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 ผปูวยหญงิไทยค ูอายุ 41 ป อาชีพแมบาน ภมูลํิาเนา
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา
 สิทธิการรักษา สงตัวจากโรงพยาบาลตนสังกัด
 อาการสําคัญ
 ใบหนาออนแรง 2 เดือนกอนมาโรงพยาบาล
 ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน
 2 เดือนกอนมาโรงพยาบาล ปวดศีรษะและสังเกต
ใบหนาซีกขวาออนแรงอาการปวดศีรษะเปนท่ัวๆ ปวด
ตามจงัหวะการเตนของชพีจร ไมปวดราวไปทีใ่ด เวลาไอ 

จาม เบง ไมปวดมากขึ้น คะแนนความปวดประมาณ 

5-6/10 กนิยาแกปวดพาราเซตามอล อาการปวดพอทเุลา
อาการใบหนาซีกขวาออนแรง พบวามุมปากเบี้ยวดาน
ขวา ดืม่น้ําแลวหกจากมุมปากขวา หลบัตาขวาไดไมสนทิ 

แสบตาขวา หูขวาอื้อไมเวียนศีรษะบานหมุน ไมคลื่นไส
อาเจียน ไมรูสึกแขนขาออนแรง ไมมีอาการชักเกร็ง
กระตุก ไมมีตุมน้ําใสขึ้นตามใบหนา ไมมีไข ไมมีเบื่อ
อาหาร นํา้หนกัลด ไปพบแพทยไดรบัวนิจิฉยัเสนประสาท
ใบหนาออนแรง ไดยาตานไวรัสและยาลดการอักเสบเปน
เม็ดเล็กๆ มารับประทานอาการหนาเบ้ียวยังคงเปนอยู 
รับการทํากายภาพบําบัด แตไมดีขึ้น รูสึกเดินเซไปดาน
ซายรวมดวย จึงมาโรงพยาบาล
 ประวัติอดีต

- ปฏเิสธโรคประจําตัว ปฏเิสธแพยาปฏิเสธการใช
ยาคุมกําเนิด

- ปฏิเสธประวัติสูบบุหรี่ ปฏิเสธประวัติการดื่มสุรา
 ประวัติครอบครัว

- ปฏิเสธประวัติเนื้องอกในสมองในครอบครัว
 การตรวจรางกายแรกรับ
 General appearance: A Thai middle aged 

woman, alert and look anxious

 Vital signs: BT 36.5 °C, PR 86 bpm regular, 

RR 20 bpm, BP 125/79 mmHg

 HEENT: pink conjuctivae, anicteric sclerae, 

drooping Rt face, no vesicle, no skin lesion, no 

lymphadenopathy, no parotid and thyroid gland 

enlargement, absent carotid bruit

 Heart and Lungs: unremarkable 
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 Abdomen: soft, not tender, no hepatospleno

 megaly 

 Extremities: no pitting edema, no rash

 Neurological examination: E4V5M6, alert,

 orientation to time, place and person

 Cranial nerves: 

- CN I: not done

- CN II: pupil 2 mm RTLBE, no RAPD, no 

visual field defect 

- CN III, IV, VI: extraocular muscles movement

were intact

- CN V: normal mastication muscles, intact 

corneal reflex, intact pin prick and temperature

sensation 

- CN VII: cannot close eye tightly and angular 

drip Rt sided, impaired taste at anterior 

tongue

- CN VIII: Weber test-lateralization to the Lt, 

Rinne-Rt BC>AC, Lt AC>BC

- CN IX, X: equally palatal movement, positive 

gag reflex

- CN XI: head turning and shoulder shrug 

were intact

- CN XII: no tongue atrophy,normal tongue 

movement 

Motor: no muscle atrophy, no fasciculation, 

normal muscle tone, motor power grade V/V 

both sides

Sensory: intact pin prick, fine touch and 

proprioception  

DTR:4+ at Lt knee and ankle  

Cerebellar signs: impaired Rt finger to nose, 

Rt intention tremor,Rt dysdiadochokinesia, 

tandem gait-Rt ataxia

Babinski sign:Lt dorsiflexion 

Clonus: positive Lt 

Meningeal sign: negative

Speech examination: normal motor speech, 

repetition and comprehension

ระบุรายละเอียดปญหา: 

