอนแก่นช่วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2553-2563) เก็บข้อมูลได้แก่ เพศ, อายุ, ตาข้างที่เป็น, ระดับสายตาที่
ตรวจได้ครั้งแรกหลังเกิดอุบัติเหตุ (Initial VA), ระดับสายตาหลังสิ้นสุดการรักษา (Final VA), ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สมอง, การบาดเจ็บร่วม, วิธีการรักษา จากนั้นแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีระดับสายตา Final VA ดีกว่า Initial
VA กับกลุ่มที่แย่กว่าหรือเท่ากับระดับสายตา Initial VA เพื่อน�ำมาวิเคราะห์หาปัจจัยในการพยากรณ์โรค
ผลการศึกษา : ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 12-67 ปี เป็นเพศชาย 53 ราย (ร้อยละ 84.13) สาเหตุหลักคือ อุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 79.37) การบาดเจ็บทางกายที่พบร่วมด้วยมากที่สุดคือการบาดเจ็บที่ศีรษะ (ร้อยละ 90.48) พบ
ว่ามีการสูญเสียสายตาระดับรุนแรง (Initial VA < 3/60) ถึงร้ อยละ 88.89 เมื่อสิ้นสุดการรักษามีผู้ป่วยที่สูญเสียการมอง
เห็นอย่างรุนแรงถึง ร้อยละ 71.42 ปัจจัยที่ช่วยในการพยากรณ์โรคพบว่า Initial VA ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 3/60 จะมี
ระดับสายตาหลังสิน้ สุดการรักษาทีด่ ขี นึ้ (p-value = 0.036) การรักษาแบบสังเกตอาการหรือการให้ยา Corticosteroids
ไม่มีผลต่อการพยากรณ์โรคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สรุปผลการศึกษา : โรคเส้นประสาทตาเสื่อมจากอุบัติเหตุเป็นโรคที่มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี ปัจจัยที่ช่วยในการ
พยากรณ์โรคที่ดี คือระดับสายตาเมื่อได้รับการวินิจฉัยที่ดี การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือลดความรุนแรงจากการเกิด
อุบัติเหตุจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : โรคเส้นประสาทตาเสื่อมจากอุบัติเหตุ, ปัจจัยการพยากรณ์โรค

นายแพทย์ช�ำนาญการ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น
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ABSTRACT

Objective : To investigate the prognostic factors and related demographic data that influence the
visual outcome in traumatic optic neuropathy patients at KhonKaen Hospital
Methods : Sixty-two cases of traumatic optic neuropathy patients presented at KhonKaen Hospital between 2010-2020 were examined retrospectively. Clinical data of the patients, including Initial
visual acuity (Initial VA), final visual acuity (Final VA), associated injury, CT images and treatments, were
collected. The patients were divided in 2 groups based on the result of the final VA when compared
to the initial VA. Statistical analysis were performed to identify associated factors with the visual outcome.
Result : Most of the patients were male (n=53, 84.13%). Ages were in between 12-67 years old.
The most common cause of disease was motorcycle accident (79.37%). Most common associated
injury was head injury (90.48%). Eighty-eight percent of the patients had initial VA worse than 3/60. At
the end of the treatment, most of the patients had final VA worse than 3/60 (71.42%). The initial VA
better than 3/60 was a good prognostic factor that determine the better visual outcome (p-value =
0.036). Treatments with or without systemic corticosteroids were not statistical different in the study.
Traumatic optic neuropathy had poor visual prognosis. The good initial VA was good prognosis
factor. Prevention of accident and the decreasing of accidental severity were recommended.
Keywords : Traumatic optic neuropathy, prognostic factors
บทน�ำ
โรคเส้นประสาทตาเสื่อมจากอุบัติเหตุ (Traumatic
optic neuropathy, TON) คือการสูญเสียการท�ำงานของ
เส้นประสาทตาภายหลังอุบัติเหตุต่อบริเวณรอบดวงตา
หรือการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ เกิดจากเส้นประสาทตาได้
รับความกระทบกระเทือน สาเหตุของการบาดเจ็บที่เส้น
ประสาทตาอาจเกิดจากแรงกระท�ำโดยตรง (Direct TON)
เช่นกระดูกเบ้าตาที่แตกกดทับเส้นประสาทตา หรือโดย
อ้อม (Indirect TON) จากแรงกระแทกส่งผ่านมาตามกระ
ดูกใบหน้าไปรวมกันบริเวณ optic canal ท�ำให้เส้น
ประสาทตาบวม เกิดการบีบอัดและขาดเลือด ผูป้ ่วยโรคนี้
มักมีการมองเห็นแย่ลงอย่างเฉียบพลันและรุนแรงผู้ป่วย
ประมาณ ร้อยละ 50 มีระดับสายตา (visual acuity, VA)
เมื่อสิ้นสุดการรักษาน้อยกว่า 3/60(1) ซึ่งถือว่ามีภาวะ

