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Bell’s Palsy

คําถาม : ผูปวยโรค Bell’s palsy พบไดบอยแค

ไหน พบในชวงอายุเทาไร และสามารถกลับเปน

ซํ้าไดหรือไม 

คาํตอบ : เปนโรคทีพ่บไดบอย โดยพบไดประมาณ 

20-30 รายตอประชากร 100,000 คน1, 2  พบไดทั้ง

ชายและหญิงเทาๆกัน สามารถเกิดไดทุกกลุมอายุ 

คาเฉล่ียอายุอยูที่ 40 ป ผูปวยสามารถกลับเปนซํ้า

ไดประมาณรอยละ 7 คาเฉลีย่ของระยะหางในการ

เกดิซ้ําอยูที ่9.8ป3 และมผีูปวยประมาณรอยละ 30 

ที่กลามเนื้อใบหนาไมสามารถกลับมาทํางานตาม

ปกติไดอยางสมบูรณ4

คาํถาม : การรกัษาดวยยา prednisolone ในผูปวย

ที่เปน Bell’s palsyไดประโยชนหรือไม                                        

คําตอบ : จากขอมูลการศึกษาระดับ Class I 

studies 2 การศึกษา5, 6 แบบ randomized แบงเปน

กลุมผูปวยไดรบัยา prednisolone กบัยาหลอก ทัง้

สองการศกึษาทาํในผูปวยท่ีมอีาการมาภายในเวลา 

3 วัน ขนาดยาท่ีใหคือ prednisolone 60 มก./วัน 

เปนเวลา 5 วัน และลดลงภายในระยะเวลา 5 วัน 

ในอีกการศึกษาใหยา 25 มก.เชา เย็น เปนเวลา 10 

วัน มีระบบปกปดการประเมินผล และมีอัตราการ

ติดตามการรักษาสูง ผลการศึกษาพบวาการใหยา 

prednisolone เพิ่มโอกาส complete recovery 

(RD;Risk Difference favoring steroids 12.8 % 

and 15%) และคา number needed to treat 

(NNT) เทากับ 6 – 8  ผลขางเคยีงของยามเีลก็นอย 

และเปนช่ัวคราว สวนใหญเปนนอนไมหลับและ

ปวดจุกแนนทอง สรปุวาการใหยา steroid ในผูปวย

ทีเ่ปน new-onset Bell’s palsy จะชวยเพิม่โอกาส

ในการทีก่ลามเนือ้ใบหนาจะกลบัมาทาํงานไดอยาง

ปกติ (NNT 6–8, 2 Class I studies)

คําถาม : การรักษาดวยยา antiviral agent ใน

ผูปวยที่เปน Bell’s palsyไดประโยชนหรือไม

คําตอบ : จากขอมูลการศึกษาระดับ Class I 

studies 2 การศึกษา5,6 แบงกลุมผูปวยใหไดรับ

ยา antivirals เทยีบกบัยาหลอก และอกีการศกึษา

ที่แบงกลุมผูปวยใหไดยา antivirals รวมกับยา 

steroid เทียบกับไดรับยา steroid เพียงอยาง
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เดียว การศึกษาระดับ Class II studies มีเฉพาะ

แบงเปนกลุมผูปวยไดรับยา antivirals รวมกับ

ยา steroid เทียบกับไดรับยา steroid เพียงอยาง

เดยีว7, 8 มกีารใชยา valacyclovir 1 การศึกษา สวน

การศึกษาอ่ืนใชยา acyclovir ผูปวยสวนใหญมี

อาการมาภายใน 3 วนั ผลการศกึษาใน Class I และ 

Class II studies พบวาการใหยา antivirals ไม

แตกตางจากกลุมท่ีไดยาหลอก (random-effects 

Mantel-Haenszel pooled RD 4% favoring 

placebo, 95% CI 23% to 11%) อยางไรก็ตามคา 

95% CIs ที่ไดจาก Class I studies ไมเพียงพอท่ี

จะบอกวาการใหยา antivirals รวมกับ steroids 

ม ีmodest benefi t หรอื harm (random-effects 

Mantel-Haenszel pooled RD 0, 95% CI28% 

favoring steroids alone to 7% favoring anti-

virals plus steroids) บางการศกึษากม็กีารแนะนาํ

วาการใหยา antivirals รวมกับยา steroid ชวย

เพิ่มประโยชนไดบาง9 และจากการศึกษาไมพบวา

มีผลขางเคียงที่สําคัญจากการใชยา antiviral 

สรุปคําแนะนํา (recommendations) : การให

ยา oral steroids ชวยเพิ่มการกลับมาทํางานของ

เสนประสาทใบหนา (Level A) การใหยา antivi-

rals รวมดวยอาจจะชวยเพิ่มโอกาสในการกลับ

มาทํางานของเสนประสาทมากขึ้นบาง (Level C)1

คําถาม : ผูปวย Bell’s palsy ทุกรายจําเปนที่จะ

ตองไดรับยา oral steroid หรือไม                                                 

คําตอบ : ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของแพทย ถา

หากผูปวยมีขอควรระวังในการใหยา steroid เชน 

เบาหวาน โรคอวน กระดูกพรุน มีประวัติไม

ตอบสนองตอการใหยา steroid เปนตน1

คําถาม : การทํา physical therapy  (เชน ex-

ercise, biofeedback, laser, electrotherapy, 

massage and thermotherapy) ในผูปวย 

Bell’s palsy ไดประโยชนหรือไม                                                                               

คําตอบ : จาก Cochrane systemic review พบ

วาการทาํ electrostimulation และ exercises ไม

พบวาไดประโยชนหรือมีผลเสียตอโรค โดยอาจมี

ความเปนไปไดวาการทํา facial exercise ชวยให

อาการดีขึ้นเร็ว10 แตในขณะน้ียังไมมีขอมูลมาก

เพียงพอ11

คาํถาม : พยากรณโรค Bell’s palsy เปนอยางไร                                                                                                     

คําตอบ : รอยละ 71 ของผูปวยอาการหายภายใน

เวลา 6 เดือน ในกรณีที่ไมไดรับการรักษา4  ปจจัย

ที่บงบอกวาพยากรณโรคไมดี ไดแก อายุมาก 

เบาหวาน มีการสูญเสียการรับรส และ complete 

facial weakness12
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