1. Non recovery of facial palsyand sensorineural

 hearing loss of right side

2. Secondary headache 

3. Rt cerebellar hemispheric dysfunction

4. Lt long tract signs

 อภิปราย
 ผูปวยหญิงไทยอายุ 41 ป มาดวยอาการปวดศีรษะ
และสังเกตใบหนาซีกขวาออนแรง มา 2 เดือนกอนมา
โรงพยาบาล จากประวัติและการตรวจรางกายพบความ
ผิดปกติของเสนประสาทสมอง ไดแก facial nerve และ 

vestibulocochlear nerve ดานขวา long tract signs 

ของรางกายซีกซายรวมกับ cerebellar hemispheric 

dysfunction ขางขวา คิดถึงรอยโรคของระบบประสาท
สวนกลางทีบ่รเิวณรอยตอ brainstems (extra-axial) กบั 

cerebellum ดานขวา สวนอาการปวดศีรษะ คิดถึง
secondary headache เน่ืองจากมี neurological deficit

 ผลการตรวจรางกายทางระบบประสาทพบ facial 

paralysis ของท้ัง upper และ lower face คิดถึงรอยโรค
ชนิด lower motor neuron ของ facial nerve ดานขวา 

รวมกับการสูญเสียการไดยินชนิด sensorineural type 

ดานขวา ความผิดปกติของ cerebellar hemispheric ขาง
ขวา ตรวจพบ long tract signs ของ corticospinal tract

ที่ควบคุมซีกซาย แตไมพบ motor weakness รวมดวย
คดิถงึรอยโรคท่ีบริเวณ lower pons ของ brainstems ตอ
กับ cerebellum ดานขวา นอกจากน้ียังมีอาการปวด
ศีรษะรวมดวย โดยมีลักษณะของ secondary cause1 

จาก increased intracranial pressure สวนกลไกการ
ดาํเนินโรคเปนแบบคอยเปนคอยไป (slowly progressive)

สาเหตุทีค่ดิถงึ ไดแก extra-axial เชน space occupying 

lesion (primary or secondary neoplasm), vascular 

(vascular malformation) หรือ intra-axial เชน inflam-

mation process2 (tumefactive multiple sclerosis) หรอื 

cystic lesion สวนสาเหตุที่พบนอยลงไป ไดแก meta-

bolic disorder และ autoimmune disease 
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 การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 Complete blood count: Hb 11.9 g/dL, Hct 

34.9%,WBC 7,500/uL(PMN 62%, L 28%, Mono 8%, 

E 1%), Plt341,000/uL, MCV 77.9(80-98) fL, MCH 

26.6(25.6-32.2) pg/cell, MCHC 34.1(32.2-36.5) g/

dL, RDW 12.1% (11-14), hypochromia: few

anisocytosis, few microcyte 

 Chemistry:BS 111 mg/dL, BUN 10 mg/dL, Cr 

0.66 mg%, Na 141 mmol/L, K 4.0 mmol/L, Cl 108 

mmol/L, CO2 25 mmol/L ,Ca 8.9 mg/dL, P 3.2 mg/

dL , Mg 2.0 mg%

 Liver function test: TP 6.9g% , Alb 4.2 g%,Glb 

2.7 g/dL,TB 0.4 mg% , DB 0.2 mg% , AST 16 U/L, 

ALT 8 U/L, ALP 49 U/L

 Lipid profile: CHO 180 mg%, TG 94 mg%, HDL 

48 mg%,LDL 113.2 mg%

 Others: HbA1C 4.9 mg%, FBS 80 mg%

 EKG: normal sinus rhythm, rate 87/min regular,

no ischemic pattern, no chamber enlargement

 CXR: normal cardio-thoracic ratio, normal 

parenchymal of both lungs 

 Audiogram:Right- sensorineural hearing loss, 

Left- normal

 CT brain without contrast: Large hypodense 

mass expanding the pons and medulla with narrowing

of the 4th ventricle (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แสดง hypodense mass ที่บริเวณ pons และ medulla (ปกหลัง)

 MRI brain: An infiltrative expansile hypoin-

tense-T1/hyperintense-T2 mass involving right-

sided pons, right middle cerebellar peduncle and 

medulla oblongata causing narrowing of the right 

4th ventricle and obliterated right prepontine cistern 

(รูปที่ 2). Axial DWI and ADC show no restricted 

diffusion of the lesion
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รูปที่ 2 แสดง Axial FLAIR FS and sagittal FLAIR FS images show an expansile hyperintense-T2/FLAIR 

mass at the right-sided pons and right middle cerebellar peduncle (ปกหลัง)