ตาบอดตามค�ำนิยามขององค์การอนามัยโลก(2)และอาจสูญ
เสี ย การมองเห็ น ถึ ง ขั้ น มองไม่ เ ห็ น แสงอย่ า งถาวรได้
ปัจจุบันการรักษาโรคนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันถึงผลของ
การรักษา ไม่ว่าจะเป็นการให้ยา Corticosteroids หรือ
การผ่ า ตั ด (1,3-6) และยั ง ไม่ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ ช ่ ว ยในการ
พยากรณ์โรคในผู้ป่วยไทย ที่จะช่วยในการวางแผนการ
รักษา
โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่
มีผู้ป่วยจากอุบัติเหตุมาเข้ารับการรักษาเป็นจ�ำนวนมาก
แต่ ยั ง ไม่ เ คยมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโรคเส้ น
ประสาทตาเสื่อมจากอุบัติเหตุมาก่อน ซึ่งโรคนี้พบได้ ร้อย
ละ 0.7-2.5 ของการบาดเจ็บทีศ่ รี ษะ(5) และจากการสืบค้น
ข้อมูลพบว่าการศึกษานีม้ จี ำ� นวนผูป้ ว่ ยโรคเส้นประสาทตา
เสื่อมจากอุบัติเหตุมากที่สุดจากการศึกษาในประเทศไทย
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การมีขอ้ มูลผูป้ ว่ ยโรคนีแ้ ละทราบถึงปัจจัยในการพยากรณ์
โรคจึงเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคนี้
วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาข้อมูลและผลการรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเส้น
ประสาทตาเสือ่ มจากอุบตั เิ หตุในโรงพยาบาลขอนแก่นและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค
วิธีการศึกษา
		 เป็ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบบย้ อ นหลั ง
(Retrospective study) ภายหลังผ่านการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น (KEXP64002) โดย
ศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย และมีเกณฑ์ในการคัด
เลือกผู้ป่วย (Inclusion criteria) คือ ผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่ามีภาวะเส้นประสาทตาเสื่อมจากอุบัติเหตุ
(ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการตามัวลงภายหลังการเกิดอุบตั เิ หตุรว่ มกับ
ตรวจพบระดับสายตาแย่ลงในตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง
สองข้างและมีการตอบสนองต่อแสงของรูม่านตาที่ผิด
ปกติ) ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นในช่วง
ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 ถึง 31
สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยการสืบค้นจาก รหัสโรค ICD-10
(S04.0) และมี เ กณฑ์ ก ารคั ด ออกผู ้ ป ่ ว ย (Exclusion
criteria) ดังนี้ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถหาข้อมูลได้, ผูป้ ว่ ยทีห่ มด
สติหรือไม่รู้สึกตัวนานกว่า 5 วัน ก่อนได้รับการวินิจฉัย,
ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของลูกตาส่วนอื่นร่วมด้วย ได้แก่
การฉี ก ขาดของผนั ง ลู ก ตา (Rupture globe หรื อ
penetrating injury), บาดแผลฉีกขาดทีก่ ระจกตา, เลือดออก
ในช่องหน้าม่านตา, เลือดออกในวุน้ ตา, จอประสาทตาฉีกขาด
หรือหลุดลอก, สิง่ แปลกปลอมในลูกตา (Intraocular foreign
body), ต้อกระจกจากอุบัติเหตุ (Traumatic cataract)
เก็บข้อมูลพืน้ ฐานผูป้ ว่ ยเช่น เพศ, อายุ, ตาข้างทีเ่ ป็น,
ระดับสายตาที่ตรวจได้ครั้งแรกหลังเกิดอุบัติเหตุ (Initial
VA), ระดับสายตาหลังสิ้นสุดการรักษาที่ 3 เดือน หรือ
ระดับสายตาที่ตรวจครั้งสุดท้าย (Final VA), การบาดเจ็บ
ร่วมทางตา (ตารางที่ 1), สาเหตุของการบาดเจ็บ (ตาราง
ที่ 2) เป็นต้น
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ด�ำเนินการแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มี
ระดับสายตา Final VA ดีกว่า Initial VA กับกลุ่มที่มีระดับ
สายตา Final VA แย่กว่าหรือเท่ากับระดับสายตา Initial
VA เพื่อน�ำมาวิเคราะห์หาปัจจัยในการพยากรณ์โรค โดย
