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 การศึกษาการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาโดยการผาตัดสมอง
เพื่ อแยกสิ่งกดทับออกและการติดตามผลหลัง
การผาตัดในผูปวยปวดประสาทไทรเจมินัล

Decision Making and Follow Up Study on the 
Microvascular Decompression Surgery in Patients 

with Trigeminal Neuralgia

ผาตัดของผูปวยมากกวารอยละ 80 คือ แพทย

หรือทันตแพทยแนะนํา ไมตอบสนองตอยา หรือ

รับประทานยามาเปนระยะเวลานานผลการรักษา

ภายหลังการผาตัดเอ็มวีดีในผูปวย 40 ราย โดยมี

ระยะเวลาติดตามผลเฉลี่ย 18.1 เดือน พบวา 39 

ราย (รอยละ 97.5) หายปวดทันทีหลังการผาตัดมี

รายงานภาวะแทรกซอนทั้งแบบชั่วคราวและถาวร

หลังการผาตัดจํานวน19 ราย (รอยละ 47.5) เชน 

วงิเวียนศีรษะ ใบหนาชา ปญหาดานการไดยนิและ

การเคีย้วอาหาร เปนตน ในสวนของความพงึพอใจ

หลงัการผาตดัพบวา ผูปวยมคีวามพงึพอใจตอการ

ผาตัดเอ็มวีดีอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 36 ราย 

ฑีฆายุ พลางกูร จอรนส1,2, วิไลรัตน สฤษฎีชัยกุล1,3, อํานาจ กิจควรดี1,4, มุขดา ศิริเทพทวี1,3, 
พรรณทิพา บุตรดา5, กิตติยา ยืนย่ิง5, ชลลิณีนันทวงค 5, ชุติรัตน ศรีพลอย5

1กลุมวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางดานประสาทวิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2ภาควิชาชีววิทยาชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3ภาควิชาวินิจฉัยโรคชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4หนวยประสาทศัลยศาสตร ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
5นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาเหตุผลที่

ทาํใหผูปวยโรคปวดประสาทสมองไทรเจมนิลั (tri-

geminalneuralgia) ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา

โดยการผาตัดสมองเพื่อแยกสิ่งที่กดทับออกหรือ

การผาตัดเอ็มวีดี (microvasculardecompres-

sionsurgery; MVD) และการตดิตามผลการรกัษา 

ภาวะแทรกซอนรวมถึงความพึงพอใจของผูปวย

ภายหลงัการรกัษา การศึกษานีท้าํโดยการสมัภาษณ

ผูปวยที่ไดรับการผาตัดแลวจํานวน  40 ราย  

(หญิง 22ราย ชาย 18 ราย)  ชวงอายุระหวาง 22 

ถึง 72 ป พบวาเหตุผลในการตัดสินใจเขารับการ
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   (รอยละ 90) สรปุวาการผาตดัเอม็วดีถีอืวาเปนการ

รกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพและไดรบัความพงึพอใจสงู

มากในกลุมผูปวยปวดประสาทสมองไทรเจมินัล 

อยางไรก็ดี หากมีการพัฒนารูปแบบการบันทึก

ขอมูลการติดตามผลผูปวยท่ีเปนมาตรฐานและ

ครอบคลุมระยะการติดตามผลในระยะยาวและมี

การประเมินผลโดยผูประเมินอิสระ ขอมูลที่ไดจะ

เปนหลักฐานที่สําคัญในการยืนยันผลสําเร็จของ

การผาตัด และยังเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผู

ปวยในดานการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาตอไป

ในอนาคต

 คําสําคัญ โรคปวดประสาทไทรเจมินัล การ

ผาตัดเอ็มวีดี การตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา การ

ติดตามผลการรักษา

                

Abstract
 The objective of this study was to 

present the reasons for the decision mak-

ing for microvascular decompression sur-

gery (MVD) in trigeminal neuralgia (TN) 

patients and to evaluate the outcome of 

MVD surgery including complications and 

satisfaction. We interviewed 40 postopera-

tive TN patients (22 females, 18 males) with 

age range between 22-72 years. More than 

80 percent of reasons chosen for the MVD 

surgery over other treatments were doctors 

and dentists’ advice, non-responsive and 

long term used of medications. Post opera-

tive evaluation in 40 patients with mean fol-

low up time of 18.1 months showed that 39 

patients (97.5 %) reported of being pain free 

immediately after surgery and 19 patients 

(47.5 %) reported of having some forms of 

transient or permanent complications from 

surgery such as dizziness, numbness and 

troubles with eating or hearing. Thirty-six 

patients (90 %) showed the satisfaction level 

with MVD surgery to be very or extremely 

satisfi ed.  In conclusion, MVD is probably 

the most effective therapy and highly satis-

fi ed by patients. However, development of 

the standard data collection process and 

long term patients follow up intervals by in-

dependent observers are needed to provide 

clear evidence of its effi cacy and are useful 

for TN patients’ process of decision making.

