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Management of Trigeminal Neuralgia
ผศ.ทพ.ดร. ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
คลินิกบำ�บัดความปวดที่ช่องปากและใบหน้า ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Q: จะวินจิ ฉัยผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรค trigemi- ทะลุโพรง ประสาทฟัน ทำ�ให้มีการอักเสบของ
nal neuralgia ได้อย่างไรและจะต้อง โพรงประสาทฟัน (pulpitis) ซึ่งจะมีอาการปวดที่
คล้ายคลึง กันมาก แต่แตกต่างกันที่อาการปวด
วินิจฉัยแยกโรค กับโรคใดบ้าง
A: การวินิจฉัยโรค trigeminal neuralgia
อาศัยการซักประวัติอาการปวดของผู้ป่วยอย่าง
ละเอี ย ด โดยผู้ ป่ ว ยต้ อ งมี อ าการปวดแปล๊ บ ๆ
จี๊ ด ๆ หรื อ เหมื อ นโดนไฟฟ้ า ช๊ อ ต ที่ บ ริ เ วณฟั น
หรือใบหน้า ตามบริเวณที่เลี้ยงด้วยแขนงของเส้น
ประสาทสมองคู่ที่ 5 (trigeminal nerve) อาการ
ปวดเป็นๆหายๆ เวลาปวดจะมีอาการอยู่ไม่เกิน 2
นาที และอาการปวดต้องถูกกระตุน้ โดยการสัมผัส
อันแผ่วเบา เช่น ลูบหน้า ล้างหน้า รับประทานอาหาร
แปรงฟัน โดนลมพัดโดนใบหน้า หรือในรายที่มี
อาการรุนแรง สามารถปวดขึน้ มาได้เองโดยไม่มสี งิ่
กระตุ้น โรคนี้มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงอายุมากกว่า 40
ปีขึ้นไปและจะมีอาการปวดบริเวณแขนงของเส้น
ประสาท maxillary และ mandibular มากกว่า
แขนง Ophthalmic
ควรมี ก ารวิ นิ จ ฉั ย แยกโรคนี้ จ าก อาการ
ปวดฟันเนื่องจากมีฟันผุ ฟันสึก หรือฟันแตกแตก
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ฟันมักจะถูกกระตุน้ โดยการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ
(thermal change) ภายในช่องปาก เช่น การดื่ม
นํ้าเย็น เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรมีการวินิจฉัย
แยกโรคนี้จาก โรคปวด neuropathic pain ชนิด
อื่นๆ ที่ใบหน้า เช่น การปวดเส้นประสาทสมองคู่ที่
5 จาก trauma หรือ จากการทำ�หัตถการในช่องปาก
(trigeminal neuropathic pan) การปวดภายหลัง
งูสวัด (postherpetic neuralgia)

Q: จำ�เป็นต้องมีการ investigate เช่น
ถ่ายภาพรังสีเพิ่มเติมหรือไม่
ควรถ่ายภาพรังสีของฟันและอวัยวะในช่อง
ปากในกรณีที่สงสัยว่าอาการปวดที่มีสาเหตุมา
จากฟัน เท่านั้น ในปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุการเกิด
โรค trigeminal neuralgia น่าจะมาจาก การกด
ทับของเส้นประสาทสมองโดยหลอดเลือดสมอง
ที่อยู่ใกล้เคียง (neurovascular compression
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theory)  นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ 10
ของผู้ป่วย trigeminal neuralgia นั้นมีสาเหตุ
มาจากการมีพยาธิภาพสภาพที่บริเวณ posterior
fossa ในบริเวณ root entry zone (REZ) ของ
trigeminal nerve เช่น brain tumor/cyst การ
ถ่ายภาพ CT หรือ MRI เพื่อแยกโรคดังกล่าวจึง
เป็นสิ่งจำ�เป็นในกรณีที่มีความผิดปกติของการ
ทำ�งานที่เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 ร่วมด้วย หรือใน
กลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 35 ปี