ปัจจัยที่น�ำมาวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 3
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส�ำหรับข้อมูลทั่วไปของ
ผูป้ ว่ ยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) น�ำเสนอ
เป็นค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่ามัธยฐาน
ค่าต�ำ่ สุด และค่าสูงสุด ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพน�ำเสนอเป็น
จ�ำนวนและร้อยละ สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics)
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Categorical data) เช่น การได้รับยา
Corticosteroids การได้รับยาลดความดันลูกตา เป็นต้น
ใช้ Fisher’s exact test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของสัดส่วนระหว่างกลุม่ ทีม่ คี า่ ระดับสายตาหลังสิน้ สุดการ
รักษา (Final VA) ดีกว่าระดับสายตาที่ตรวจได้ครั้งแรก
หลังเกิดอุบัติเหตุ (Initial VA) และกลุ่มที่ระดับสายตาเท่า
เดิมหรือแย่ลง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม PASW
Statistics 18.0 (SPSS) โดยก�ำหนดให้มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
เมื่อ p-value < 0.05
ผลการศึกษา
การสืบค้นข้อมูลจากรหัสโรคในผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นระยะเวลา 10 ปี พบว่า
มีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเส้นประสาทตาเสื่อม
จากอุบัติเหตุจ�ำนวน 147 ราย ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้
ป่วยเข้าร่วมวิจัย จ�ำนวน 62 ราย (63 ตา) โดยสาเหตุหลัก
ที่ท�ำให้ไม่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกคือการสืบค้นข้อมูลจาก
เวชระเบียนไม่ได้
ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 12-67 ปี (ค่ามัธยฐานของอายุ
คือ 21 ปี) แบ่งเป็นเพศชาย 53 ราย (ร้อยละ 84.13) เพศ
หญิง 10 ราย เส้นประสาทตาขวาเสื่อม 32 ข้าง ตาซ้าย
เสื่อม 31 ข้าง โดยมีผู้ป่วย 1 รายที่เส้นประสาทตาเสื่อม
ทั้ง 2 ข้าง
สาเหตุหลักที่ท�ำให้เกิดโรคเส้นประสาทตาเสื่อมจาก
อุบัติเหตุ คืออุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ
79.37 (50 ตา) รองลงมาคือการถูกกระแทกโดยวัตถุ
สาเหตุอื่น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ค่ามัธยฐานของระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย
โรคหลังจากมีอาการตามัวคือ 24 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง ถึง 22
วัน) ระดับสายตาเมือ่ ได้รบั การวินจิ ฉัยครัง้ แรกพบว่ามีการ
สูญเสียระดับสายตารุนแรง (Initial VA < 3/60) ถึงร้อย
ละ 88.89 ในจ�ำนวนนี้มีถึง ร้อยละ 41.27 (26 ตา) ที่มอง
ไม่เห็นแสงเลย (no Perception of Light, no PL) ตั้งแต่
ได้รับการวินิจฉัย (ตารางที่ 1) อาการบาดเจ็บร่วมทางตา
ที่พบมากคือ เปลือกตาบวมช�้ำ เลือกออกใต้เยื่อบุตาขาว
และกระดูกเบ้าตาแตกเป็น ร้อยละ 66.67, 33.33 และ
23.80 ตามล�ำดับ การบาดเจ็บทางกายอื่น ๆ ที่พบร่วม
ด้วยมากที่สุดคือการบาดเจ็บที่ศีรษะพบ ร้อยละ 90.48
รองลงมาคือการมีกระดูกใบหน้าแตกพบ ร้อยละ 58.73
พบผูป้ ว่ ยเส้นประสาทตาเสือ่ มจากอุบตั เิ หตุ มีอาการหมด
สติหลังประสบอุบัติเหตุร้อยละ 62.90 (39 ราย)
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
จานวน (ตา) ร้อยละ
ตาข้าง
ขวา
32
50.79
ซ้าย
31
49.21
ระดับการมองเห็นเมื่อเริ่มวินิจฉัย (Initial visual acuity)
6/6 -6/12
1
1.58
6/18-6/60
5
7.94
5/60-3/60
1
1.58
2/60-PL
30
47.62
No PL
26
41.27
อาการบาดเจ็บร่วมทางตา
Eyelid ecchymosis
42
66.67
Orbital fracture
21
33.33
Subconjunctival
15
23.81
hemorrhage
Limited
11
17.46
extraocular
muscle
movement
Retrobulbar
7
11.11
hemorrhage
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
Eyelid laceration