 Keywords: trigeminalneuralgia, 

microvascular decompression surgery, 

decision making, folllowup
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บทนํา
 โรคปวดประสาทไทรเจมินัล(trigeminal 

neuralgia) คืออาการปวดแบบเฉียบพลัน (sud-

den) มีอาการปวดซีกเดียว ปวดอยางรุนแรง

เหมือนถูกแทงเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ (severe 

brief stabbing pain) ตามบริเวณของใบหนาที่

ถูกเล้ียงดวยเสนประสาทไทรเจมินัล1ผูปวยมักมี

อาการปวดเปนระยะเวลา เสี้ยววินาที ไปจนถึง 2 

ถึง 3 นาที อาจมีอาการไดวันละหลาย ๆ ครั้ง หรือ

ตอเน่ืองกันเปนวัน2อาการปวดอาจเกิดขึ้นจาก

สิ่งกระตุนที่แผวเบาบริเวณจุดกระตุน (trigger 

point) เชน การลางหนา การพูดคุย การแปรงฟน 

เปนตน บางคร้ังอาการปวดสามารถเกิดข้ึนและ

หายไปไดเอง3จากการสํารวจในสหรัฐอเมริกาเม่ือ

ป พ.ศ.2542 พบวาเกิดไดบอยในผูสูงอายุ เพศ

หญิงมากกวาเพศชาย มีอุบัติการณประมาณ 5.9 

รายและ 3.4 รายตอประชากร 100,000 ราย4และ

การสํารวจในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2549 พบ

วาเกิดในเพศหญิงรอยละ 57เพศชายรอยละ 43 

คิดเปนอัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 1.3:15สาเ

หตุของโรคปวดประสาทไทรเจมินัลยังไมเปนท่ีท

ราบแนชัด แตสันนิษฐานวาเกิดจากการกดทับที่

เสนประสาทไทรเจมินัลโดยหลอดเลือดที่อยูใกล

เคียง (neurovascular compression theory) 

สงผลใหเกดิการสูญเสียปลอกไมอิลนิทีห่อหุมเสน

ประสาททาํใหเกดิการสงสญัญาณประสาทขามกนั 

(ephaptic crosstalk) ระหวางเสนใยประสาทที่

นําความรูสึกสัมผัสและเสนใยประสาทที่นําความ

ปวด6

 ไดมีการรายงานถึงการจัดการผูปวยกลุม

นี้ในประเทศไทย โดยเปนการศึกษายอนหลัง

ในกลุมผูปวยที่มารับการรักษาที่คลินิกบําบัด

ความปวดบริเวณชองปากและใบหนา  คณะทันต

แพทยศาสตร และโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวง พ.ศ.

2538 ถงึ พ.ศ.2547 พบวาผูปวยเกอืบทัง้หมดจะได

รับการรักษาดวยยาในกลุมยากันชักโดยเฉพาะยา

คารบามาซพีนี(carbamazepine)เปนยาทางเลอืก

แรกหากผูปวยไมตอบสนองตอการใชยาดังกลาว 

หรอื มอีาการแพยาหรือไมสามารถทนผลขางเคียง

ของยาได แพทยจะพิจารณาเปล่ียนเปนยาตัวอ่ืน 

ไดแก ออกคารบาซีพีน(oxcarbazepine) ฟไนโท

อนิ (phenytoin)บาโคลเฟน(baclofen) กาบาเพน

ติน(gabapentin) และกรดวาลโพรอิก(valproic 

acid)รวมทั้งอะมิทริปไทลิน(amitriptyline) ซึ่ง

การเลอืกใชยาเดีย่วหรอืยารวมขึน้อยูกบัดลุยพนิจิ

ของแพทยหรือทันตแพทยผูใหการรักษานอกจาก

การใชยาแลวผูรักษาจะพิจารณาการรักษาโดย

วิธีผาตัดตามความเหมาะสมในผูปวยแตละราย

ไดแก การฉีดแอลกอฮอล (alcohol injection)

และการตัดเสนประสาท (neurectomy) ซึ่งทํา

โดยทันตแพทย รวมถึงการผาตัดเพื่อแยกเอาส่ิง

ที่กดทับออก (microvascular decompression 

surgery; MVD)หรอื การผาตดัเอม็วดีโีดยประสาท

ศัลยแพทยซึ่งในรายงานฉบับดังกลาวจํานวน

ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเอ็มวีดียังมีจํานวนนอย7

 ถึงแมวาโรคปวดประสาทไทรเจมินัลจะ

ไมมีอันตรายถึงชีวิตแตเปนอาการปวดเร้ือรังไม
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สามารถรกัษาใหหายขาดไดโดยการรบัประทานยา