รูปที่ 3 แสดง Post-Gd T1FS images show heterogeneous patchy enhancement of the mass (ปกหลัง)

 การวินิจฉัย: Brainstem mass DDx brainstem 

glioma

 การดําเนินโรคของผูปวย
เนื่องจากเมื่อ 2 เดือนกอน ผูปวยไดรับการวินิจฉัย 

Rt Bell’s palsy ทีโ่รงพยาบาลชุมชน และไดรับการรักษา
ดวย oral prednisolone ขนาด 1 มก/กก/วัน เปนเวลา
1 สัปดาห  ผูปวยไปติดตามการรักษาตามแพทยนัด 

แตอาการไมดีขึ้นยังปดตาไมสนิทรวมกับยังมีอาการมุม
ปากตก จึงสงตัวมารักษาตอ
 ภายหลังจากที่ผูปวยไดรับการตรวจเพ่ิมเติมดวย
คลื่นแมเหล็กไฟฟาสมองเนื่องจากสงสัย organic brain 

lesion และพบความผิดปกติดงักลาวแลว ไดใหขอมลูกับ
ผปูวยเกีย่วกบัความผดิปกตทิีต่รวจพบและแผนการตรวจ
วินิจฉัยเพ่ิมเติมดวยการตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวิทยา 

แตเนื่องจากมีขอจํากัดดานคาใชจาย จึงพิจารณาสงตัว
ผูปวยกลับตนสังกัด

 ใบหนาออนแรงคร่ึงซีก (Unilateral facial pa-

ralysis)

 Unilateral facial paralysis มีหลายสาเหตุท่ีทําให
เกดิความผดิปกต ิเชน idiopathic, traumatic, infective, 

neoplastic และ autoimmune โดยความผิดปกติสวนใหญ
(รอยละ 70) เกิดจาก Bell’s palsy3 ซ่ึงพบอุบัติการณ 

ประมาณ 11–40 รายใหมตอผปูวยหนึง่แสนราย/ป ซึง่มกั
พบในหญิงตั้งครรภและผูปวยที่มีการติดเช้ือในทางเดิน
หายใจนาํมากอน สวน bilateral facial paralysis นัน้พบ
ไดนอยกวา (2% of facial palsies) และมักพบในภาวะ
ที่มีความผิดปกติรวมกับทาง systemic disease เชน 

โรคเบาหวาน โรคทางภูมิคุมกันที่มีความจําเพาะตอ
แอนติบอดี้ (antibody associated neuropathy) 

นอกจากนี้พบวาประมาณ 10% ของผูปวย Bell’s palsy 

อาจเกิด recurrence ไดภายในชวง 10 ปหลังจากมี
อาการคร้ังแรก
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 ขอสังเกตเกี่ยวกับ prognosis ของการ recovery 

ในโรค Bell’s palsy มีหลายปจจัย ดังตอไปนี้
• Rate of recovery: อาการแสดงจะคอยๆ ดขีึน้

เองภายใน 2 สัปดาห (favourable positive 

long-term outcome)4

• Complete versus partial weakness at onset:

โดยจะพบวา partial weakness at onset จะ
มีแนวโนมที่จะมี complete resolution ดีกวา 

(94–99% versus 75% of cases with a

complete paralysis)5

• Age: ผูปวยท่ีอายุนอยกวาจะมีการพยากรณ
โรคที่ดีกวาผูปวยที่อายุมาก

• Steroids: การไดรับการรักษาดวยยา Steroid 

ภายใน 72 ชั่วโมงแรกจะมีการฟนตัวของเสน
ประสาทดีกวา6

 ทบทวนประสาทกายวิภาคของเสนประสาท
สมองคูท่ี 7 (facial nerve)

 Galen (200 ป กอนครสิตกาล) ไดเคยบรรยายเกีย่ว
กับ facial nerve วาเปนสวนหนึ่งระหวาง facial-vestib-

ulocochlear nervecomplex จนกระทั่งในราวป ค.ศ. 