จานวน (ตา)
5

ร้อยละ
7.94

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
จานวน (ตา) ร้อยละ
Eyelid laceration
5
7.94
Retinal edema
2
3.17
Corneal abrasion
2
3.17
ระดับการมองเห็นเมื่อสิ้นสุดการรักษา (Final visual acuity)
6/6 -6/12
9
14.29
6/18-6/60
8
12.70
5/60-3/60
1
1.59
2/60-PL
13
20.63
No PL
32
50.79

การบาดเจ็บต่อเส้นประสาทตาเป็นการบาดเจ็บจาก
แรงกระท�ำโดยอ้อมถึง ร้อยละ 95.24 (60 ตา) มีเพียง 3
ตา ที่เป็นการบาดเจ็บจากกระดูกที่แตกและกดทับเส้น
ประสาทตาโดยตรง ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 3 รายนี้มีระดับการมอง
เห็นคือมองไม่เห็นแสง (no PL) ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัย
และไม่ดีขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (47 ตา จาก 63 ตา) ได้รับการรักษา
แบบสังเกตอาการ ผู้ป่วย 16 ราย (ร้อยละ 25.40) ได้รับ
การรักษาด้วยการให้ยา Corticosteroids เข้าทางหลอด
เลือดด�ำ โดยได้รับยา Methylprednisolone 1 กรัม
ต่อวันเป็นระยะเวลา 2-3 วัน จ�ำนวน 4 ราย ได้รับยา
Dexamethasone 8 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เป็นระยะ
เวลา 2-3 วัน จ�ำนวน 12 ราย
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจนถึงการ
ได้รบั ยา Corticosteroids คือ 31.25 ± 19.22 ชัว่ โมง (ค่า
มัธยฐาน 27 ชั่วโมง ค่าต�่ำสุด 6 ชั่วโมง ค่ามากสุด 72
ชั่วโมง) นอกจากยา Corticosteroids แล้วมีผู้ป่วยอีก 16
ราย (17 ตา) ที่ได้รับการรักษาด้วยการให้กินยาวิตามินบี
รวม และผู้ป่วย 10 รายได้รับการรักษาด้วยยาหยอดลด
ความดันลูกตา ทัง้ นีไ้ ม่มผี ปู้ ว่ ยรายใดในการศึกษานีท้ ไี่ ด้รบั
การผ่าตัด Optic Nerve Decompression
ข้อมูลการตรวจด้วยภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สมองในผูป้ ว่ ย จ�ำนวน 51 รายพบว่า มีผปู้ ว่ ย 42 ราย มีเลือด
ออกใน Ethmoid ไซนัสส่วนหลัง (Posterior Ethmoidal