สงผลใหผูปวยและผูดูแลตองมีความทุกขทรมาน 

สูญเสียเวลาและคาใชจายเปนจํานวนมาก และ

บางรายอาจตองรับประทานยาไปตลอดชีวิตจาก

การทบทวนทางวรรณกรรมพบวาการรักษาที่มี

ประสิทธิภาพในระยะยาว มีอัตราการเปนซํ้านอย

ที่สุดและผูปวยมีความพึงพอใจสูงสุดคือการผา

ตัดเอ็มวีดี8-9

 วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพื่อใหทราบ

ถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาดวย

วิธีการผาตัดเอ็มวีดี และการติดตามผลการรักษา 

ภาวะแทรกซอนรวมถึงความพึงพอใจของผูปวย

หลงัรบัการรกัษาซึง่ผลท่ีไดจะเปนขอมลูทีส่าํคญัใน

การพฒันาวธิกีารรกัษา ใชขอมลูเพือ่ชวยผูปวยใน

การประกอบการตัดสินใจในอนาคต และเพื่อเพิ่ม

ทางเลือกในการรักษาผูปวยอาการปวดประสาท

ไทรเจมินัลตอไป

ระเบียบวิธีวิจัย
 ประชากรที่ศึกษา

 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีเปนผูปวย

ปวดประสาทไทรเจมินัลที่มารับการรักษาที่คลินิก

บําบัดความปวดบริเวณชองปากและใบหนา คณะ

ทันตแพทยศาสตร และโรงพยาบาลศรีนครินทร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

ไดรบัการรกัษาโดยการผาตดัเอ็มวีดทีีโ่รงพยาบาล

ศรีนครินทรต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551ถึง 

เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2554 โดยผูปวยทัง้หมดไดรบั

การผาตดัโดยประสาทศลัยแพทยคนเดยีวกนัและ

งานวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนษุยมหาวทิยาลยั

ขอนแกน เลขที่ HE541030 

 เกณฑการคัดเขา คือผูปวยที่เขามารับการ

รักษาที่คลินิกบําบัดความเจ็บปวดบริเวณชอง

ปากและใบหนา คณะทันตแพทยศาสตร และ

โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรับการวินิจฉัยวา

มีอาการปวดประสาทไทรเจมินัลตามเกณฑของ

สมาคมปวดศีรษะนานาชาติ3เคยมีประวัติตอบ

สนองเปนอยางดีตอยาคารบามาซีพีน และได

รับการผาตัดเอ็มวีดี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เกณฑ

การคดัออก คอืผูปวยทีไ่ดรบัการวินจิฉัยวาอาการ

ปวดมีสาเหตุจากโรคอื่น รวมทั้งผูปวยที่ไดรับการ

วนิจิฉยัทีไ่มแนชดัเก่ียวกับอาการปวดประสาทไทร

เจมนิลัหรอืในกลุมผูปวยทีไ่ดรบัการผาตดัเอม็วดีี

จากโรงพยาบาลอื่น

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบ

สัมภาษณเพื่อติดตามผลภายหลังการรักษาโรค

ปวดประสาทไทรเจมินลัโดยการผาตัดเอ็มวีด ีแบง

เปน 3 หมวด คือ

 หมวดที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูปวย 

 หมวดที่ 2 สาเหตุที่ตัดสินใจเลือกวิธีการผา

ตัดเอ็มวีดี

 หมวดที ่3 ผลการรกัษาหลงัการผาตดัเอม็วี

ดีและความพึงพอใจหลังการรักษาของผูปวย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 เริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบ

สัมภาษณเพื่อติดตามผลภายหลังการรักษาดวย

การผาตัดเอ็มวีดีในสวนของการหาความตรง

ของเนื้อหาทําโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ

ครอบคลุมของขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวมใน

การหาความเท่ียงของเคร่ืองมือทําโดยนําแบบ

สัมภาษณไปทดลองสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง

รอยละ 5ของผูปวยท้ังหมด พบวาแบบสัมภาษณมี

ความถูกตอง ความครบถวน และความสอดคลอง

กบัคาํถามการหาคณุภาพของการเกบ็รวบรวมของ

แบบสัมภาษณเพื่อติดตามผลหลังการรักษาดวย

การผาตัดเอ็มวีดีซึ่งมีผูสัมภาษณ 2 คน มีการปรับ

มาตรฐานระหวางบุคคล(inter-observer reli-

ability) รอยละ 7.5 ของผูปวยทั้งหมดโดยมีรอย

ละของความสอดคลอง(percent agreement) 