1800 Charles Bell ไดแยกสวนประกอบของ motor และ 

sensory part ของ facial nerve

 ลักษณะทางกายวิภาคของ facial nerve7 แบง
ตามความสัมพันธกับกะโหลกศีรษะ ไดแก intracranial,

intratemporal และ extratemporalpart หรือแบงตาม
สวนประกอบตามหนาที่ ไดเปน 4 สวน ไดแก branchial 

motor, visceral motor (parasympathetic), general 

sensory และ special sensory

• Intracranial part: 

 Voluntary control ของ branchial branch

ไดรับการกระตุนจาก supranuclear input ซึง่
ถูกส่ังการจาก ipsilateral cerebral cortex 

(corticobulbar tract) ผานไปยัง genu ของ 
internal capsule ไปที ่facial nucleus ใน pons

ซึ่งทําหนาที่ในการควบคุมกลามเน้ือใบหนา
ชวงบน eyelids, midface และ lips ซ่ึง cell 

bodies ของ upper facial motor nerves จะ
ให frontal branch ซ่ึงไดรับมาจาก bilateral 

corticalinputs (รูปที่ 4) โดย facial nerve จะ 

exit จากกานสมองท่ีบริเวณ cerebellopon-

tine angle เพื่อเขาสู temporal bone

รูปที่ 4 แสดง facial nerve motor nuclei ใน pontine tegmentum7

(1) facial motor nucleus ซึ่ง motor nuclei ประกอบดวย cell bodies ของ voluntary motor components ทั้งหมด ยกเวนnerve to 

stapedius (2) สวนของ facial nerves ที่วิ่งออม abducens nuclei (CN VI) (3) สวนของ cell bodies ที่ควบคุมการหดตัวของ upper 

half of the face ซึ่งไดรับ bilateral descending cortical inputs. (4) สวนของ cell bodiesที่ควบคุมการหดตัวของ lower half of the 

face ซึ่งไดรับ descending cortical inputs จาก contralateral side เทานั้น
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• Intratemporal part (รูปที่ 5)

 สวนของ branchial motor and nervus 

intermedius ของ facial nerve จะว่ิงเขาสู 
internal auditory meatus ของกระดูก temporal

ซึ่ง ณ ตําแหนงนี้จะมี acoustic nerve วิ่งคูไป
ดวยสวนนี้ facial nerve จะให labyrinthine 

segment กอนไปที ่geniculate ganglion และ

จะใหแขนงเสนประสาท 3 เสน ไดแก greater 

petrosal, external petrosal, and lesser 

petrosal nerves ตอมาในสวนของ temporal 

และ mastoid segments จะใหแขนง general

sensory (sensation of external ear), nerve 

to stapedius และ chorda tympani ตาม
ลําดับ

รูปที่ 5 แสดง voluntary motor component ของ facial nerve (intratemporal) ที่ออกจาก cerebellopontine 

angle วิ่งคูกับ nervusintermedius7

• Extratemporal part

สวนน้ีเริ่มจากเม่ือ facial nerve วิ่งออกจาก 

stylomastoid foramen (รูปที่ 6) จะใหแขนง
ตางๆ ไดแก frontal, zygomatic, buccal and 

marginal mandibular branch 
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รูปที่ 6 แสดง component ของ facial nerve (extratemporal) ที่ออกจาก stylomastoid foramen7

การแปลผลภาพจากคล่ืนแมเหลก็ไฟฟาสมอง
ในเวชปฏิบัติ
 MRI (Magnetic resonance imaging) คอืการตรวจ
ที่ใชแมเหล็กไฟฟา (magnetism) และคลื่นความถี่ 
(Radiofrequency wave, RF wave) เพ่ือสรางภาพ 

cross-sectional images โดยเมื่อผูปวยอยูใน scanner 

ภายใตสนามแมเหล็ก (magnetic field) atomic nuclei 

ในรางกายจะจัดเรียงตัวเปนเหมือนแมเหล็กขนาดเล็ก
ตามแนวของ magnetic field เมือ่มกีารเปด RF wave จะ
ทําให atomic nuclei เปลี่ยนทิศทางการจัดเรียงตัวออก
จากแนวเดิม และเมื่อปด RF wave การจัดเรียงตัวของ 
atomic nuclei จะกลบัมาอยใูนแนวของ magnetic field 

ตามเดิม เรียกวา relaxation โดย tissue ตางๆจะมี Re-

laxation time แตกตางกันไปซ่ึงประกอบไปดวย T1 

(longitudinal relaxation time) และ T2 (transverse 

relaxation time) โดย T1 เปนระยะเวลาท่ี atomic nuclei 

ใชหลังจากไดรับ RF pulse เพ่ือกลับมาเรียงตัวตามแนว 

longitudinal ของ magnetic field (longitudinal relaxa-

tion time) และ T2 เปนระยะเวลาที่ใชเพื่อใหกลุมของ
อะตอมถูก RF pulse เปลี่ยนแปลงแนวใน transverse 

plane สูงสุด (maxillary disordered in transverse 

plane) โดยการที่แตละ tissue จะมี T1 และ T2 times 

แตกตางกันทําใหเกิดการสรางภาพท่ีเปน T1-weighted 

และ T2-weighted MR images (T1WI, T2WI)