7

การรักษาด้วยยาหยอดลดความดันลูกตา ทัง้ นี้ไม่มีผู้ป่วยรายใดในการศึกษานี้ที่ได้รับการผ่าตัด Optic
nerve decompression
ข้อวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
มูลการตรวจด้วยภาพถ่ายเอกซเรย์
วเตอร์ส-มองในผู
่วย 2564
จานวน 51 รายพบว่า มีผู้ป่วย 42
ปีที่ 18 ฉบับคทีอมพิ
่ 2 (พฤษภาคม
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ราย มีเลือดออกใน Ethmoid ไซนัสส่วนหลัง (Posterior ethmoidal cells) หรือ Sphenoid ไซนัส, 35
รายมีพหรืยาธิ
ภาพที่สมองหรื
รษะ,
ราย มีก่ 3ระดู
าตาแตกหรืรอะดัมีเบลืการมองเห็
อดออกในน
Cells)
อ สSphenoid
ไซนัสอ,เลือ35ดออกในกะโหลกศี
รายมีพยาธิสภาพที
่ 30ตารางที
ปัจกจัเบ้
ยการพยากรณ์
สมองหรื
เบ้าตา อเลือดออกในกะโหลกศีรษะ, 30 ราย มีกระดูก
Final VA
เบ้าตาแตกหรือมีเลือดออกในเบ้าตา
ปัจจัยที่ศึกษา
> Initial
≤ Initial
ตารางที่ 2 สาเหตุของการบาดเจ็บ
VA (n=27) VA (n=36)
ตารางที่ 2 สาเหตุของการบาดเจ็บ
สาเหตุ
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
การถูกกระแทกโดยวัตถุ
อุบัติเหตุรถยนต์
ตกจากที่สูง
การถูกทาร้ายร่างกาย

จานวน (ตา)
50
5
3
3
2

ร้อยละ
79.37
7.94
4.76
4.76
3.17

ผลการตรวจระดับสายตาเมือ่ สิน้ สุดการรักษาทีร่ ะยะ
สายตาเมื
้นสุดตา)
การรัมีรกะดั
ษาบการ
เวลา 3ผลการตรวจระดั
เดือน พบว่า ร้อบยละ
42.86่อสิ(27
ที่ระยะเวลา
น บพบว่
ร้อยละ ม่ 42.86
มองเห็
นดีขนึ้ เมื3อ่ เทีเดืยอบกั
ระดัาบสายตาเริ
แรกทีไ่ (27
ด้รบั การ
วินิจฉัย อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดการรักษาผู้ป่วยที่สูญเสีย
การมองเห็นอย่างรุนแรง (VA < 3/60) มีถงึ ร้อยละ 71.42
8
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาปัจจัยที่ช่วยในการ
พยากรณ์โรคพบว่าระดับสายตาเมื่อแรกเริ่มได้รับการ
วินจิ ฉัยทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับ 3/60 จะมีระดับสายตาหลังสิน้
สุดการรักษาที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value =
0.036) ปัจจัยด้านอืน่ เช่น อายุผปู้ ว่ ยทีน่ อ้ ยกว่า 40 ปี, การ
หมดสติ หรือมีการบาดเจ็บทีศ่ รี ษะ หรือภาพถ่ายเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ที่ผิดปกติได้แก่ พบว่ามีเลือดออกใน Ethmoid ไซนัสหรือ Sphenoid ไซนัส การมีรอยโรคใน
กะโหลกศีรษะ กระดูกเข้าตาแตกหรือมีเลือดออกในเบ้าตา
พบว่าไม่สัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค ปัจจัยในด้านการ
รักษา เช่น ระยะเวลาตัง้ แต่มอี าการจนถึงได้รบั การวินจิ ฉัย,
การให้ยา Corticosteroids, การให้ยาวิตามินบี ชนิดรับ
ประทาน หรือยาหยอดลดความดันลูกตา พบว่าไม่สมั พันธ์
กับการพยากรณ์ระดับสายตาเมื่อสิ้นสุดการรักษาเช่นกัน
ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 3
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p-value

อายุ

< 40 ปี
24
26
≥ 40 ปี
3
10
ระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนได้รับการวินิจฉัย
≤ 48 ชั่วโมง
23
25
> 48 ชั่วโมง
4
11
Initial
visual
acuity
ตา) มีระดับการมองเห็นดีขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ
≥ 3/60
6
1
สายตาเริ่มแรกที่ได้รับการวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม
< 3/60
21
35
เมื่อสิหมดสติ
้นสุดการรั
กษาผูบ้ปัติเ่วหตุยที่สูญเสียการมองเห็น
หลังประสบอุ
ใช่ < 3/60) มีถ10ึง ร้อยละ 14
อย่างรุนแรง ไม่(VA
71.42
ใช่
17
22