เทากับ 92.9 สําหรับการสัมภาษณขอมูลซํ้าโดยผู

สัมภาษณคนเดียวกัน(intra-observer reliabil-

ity) มรีอยละของความสอดคลองเทากบั 95.1และ 

96.7ตามลําดับ

 ขั้นตอนการศึกษานี้เริ่มจากผูวิจัยขอราย

ชื่อผูปวยท่ีตรงตามเกณฑการคัดเขาจากทางโรง

พยาบาลศรีนครินทรซึ่งมีจํานวน 53 ราย จากนั้น

ไดสงจดหมายช้ีแจงรายละเอียดงานวิจัยพรอม

ทั้งหนังสือยินยอมเขารวมงานวิจัยไปใหผูปวย 

โดยมีผูปวยตอบกลับมา 28 ราย สําหรับผูปวย

อีก 25 ราย ที่ไมมีจดหมายตอบกลับภายใน 30 

วัน ผูวิจัยจะติดตอผูปวยทางโทรศัพทเพื่อช้ีแจง

วตัถปุระสงคของงานวิจยัและสอบถามความสมัคร

ใจในการเขารวมงานวิจัย ซึ่งสามารถติดตอผูปวย

ไดอกี 12 ราย รวมจํานวนผูปวยที่สามารถติดตาม

ผลการรักษาไดรวมทั้งสิ้น 40 ราย ในจํานวนนี้

มีผูปวยที่สะดวกมาติดตามผลการรักษาที่คณะ

ทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 4 ราย 

และมีผูปวยที่สะดวกใหสัมภาษณขอมูลผานทาง

โทรศัพท 36 ราย โดยทั้งสองกรณีผูสัมภาษณจะ

เปนผูอานแบบสัมภาษณใหผูปวยฟง และบันทึก

ขอมูลลงแบบสัมภาษณ จากนั้นรวบรวมขอมูล

จากแบบสัมภาษณทั้งหมดและบันทึกขอมูลจาก

แบบสัมภาษณลงคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

วิเคราะหสถิติทางคอมพิวเตอร

การวิเคราะหทางสถิติ
 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนาเชิง

บรรยาย โดยการใชวิธีแจกแจงความถี่ (frequen-

cy) และรอยละ (percentage) ในสวนของขอมูล

พื้นฐานของผูปวย เหตุผลในการตัดสินใจเขารับ

การผาตัด และผลการรักษาหลังการผาตัดรวมถึง

ความพึงพอใจของผูปวยตอการรักษา

ผลการศึกษา
 มีผูปวยปวดประสาทไทรเจมินัลที่ไดรับ

การผาตัดเอ็มวีดี ผานเกณฑการคัดเขาท้ังสิ้น 53 

ราย แตสามารถติดตามผลผูปวยได 40 รายโดยมี

ขอมูลพื้นฐาน เปนเพศหญิง 22ราย(รอยละ 55.0) 

เพศชาย 18 ราย (รอยละ 45.0) อัตราสวนเพศ

หญิงตอเพศชาย 1.2:1 อายุเฉลี่ย 54.5  ป มีชวง

อายุระหวาง 22 ถึง 72 ป โดยมีระยะเวลาที่ไดรับ
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การรกัษาดวยยาเพ่ือรกัษาอาการปวดประสาทไทร

เจมินัลกอนตัดสินใจผาตัดเฉลี่ย 5.7 ป อยูในชวง 

6 เดือน ถึง 20 ป ซึ่งเหตุผลในการตัดสินใจเขารับ

การผาตดัของผูปวยมากกวารอยละ 80 คอื แพทย

หรือทันตแพทยแนะนํา รับประทานยาแลวอาการ

ปวดไมดีขึ้น รับประทานยามาเปนระยะเวลานาน

ซึ่งแสดงใหเห็นดังตารางที่ 1

 

ตารางที่ 1 แสดงเหตุผลในการตดัสินใจ (decision making) ที่เขารับการผาตัดเอ็มวีดีในผูปวย