คัน (maculopapular rash) ในอัตราที่สูงกว่าผู้
ป่วยชาวตะวันตกมาก นอกจากนี้อัตราการเกิด
อาการแพ้ทางผิวหนังชนิดรุนแรง  (Stevens Johnson Syndrome) ยังพบในอัตราที่สูงมากโดยจะ
สัมพันธ์กับ ยีน HLA-B*1502 ซึ่ง ควรมีการตรวจ
HLA screening ก่อนเริม่ ให้ยา carbamazepine
ในครั้งแรก
นอกจากนี้ มี ข้ อ ควรระวั ง ในการเริ่ ม ให้
ยาครั้งแรก ถ้าให้ยาในปริมาณสูงเกินไป สามารถ
ทำ � ให้ เ กิ ด ผลข้ า งเคี ย งเช่ น ง่ ว ง มึ น งง เดิ น เซ
ได้ง่ายมาก ดังนั้นควรมีการเริ่มในขนาดตํ่าๆ และ
ควรเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆ

Q: ยาที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการ
ผู้ ป่ ว ย trigeminal neuralgia คื อ
ยาชนิดใด และจะมีการบริหารยา
อย่างไร
Q: มียากันชักกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ใน
A: ยาหลัก (drug of choice) คือยากัน การรักษาโรค trigeminal neuralgia
ชั ก ในกลุ่ ม sodium channel blocker เช่ น
carbamazepine หรือ oxcarbazepine เท่านั้น
ซึ่งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันผลการรักษาและ
มีการทำ�  systematic review โดยจะมีการให้ยา
ในขนาดตํ่าๆ ก่อนเช่น ครึ่งเม็ดก่อนนอน หลังจาก
นัน้ จึงมีการเพิม่ ขนาดยาอย่างช้าๆ (ทุก 3 วัน) จนถึง
ขนาดยาที่สามารถควบคุมความปวดของผู้ป่วย
ได้ นอกจากนี้ก่อนให้ยาควรมีการประเมิน CBC,
electrolyte และ liver function test ของผู้ป่วย

Q: ข้อควรระวังในการใช้ยา carbamazepine คืออะไร

ในกลุ่มที่แพ้ยาหรือไม่สามารถทนผลข้าง
เคียงของยา carbamazepine ได้ ควรมีการ
เปลี่ ย นยาเป็ น oxcarbazepine ซึ่ ง ให้ ผ ลลด
ปวดใกล้เคียงกับยา carbamazepine แต่มีผล
ข้างเคียงน้อยกว่า ในกรณีที่แพ้ยาทั้งสองตัวข้าง
ต้น อาจมีการให้ยากันชักกลุ่ม sodium channel blocker ตัวอื่นๆ เช่น valproic acid หรือ
lamotrigine เป็นต้น ส่วนยากันชักในกลุ่ม calcium channel blocker เช่น gabapentin หรือ
pregabalin อาจใช้ร่วมด้วย (combination) ใน
กรณีที่ยังคงมีอาการปวดรุนแรงอยู่

A: ในกลุ่มผู้ป่วยชาวเอเชียโดยเฉพาะเชื้อ
สายจีน และ ไทย มักพบว่ามีอัตราการเกิดผื่นแดง
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Q: ถ้าอาการดีขึ้นสามารถหยุดยาได้
หรือไม่

A: ถ้าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมาก สามารถลด
ขนาดยาลง จนสามารถหยุดยาได้ถ้าผู้ป่วยหาย
ปวดมากกว่า 1 เดือน พบว่าในช่วงแรกของโรค
trigeminal neuralgia  มักพบว่าอาการปวดของ
ผู้ป่วยสามารถ หายไปได้เอง (natural remission
period) เป็นระยะเวลานานก่อนเริ่มกลับมาปวด
ใหม่

Q: ถ้ า ผู้ ป่ ว ยไม่ ต อบสนองต่ อ การ
รักษาด้วยยา ควรทำ�อย่างไร

A: ในรายที่ ไ ม่ ต อบสนองต่ อ ยา หรื อ ไม่
สามารถทนต่อผลข้่างเคียงของยาได้ ควรมีการ
พิจารณารักษาโดยการผ่าตัดสมองเพื่อแยกสิ่งที่
กดทับออก (microvascular decompression
surgery) โดยเฉพาะในรายที่มีการยืนยัน การกด
ทับของเส้นเลือดจากภาพถ่าย MRI
ในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ หรื อ มี โ รคประจำ�
ตั ว จนทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถผ่ า ตั ด สมองได้ อาจส่ ง
ทันตแพทย์เพื่อทำ�ศัลยกรรมที่เส้นประสาทส่วน
ปลาย (peripheral ablative surgery) เพื่อ
บรรเทาอาการปวด
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