0.128

0.232

0.036

1.000

มีการบาดเจ็บที่ศีรษะร่วมด้วย
ไม่มี
4
2
0.388
มี
23
34
มีกระดูกใบหน้าแตกร่วมด้วย
ไม่มี
12
14
0.797
มี
15
22
ได้รับการรักษาด้วยยา Corticosteroids
ได้รับ
9
7
0.251
ไม่ได้รับ
18
29
CT brain พบเลือดออกใน Ethmoid ไซนัสส่วนหลังหรือ Sphenoid
ไซนัส (n=51)
ไม่พบ
6
3
0.276
พบ
18
24
CT brain พบรอยโรคในสมองหรือกะโหลกศีรษะ (n=51)
ไม่พบ
10
6
0.226
พบ
14
21
CT brain พบเลือดออกในเบ้าตาหรือพบกระดูกเบ้าตาแตก (n=51)
ไม่พบ
11
10
0.578
พบ
13
17

อภิปรายผล
ในการศึกษานีพ้ บว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
10
น้อยกว่า 30 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Yu-WaiMan P และคณะ(5) และพบว่าอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
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เป็นสาเหตุถึง ร้อยละ 79.37 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติดื่ม
สุราไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วขับขี่ยานพาหนะ ส่วนสาเหตุ
การตกจากที่สูงที่พบเพียง ร้อยละ 4.76 ซึ่งต่างจากการ
ศึกษาของ Yu-Wai-Man P และคณะ(6) ที่พบมากเป็นถึง
ร้อยละ 27 อาจสืบเนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นและ
ใกล้เคียงไม่ได้มีตึกสูงเป็นจ�ำนวนมากจึงท�ำให้พบว่าเป็น
สาเหตุของโรคนีน้ อ้ ยกว่าอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ ซึง่ เป็น
พาหนะหลักในการเดินทางของประชากรในพื้นที(7)่
ผู้ป่วย ร้อยละ 88.89 สูญเสียการมองเห็นระดับ
รุนแรงตั้งแต่เริ่มวินิจฉัย และเมื่อสิ้นสุดการรักษา ผู้ป่วยที่
สูญเสียการมองเห็นอย่างรุนแรงมีถงึ ร้อยละ 71.42 จะพบ
ได้ว่าโรคนี้ท�ำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างรุนแรงและมี
การพยากรณ์โรคที่ไม่ดี ในการศึกษานี้พบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรคที่ดีคือ ระดับสายตา
Initial VA ที่ ดี ก ว่ า หรื อ เท่ า กั บ 3/60 สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Wen-Guei Yang และคณะ(8) ทีพ่ บว่าระดับ
สายตาที่ดีกว่า no perception of light จะส่งผลให้มี
ระดับสายตาที่ดีขึ้นหลังสิ้นสุดการรักษา
การศึกษานี้พบว่ามีผู้ป่วยเลือดออกใน Ethmoid
ไซนัสส่วนหลัง หรือ Sphenoid ไซนัส จากภาพถ่าย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ถึงร้อยละ 82.35 ซึ่งบริเวณของ
Ethmoid ไซนัสส่วนหลังหรือ Sphenoid ไซนัส นี้ เป็น
ต�ำแหน่งที่อยู่ใกล้กับ Optic canal(9) การพบการบาดเจ็บ
หรือมีเลือดออกในบริเวณนีจ้ งึ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
เส้ น ประสาทตาที่ อ ยู ่ ใ นบริ เ วณใกล้ กั น ได้ (รู ป ที่ 1)
การศึกษาของ A Carta และคณะพบว่าการตรวจพบเลือด
ออกใน Ethmoid ไซนัสส่วนหลัง ในผู้ป่วยโรคนี้สัมพันธ์
กับการพยากรณ์โรคที่ไม่ด(10)
ี ดังนั้นการตรวจพบความผิด
ปกติจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นี้ อาจช่วยใน
การวินิจฉัยโรคนี้ได้เร็วขึ้นในผู้ป่วย โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่
หมดสติหรือประเมินระดับสายตาได้ยาก หรือไม่สามารถ
บอกได้ว่ามีอาการตามัว