เหตุผลในการตัดสินใจ (N=40) จํานวน (n) รอยละ

ไมตอบสนองตอยา 35 87.5

ไมสามารถทนผลขางเคียงของยา   23 57.5

ใชยามานานแลว 33 82.5

ไดคําแนะนําจากแพทย หรือทันตแพทย 36 90.0

มีการกลับเปนซํ้าหลังการผาตัด 5 12.5

 
 ผลการรักษาภายหลังการผาตัดเอ็มวีดีใน

ผูปวย 40 ราย โดยมีระยะเวลาติดตามผลเฉลี่ย 

18.1 เดือน (อยูในชวง 1 ถึง 53 เดือน) พบวา หาย

ปวดทันทีหลังการผาตัดจํานวน 39 ราย (รอยละ 

97.5) มีอาการปวดลดลงจํานวน 1 ราย (รอยละ 

2.5) แตอยางไรก็ตามมีผูปวยจํานวน 7 ราย (รอย

ละ 17.5) ที่มีอาการกลับเปนซํ้าภายหลังการผาตัด 

(recurrence) ที่ระยะเวลาตางๆกันคือที่4 วัน 1 

เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 18 เดือน และ 

36 เดือน ตามลําดับ โดยผูปวยที่มีอาการปวดซ้ํา

4 รายจาก 7 ราย และผูปวยที่มีอาการปวดลดลง 

1 ราย ตดัสินใจเขารบัการผาตดัคร้ังที ่2 พบวา หลัง

ผาตัดผูปวยหายปวดทุกราย แตมีผูปวย 1 ราย มี

อาการปวดซ้ําหลังผาตัดคร้ังที่ 2 ที่ระยะเวลา 4 

เดือนสําหรับผูปวยท่ียังคงมีอาการปวดอยูจํานวน 

4 ราย ซึง่ประกอบดวยผูปวยทีม่อีาการปวดซํา้หลงั

การผาตดัครัง้แรก 3 รายและผูปวยทีม่อีาการปวด

ซํา้หลังผาตดัคร้ังทีส่อง 1 ราย ทกุรายมีระดับความ

เจ็บปวดลดลงจากกอนที่จะผาตัด และผูปวยทั้ง 

4 ราย ไดรับการรักษาอาการปวดดังกลาวดวยยา

คารบามาซีพีน



64

Vol.7 No.2

ตารางท่ี 2 แสดงภาวะแทรกซอนภายหลังการผาตดัเอ็มวีดใีนผูปวยอาการปวดประสาทไทรเจมินลั 40 ราย

ภาวะแทรกซอนหลังผาตัด อาการช่ัวคราว อาการถาวร จํานวน

 (N=40) (n) (n) (รอยละ)                           

อาการชาที่ใบหนา 1 6 7 (17.5)

ปญหาดานการไดยิน 3 3 6 (15.0)                                                        

ปญหาดานการไดมองเห็น 1 0 1 (2.5)

ปญหาดานการเคี้ยวอาหาร 0 2 2 (5.0)   

มึนงง    8 0 8 (20.0)

ปวด หรือวิงเวียนศีรษะ 6 0 6 (15.0)

ปญหาดานการทรงตัว 1 0 1 (2.5)

 

 ในผูปวยปวดประสาทไทรเจมินัล 40 ราย

ที่ไดรับการผาตัดเอ็มวีดี พบวามีภาวะแทรกซอน

ทั้งแบบชั่วคราวและถาวรหลังการผาตัด 19 ราย 

(รอยละ 47.5) แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งผูปวยแตละ

รายอาจมีภาวะแทรกซอนไดมากกวาหนึ่งอยาง 

ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น คือ อาการชาใบหนา

หลังการผาตัดมี 7 ราย (รอยละ 17.5) โดย 1 ราย 

มีอาการชาชั่วคราวหลังการผาตัด 1 เดือน อีก 

6 รายยังคงมีอาการชาใบหนาซกีทีเ่คยมีอาการปวด

ภายหลังการติดตามผลการรักษาในชวง 1 ถึง 11 

เดือน แรกหลังการผาตัด โดยผูปวยทุกรายที่ยัง

คงมีอาการชาไดรับวิตามินบีเพื่อรักษาอาการชา 

หลังการผาตัดมีผลกระทบตอการไดยิน 6 ราย 

(รอยละ 15.0)  อาการท่ีพบไดแก การไดยินลดลง 

1 ราย หูอื้อ 2 ราย ซึ่งเกิดชั่วคราวหลังจากผาตัด 

1 และ 2 เดือน ตามลําดับ มีเสียงดังในหู 3 ราย 

โดย 1 ราย มอีาการชัว่คราวหลงัการผาตดั 2 เดอืน 

และอีก 2 รายปจจุบันยังคงมีอาการภายหลังการ

ติดตามผลการรักษา 10 และ 11 เดือน หลังการ

ผาตัดมีปญหาตอการทรงตัว 1 ราย(รอยละ2.5) 

ซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวหลังการผาตัด 1 เดือน หลัง

การผาตัดมีอาการวิงเวียนศีรษะและปวดศีรษะ

ชั่วคราว 8 ราย(รอยละ 20.0) และ 6 ราย (รอย

ละ 15.0) ตามลําดับ หลังการผาตัดมีปญหาเคี้ยว

อาหารลําบาก 2 รายโดยรูสึกวาเค้ียวไมถนัดใน

ดานที่เคยมีอาการปวด  และมีปญหาการมองเห็น 

2 ราย (รอยละ 5.0)  ซึ่งปญหาที่พบไดแก ตามัว 1 

ราย ซึง่เกดิขึน้ชัว่คราวหลงัการผาตดัและอาการดงั

กลาวหายไปหลังจากผาตัด 2 เดือน 
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ภาพที่ 1 แสดงความพงึพอใจภายหลังการผาตดัเพือ่แยกเอาสิง่กดทบัออกในผูปวยอาการปวดประสาท