 T1WI: เปนภาพท่ีแสดง signal intensity ของ tissue 

โดยคุณสมบัติ T1 ใชสําหรับประเมิน anatomy ซึ่งโดย
ปกติ grey matter จะมีลักษณะดํา (hypointense) กวา 

white matter ในภาพ T1 และ fluid จะมลัีกษณะ hypoin-

tense ใน T1 สวน T2WI: เปนภาพแสดงคุณสมบัติ T2 

ของ tissue ใชสําหรับประเมินพยาธิสภาพตางๆ โดย 

fluid จะ hyperintense ใน T2 และ white matter ปกติ
จะ hypointense กวา grey matter

 FLAIR (Fluid attenuation inversion recovery): 

เปน T2WI ที่ไมมีสัญญานของ CSF (suppressed CSF 

signal) ทําใหเห็น CSF ดํา ใชเพ่ือประเมินพยาธิสภาพ
ตางๆ DWI และ ADC (Diffusion-weighted imaging 

and apparent diffusion coefficient): ใชบอกการเคล่ือน
ตัวของโมเลกุลนํ้า (average diffusivity of water mol-

ecules) ในบริเวณที่สนใจ เพ่ือดู Restricted diffusion 

ของพยาธิสภาพ
 สวน Gd enhancement: Gadolinium (Gd) มี
คุณสมบัติ shortening T1 ทําใหเห็นลักษณะ hyperin-

tensity (bright) ใน T1WI การประเมินวาพยาธิสภาพมี 
enhancement หรือไม จึงใชภาพที่มีคุณสมบัติเปน T1-

weighted image เปนหลัก
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 จาก MRI ของผปูวยรายนีพ้บวาม ีT2 hyperintense 

brainstem lesion รวมกับ mass effect on adjacent 

structures, surrounding the cysterns, fourth ventricle,

sylvian acqueduct and cerebellum ซึง่นาจะเขาไดกบั 

brainstem glioma มากที่สุด8-10

 สิง่ท่ีไดเรยีนรูจากแพทยใชทุนและเพ่ิมพูนทักษะ 
 จากการซักประวัติและตรวจรางกายผูปวยรายนี้
พบวาลักษณะอาการและอาการแสดงทางคลินิกของ
ผปูวยคอนขางจะชัดเจนตามธรรมชาติการดําเนินโรคใน
การวินจิฉยัโรค Bell’s palsyเหมือนกับในตําราเรียนเพียง
แตมีขอสังเกตในการฟนตัวของเสนประสาท ทําใหได
ขอคิดวาควรตระหนักไวเสมอเม่ือใหการรักษาผูปวยท่ีมี
ภาวะ Bell’s palsy แลวอาการไมดขีึน้หลงัจากไดรบัสเตีย
รอยด อาการออนแรงเปนนานหรือตรวจไมพบการฟนตวั
ของกลามเน้ือใบหนาและโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือตรวจ
พบการทํางานของเสนประสาทสมองคูอืน่ผิดปกติรวมดวย
ซึง่เปนเหตผุลในการตรวจสบืคนเพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตทุี่
ถูกตองตอไป

สรุป

ผปูวยทีม่าดวยอาการและอาการแสดงของ  Facial 

nerve paralysis ตองทําการตรวจรางกายทางระบบ
ประสาทเพื่อแยกรอยโรคระหวาง upper หรือ lower 

motor neuron เพือ่ใหไดการวนิจิฉยัทีถ่กูตอง หากพบวา
ผูปวยมีลักษณะที่เปน uncharacteristic ของโรคใด
โรคหน่ึงแพทยผูรักษาควรจะตองคิดถึง alternative 

diagnosis อื่นๆ เพื่อนําไปสูการสงตรวจวินิจฉัยตางๆ 

ใหเปนไปอยางสมเหตสุมผลทางคลนิิก (clinical reasoning)

เพือ่ใหผปูวยไดรบัการวินจิฉยัและการรักษาอยางถกูตอง
อันจะเปนการลดภาวะ neurological deficit ใหไดมาก
ที่สุด
“Not all facial paralysis is idiopathic Bell’s palsy”
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