รูปที่ 1 ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองแสดงให้เห็น
การมีเลือดออกใน Ethmoid ไซนัสส่วนหลัง
และ Sphenoid ไซนัส
ผู้ป่วย 47 ราย (ร้อยละ 74.60) ได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคองโดยการสังเกตอาการ ผูป้ ว่ ย 16 ราย (ร้อยละ
25.40) ได้รับการรักษาด้วยการให้ยา Corticosteroids
เข้าทางหลอดเลือดด�ำ ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบผลการรักษาพบ
ว่ า ในกลุ ่ มที่ ไ ด้ รับการรั ก ษาแบบสั ง เกตอาการมี ร ะดั บ
สายตาดีขึ้นร้อยละ 38.30 กลุ่มที่ได้ยา Corticosteroids
มีระดับสายตาดีขึ้น ร้อยละ 56.25 จะพบว่าการได้ยา
Corticosteroids ผู้ป่วยมีโอกาสมีการมองเห็นที่ดีขึ้น
มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ อย่างไรก็ตามพบว่าไม่ได้มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.251)
สอดคล้องกับการวิจัย International Optic Nerve
Trauma Study (IONTS)1 ซึง่ เป็นงานวิจยั แบบติดตามไป
ข้างหน้าที่ใหญ่ที่สุดของโรคเส้นประสาทตาเสื่อม พบว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบสังเกตอาการ, กลุ่มที่ได้รับยา
Corticosteroids และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด Optic nerve
decompression ผลการรักษาระหว่าง 3 กลุม่ ไม่มคี วาม
แตกต่างกัน กลไกของยา Corticosteroids ที่ท�ำให้ผู้ป่วย
มีอาการดีขนึ้ เกิดจากยา Corticosteroids ไปช่วยลดการ
บวมอักเสบของเส้นประสาทตาและลดการเกิด Oxygen
free radical-induced lipid peroxidation(11) ทั้งนี้
การพิจารณาให้ยา Corticosteroids จักษุแพทย์หรือ
แพทย์ที่ดูแลจะให้ในผู้ป่วยที่ไม่ได้มีการบาดเจ็บอย่าง
รุนแรงที่ศีรษะ (Severe head injury) ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทตาน้อยกว่าเช่นกัน
ท�ำให้มีระดับสายตาที่ดีขึ้นเมื่อสิ้นสุดการรักษา การศึกษา
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ของ Wanicha C. และ Niphon C. พบว่าการให้ยา
Methyprednisolone ในขนาดสู ง หรื อ การให้ ย า
Dexamethasone ในขนาดสูง ให้ผลการรักษาทีไ่ ม่แตกต่าง
กันเมือ่ สิน้ สุดการรักษา แต่การให้ยา Methyprednisolone
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีระดับการมองเห็นทีด่ ขี นึ้ ได้เร็วกว่า(12) จึงอาจ
เป็นข้อพิจารณาในการเลือกชนิดของยา Corticosteroids
ให้กับผู้ป่วย
การรักษาด้วยการให้ยาวิตามินบีชนิดรับประทานพบ
ว่าระดับการมองเห็นที่ดีขึ้นเมื่อสิ้นสุดการรักษาในกลุ่มที่
ได้รับยาคิดเป็น ร้อยละ 52.17 กลุ่มที่ไม่ได้รับยาคิดเป็น
ร้อยละ 37.50 แต่พบว่าไม่ได้มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.298) ถ้ามองในแง่ของ
การดูแลผู้ป่วยแล้วการให้ยาวิตามินบีน่าจะมีผลช่วยเรื่อง
จิตใจของผูป้ ว่ ยให้รสู้ กึ ว่าก�ำลังได้รบั การรักษาอยู่ หากไม่มี
ข้อห้ามในการให้ยา อาจเป็นทางเลือกในการรักษาเพิม่ เติม
นอกจากการสังเกตอาการ
สรุปผลการศึกษา
โรคเส้นประสาทตาเสือ่ มจากอุบตั เิ หตุเป็นโรคทีพ่ บได้
ในผูป้ ว่ ยชายอายุนอ้ ย และมีการพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดี ปัจจัย
ที่ช่วยในการพยากรณ์โรคที่ดี คือระดับสายตาเมื่อได้รับ
การวินิจฉัยที่ดี การรักษาแบบสังเกตอาการหรือการให้ยา
Corticosteroids ไม่มีผลต่อการพยากรณ์โรคที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ งั้ นีค้ วรพิจารณาเป็นกรณีใน
ผู้ป่วยแต่ละราย การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือลด
ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด
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