  ไทรเจมินัล 40 ราย

  ผูปวยมีความพึงพอใจตอการผาตัดเอ็มวีดี

อยูในระดบัมากทีส่ดุ 30 ราย (รอยละ 75) ระดบัมาก 

6 ราย (รอยละ 15) และระดับปานกลาง 4 ราย 

(รอยละ 10) ตามลําดับ แสดงดังภาพท่ี 1 และ

เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางการรักษา

โดยการผาตัดและการรักษาดวยยาพบวา รอยละ 

95 มีความพึงพอใจตอการผาตัดมากกวาการรับ

ประทานยา สาํหรบัการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารรกัษา 

หากมีอาการกลับเปนซํ้าแลวปวดรุนแรงเหมือน

กอนผาตดั พบวา ผูปวยรอยละ 57.5 จะเขารบัการ

ผาตดัอกีครัง้รอยละ 30 ขอปรึกษาแพทยกอน และ

รอยละ 12.5 เลือกวิธีการรักษาดวยยา

บทวิจารณ
 อาการปวดประสาทไทรเจมินัลเปนอาการ

ปวดบรเิวณชองปากและใบหนาเรือ้รงัทีส่รางความ

ทุกขทรมานใหแกผูปวยและผูดูแลในปจจุบัน

พบวาการผาตัดเอ็มวีดีเปนการรักษาใหหายขาด

โดยการทําศัลยกรรมที่มีความเสี่ยงนอยตอการ

เกิดภาวะแทรกซอนระหวางการวางยาสลบ มี

ประสิทธิภาพในระยะยาว มีอัตราการเปนซํ้านอย

ที่สุดและผูปวยมีความพึงพอใจสูงสุด9จึงทําให

สมาคมประสาทวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา (Ameri-

can Academy of Neurology) และ สมาคม

ประสาทวทิยาแหงยุโรป (European  Federation 

of Neurological Society) ไดออกคําแนะนํารวม

กนัเก่ียวกับแนวทางการรักษาผูปวยดวยการผาตัด

เอ็มวีดีในกรณีที่การรักษาดวยยาไมสามารถที่จะ

ควบคมุความปวดของผูปวยได10แตอยางไรกต็าม

ผูปวยสวนหน่ึงยังไมสามารถท่ีจะตัดสินใจเลือก

วิธีการผาตัดไดเนื่องจากไมมั่นใจหรือไมทราบถึง

ประโยชนและความเสี่ยง (benefi ts and risks)
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ที่เกิดขึ้นจากการรักษาโดยการผาตัดเมื่อเปรียบ

เทียบกับวิธีอื่นๆ จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้

 การศึกษานี้เปนการรายงานถึงเหตุผลท่ี 

ผูปวยตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาโดยการผาตัด

และไดมีการสัมภาษณผูปวยท่ีไดรับการผาตัด

แลวรวมท้ังกรณีที่กลับเปนซํ้าหลังการผาตัด พบ

วาผูปวยสวนใหญยังคงตองการไดรับการผาตัด

เอ็มวีดีอีกครั้ง ซึ่งคลายกับผลการวิเคราะหใน

งานวิจัยในประเทศอังกฤษโดย Spatz และคณะ 

ในป พ.ศ.2550ทีไ่ดศกึษาถงึกระบวนการตดัสนิใจ 

(decision process) ในผูปวยปวดประสาท

ไทรเจมินัล 156  ราย ในการเลือกวิธีการรักษา

โดยวิธีตางๆ ไดแก การใชยา การผาตัดเอ็มวีดี 

และการผาตัดอื่นๆ อาทิ balloon compression, 

percutaneous glyceralrhizolysis และ 

radiofrequency thermocoagulation พบวา

ผูปวยสวนใหญเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะ

ทาํใหเกิดผลขางเคยีงโดยมีการคาํนวณคาคะแนน 

maximum expected utility (MEU) สูงสุดที่ 

16.08 แลวตัดสนิใจเลือกวธิกีารรกัษาดวยวธิผีาตดั

เอ็มวีดีมากที่สุด ในขณะที่การรักษาดวยยามีการ

คํานวณคาคะแนน MEU ตํ่าสุดที่ 14.6111

 การศกึษานีไ้ดตดิตามผลการรกัษาภายหลงั

การผาตัดเอ็มวีดีในผูปวย 40 ราย มีระยะเวลา

ติดตามผลเฉล่ีย 18.1 เดือน พบวาผูปวยหายปวด

ทนัทีหลังผาตดัสงูถงึ รอยละ 97.5 ซึง่สงูกวาหลาย

การศึกษาท่ีมีการรายงาน12-14 และมีอัตราการกลับ

มาปวดซํา้รอยละ 17.5 โดยอาการกลบัเปนซ้ําทีพ่บ

นีเ้กิดข้ึนในชวงหลังผาตัดต้ังแต 4 วนั ถงึ 18 เดอืน 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Olson และคณะ 

ในป พ.ศ. 2548 โดยมีการตดิตามผลการผาตดัเอม็

วีดีในผูปวย 156 ราย เปนระยะเวลานาน 25 ป พบ

วาผูปวยหายปวดทันทหีลงัผาตดัรอยละ 93.0 และ

มีอัตรากลับมาปวดซ้ํารอยละ 18.0 โดยชวงเวลา

ที่มีการปวดซ้ํามากท่ีสุดคือ ชวง 2 ปแรกหลัง

การผาตัด12 นอกจากน้ีการศึกษาของ Giovanni 

และคณะ ในป พ.ศ.2543 ติดตามผลการผาตัด

ในผูปวย 148 ราย ระยะเวลา 1 ถึง 7 ป พบวามี

ผูปวยหายปวดทันทหีลงัผาตดัรอยละ 85.0 มผีูปวย

ที่อาการปวดคอย ๆ หายไปเองภายใน 2 สัปดาห

รอยละ 7.5 และผูปวยอีกรอยละ 7.5 ยังคงมี

อาการปวดอยู13และในการศึกษากอนหนานี้ได

รายงานผลความสําเร็จของการผาตัดอยูที่รอย

ละ 75 ถึง 80 สวนอัตราการกลับมาปวดซํ้าภายใน

ชอง 2 ปแรกหลังการผาตัด (early recurrence) 

จะอยูระหวางรอยละ 6 ถึง 3414 นอกจากน้ียัง

พบความสัมพันธกับการมีอาการปวดซ้ําภายหลัง

การผาตัดไดแกเพศหญิง อาการปวดเปนมากอน

ผาตัดนานมากกวา 8 ป มีการกดทับเสนประสาท

จากหลอดเลือดดํา และไมหายจากอาการปวด

ทันทีหลังผาตัด15

 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายงานยอนหลงั (ขอมลู 

พ.ศ. 2515 - 2542) ถึงผลขางเคียงจากการผาตัด

เอ็มวีดีใน ผูปวยในประเทศไทยจํานวน 324 ราย

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพบวามีการเสียชีวิตหลัง

การผาตัด 1 ราย (รอยละ 0.3) อัตราการกลับเปน

ซํ้าภายใน 12 เดือนแรกจํานวน 11 ราย (รอยละ 
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3.4) กลับเปนซํ้าหลังจากผาตัดไปแลว 12 เดือน

แรกจํานวน 6 ราย (รอยละ 1.8) มีอาการชาใบหนา 

9 ราย (รอยละ 2.8)  ปวดศีรษะ 46 ราย (รอยละ 

14.2) แตอยางไรก็ตามรายงานน้ีเปนการรายงาน

ผลการผาตัดจากประสาทศัลยแพทยทุกคนใน

โรงพยาบาลรามาธิบดีในรอบ 27 ปและไมได

รายงานผลถึงเหตุผลที่ผูปวยตัดสินใจเลือกวิธี

การรักษาโดยการผาตัด16สําหรับภาวะแทรกซอน

ภายหลงัการผาตัดเอม็วดีใีนการศึกษาคร้ังนีพ้บวา 

ไมมผีูปวยรายใดทีเ่สยีชวีติซึง่จากการเปรยีบเทยีบ

กับการศึกษาแบบเดียวกันทั้งในและตางประเทศ

พบวามีอัตราการเสียชีวิตรอยละ 0.2 ถึง 0.516-17 

ภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ที่พบในการศึกษาครั้งนี้

ไดแก ชาใบหนา รอยละ 17.5 มีผลกระทบตอ

การไดยินรอยละ 17.5 มีปญหาการมองเห็นรอย

ละ 2.5มีผลกระทบตอการทรงตัวรอยละ 2.5 วิง

เวียนศีรษะรอยละ 20.0 เค้ียวอาหารลําบาก รอย

ละ 5.0 ปวดศีรษะรอยละ 15.0 ซึ่งแตกตางจาก

ผลการศึกษาของ Zakrzewska และคณะ ในป 

พ.ศ.2548 โดยมีการติดตามผลในผูปวย 220 ราย 

ระยะเวลาเฉล่ีย 5.3 ป โดยภาวะแทรกซอนที่

พบ ไดแก ชาใบหนา รอยละ 5.0 มีผลกระทบ

ตอการไดยิน รอยละ 13.0 มีปญหาการมองเห็น 

รอยละ 5.0 มผีลกระทบตอการทรงตัว รอยละ 11.0 

วิงเวียนศีรษะรอยละ 8.0 เคี้ยวอาหารลําบาก รอย

ละ 3.0 ปวดศีรษะ รอยละ 13.0 ปวดแสบรอน

รอยละ 5.0 และภาวะแทรกซอนอื่น ๆ อีกรอย

ละ 26.018 นอกจากนี้ภาวะแทรกซอนที่พบในการ

ศึกษากอนหนาหลายการศึกษาพบวามีอาการชา

ใบหนารอยละ 1 ถึง 22 การไดยินลดลงรอยละ 

3 ถึง 4 และเห็นภาพซอนรอยละ 3 ถึง 4.315,19-20 

อยางไรก็ตามในกลุมผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน

อยางถาวรพบวา ผูปวยทั้งหมดสามารถทนตอ

ภาวะแทรกซอนและใชชีวิตประจําวันไดตามปกติ

และยังคงมีความพึงพอใจตอการรักษาในระดับ

ปานกลางถึงมากที่สุด

 ภาวะแทรกซอนภายหลังการผาตัดเอ็มวีดี

ที่ทําใหมีความผิดปกติเก่ียวกับการไดยิน อาจมี

สาเหตุมาจากการที่สมองสวนซีรีเบลลัมถูกยกขึ้น

มากเกินไปเพ่ือใหเหน็สวนของไทรเจมินลัซสิเทริน

อยางชัดเจน นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการที่เสน

ประสาทสมองคูที่ 8 หรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง

เสนประสาทน้ีไดรับอันตรายโดยตรงสวนอาการ

ชาใบหนาเกิดจากเสนประสาทไทรเจมินัลไดรับ

การรบกวนหรือบาดเจ็บโดยตรง และมักมีความ

สัมพันธกับการกดทับของหลอดเลือดดําที่เสน

ประสาทไทรเจมินัล21

 ความพึงพอใจของผูปวยตอการผาตัดเอ็ม

วดีใีนการศึกษาน้ีพบวา ผูปวยสวนใหญมคีวามพึง

พอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 90.0 ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้12,18สําหรับผู

ปวยที่มีความพึงพอใจตอการรักษาในระดับปาน

กลางน้ัน เปนผลมาจากการกลับมาปวดซ้ําหรือมี

ภาวะแทรกซอนจากการผาตัดผูปวยสวนใหญพึง

พอใจตอการรักษาดวยวิธีการผาตัดมากกวาการ

รับประทานยารอยละ 95.0 เนื่องจากผูปวยรับ

ประทานยามาเปนเวลานานจนไมตอบสนองตอ

การใชยา หรือไมสามารถทนผลขางเคียงของยาได 
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และการผาตัดทาํใหผูปวยหายจากอาการปวดทันท ี

นอกจากนี้หากมีการกลับเปนซ้ํา ผูปวยตัดสินใจ

รั กษา โดยการผ าตัด เอ็มวีดี ร อยละ  57 . 5 

รับประทานยารอยละ 12.5 สวนผูปวยที่เหลือ

รอยละ 30.0 ขอปรึกษาแพทยอีกครั้ง ซึ่งแตก

ตางจากการศึกษาของ  Zakrzewska ในป  

พ.ศ.2548 คือผูปวยตัดสินใจเลือกผาตัดเอ็มวีดี

อีกครั้งรอยละ 83.0 การผาตัดแบบอ่ืนรอยละ 

0.5 รับประทานยารอยละ 2.0 และไมแนใจ

รอยละ 18.518 

 ขอจํากัดของงานวิจัยชิ้นนี้คือจํานวนของ

ผูปวยที่เขารวมการวิจัยที่มีนอยและรูปแบบการ

ศกึษาเปนแบบยอนหลงั (retrospective  design) 

จงึมขีอจาํกดัในดานการเกบ็ขอมลูเน่ืองจากแพทย

แตละคนมีรูปแบบของการบันทึกขอมูลการรักษา

ที่แตกตางกันและในบางกรณีอาจมีการบันทึกที่

ไมสมบูรณและยังสงผลตอความจําและการใหคํา

ตอบของผูปวยในกรณีที่ตองสัมภาษณเหตุการณ

ยอนหลังเปนระยะเวลานาน (recallbias) ดังนั้น

หากมีการพัฒนารูปแบบการบันทึกขอมูลผูปวย

ที่เปนมาตรฐาน เชน กําหนดคําถามในการซัก

ประวัติหรือติดตามผลการรักษาอยางชัดเจน และ

ครอบคลุมระยะการติดตามผลที่ยาวนานและมี

การประเมินผลโดยผูประเมินอิสระ (indepen-

dent assessor) ทั้งน้ีขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลท่ี

เปนประโยชนตอผูปวย และสามารถนํามาใชเปน

ฐานขอมูลในการศึกษาตอไปเชน การศึกษาวิจัย

เรื่องขั้นตอนการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาอยาง

เปนระบบ หรือการศึกษาถึงการวิเคราะหตนทุน-

ผลประโยชน(cost-benefi t analysis) ของวธิกีาร

รักษาแบบตางๆ เปนตน
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