Trigeminal Neuralgia
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นิยามและอาการทั่วไป
Trigeminal neuralgia (TN) หมายถึง paroxysmal pain ซึ่ งเกิดขึ้นในอาณาเขตของ cutaneous sensory field ที่เลี้ยง
โดยสาขาหรื อแขนงของ trigeminal nerve คือ V1 (ophthalmic branch), V2 (maxillary branch) และ V3 (mandibular
branch). โดยทัว่ ไปแล้วความรู้สึกเจ็บปวดจะเกิดขึ้นจากการกระตุน้ trigger zone บริ เวณ skin, mucosa หรื อ teeth ที่เลี้ยง
โดย ipsilateral trigeminal nerve.
ความรู ้สึกเจ็บปวดอาจเป็ นแบบ electric-like, shooting หรื อ lancinating (piercing/stabbing) และส่ วนใหญ่จะคงอยู่
เป็ นเวลานานหลายวินาทีแต่ไม่เกินหนึ่งนาที. ส่ วนที่พบได้บ่อยคือบริ เวณใบหน้าที่เลี้ยงโดย V2และ V3 ส่ วนที่เลี้ยงด้วย
V1 พบได้นอ้ ยกว่า. ถ้า attack แต่ละครั้งยาวนาน อาจทําให้มีการกระจายจากสาขาหนึ่งไปยังอีกสาขาหนึ่ง, เช่น จาก V2
ไปยัง V3 ได้. โดยทัว่ ไปแล้วอาการเจ็บปวดจะเป็ นแบบ unilateral และพบในข้างขวามากกว่าข้างซ้าย. ในบางพยาธิ
สภาพเช่น multiple sclerosis อาจมีอาการแบบ bilateral แต่กระนั้นก็ตามการเกิดอาการจะเป็ นแบบ alternating,
unilateral มากกว่าแบบ simultaneously bilateral. ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิง meta-analysis ของ idiopathic TN ใน
ผูป้ ่ วยจํานวน 8,124 ราย พบว่าเป็ นหญิง 58%; right side 60%, left side 36%, bilateral 4%; 0.5% พบในอายุต่าํ กว่า 20 ปี
และมากกว่า 70% พบในอายุสูงกว่า 50 ปี ; 17% มีอาการเฉพาะ V2, 15% มีอาการเฉพาะ V3, 4% มีอาการเฉพาะ V1, 32%
มีอาการของ V2+V3, 14% มีอาการของ V2+V1 และพบว่าเพียง 0.3% เท่านั้นที่มีอาการของ V1+V3.
ในบางกรณี ผูป้ ่ วยมีอาการรุ นแรงและอาจมีใบหน้ากระตุกร่ วมด้วย อันเป็ นผลมาจากปฏิกริ ยาของผูป้ ่ วยเองหรื อจาก
พยาธิสภาพร่ วมเช่น vascular impingement ที่มีต่อ facial nerve. เรี ยกการที่ใบหน้าซี กเดียวกันมีอาการกระตุกแบบ
involuntary นี้วา่ tic douloureux (ออกเสี ยงว่า tik doolooroo).
สาเหตุและพยาธิสรีรวิทยา
Trigeminal neuralgia (TN) อาจแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มคือ 1) idiopathic TN ซึ่ งไม่ทราบสาเหตุ และ 2)
symptomatic/secondary TN ซึ่ งมีสาเหตุที่แน่นอน. ในกรณี ที่มีสาเหตุ ชื่อที่เหมาะสมและถูกต้องกว่าสําหรับอาการ pain
นี้คือ trigeminal neuropathy ซึ่ งสาเหตุที่สาํ คัญมี 3 ประการได้แก่
1. Vascular impingement ซึ่ งเป็ นภาวะที่หลอดเลือดกดเบียดเส้นประสาท เช่น superior cerebellar artery, anterior
inferior cerebellar artery และ petrosal vein กดทับ root entry zone ของ trigeminal nerve
2. Multiple sclerosis (ภาวะ demyelination ของ central myelin)
3. Tumor compression ที่มีต่อ sensory trigeminal nerve
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หลักฐานปัจจุบนั บ่งชี้วา่ TN ส่ วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก vascular impingement. พยาธิสรี รวิทยาของการเกิด
abnormal nerve impulse ในสาขาของ trigeminal nerve ที่ทาํ ให้เกิด pain อาจอธิบายได้โดยกลไกของ excitability
threshold ที่ลดตํ่าลง. โดยทัว่ ไปเมื่อมี vascular impingement จะทําให้เกิดการยืดออกของเยือ่ หุม้ เซลล์ของเส้นประสาท
รวมทั้ง sensory axon. การยืดจะทําให้เยือ่ หุม้ เซลล์บางลงและ capacitance มีค่าสู งขึ้น. แต่เพราะว่าจํานวนประจุที่เยือ่
หุม้ เซลล์ ณ จุดนั้นมีค่าคงที่จึงทําให้ศกั ดาไฟฟ้ าลดตํ่าลง เกิดเป็ น depolarization. เมื่อมีการกระตุน้ sensory fiber อื่นๆใน
trigeminal nerve จึงทําให้มีการกระตุน้ pain pathway โดยการเหนี่ยวนําให้เกิด ephaptic conduction และมีกระแส
ประสาทใน pain fiber ได้. ในบางกรณี การกระตุน้ touch หรื อ non-noxious receptor ของ trigeminal nerve อาจไปมีผล
ต่อ pain pathway ที่ second order neuron ใน spinal trigeminal nucleus ผ่านกระบวนการ synaptic convergence.
แนวคิดเรื่ อง convergence นี้อาจอธิบายได้จากข้อสังเกตที่วา่ trigeminal neuralgia สามารถทําให้ทุเลาลงได้โดยการตัด
greater auricular nerve หรื อ occipital nerve. อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริ งแล้ว พยาธิสรี รวิทยาอาจเป็ นแบบหลาย
กลไกหรื อหลายปัจจัยร่ วมกัน.
การตรวจร่ างกาย
ผูป้ ่ วยโดยทัว่ ไปมักรายงานว่า การกระตุน้ อาจเกิดจากการเคี้ยวอาหาร การแปรงฟัน การพูดคุย หรื อแม้แต่การมีลม
พัดผ่านใบหน้าก็อาจทําให้เกิด attack ได้. ผูป้ ่ วยชนิด idiopathic TN จะไม่มีความผิดปรกติอื่นใดของระบบประสาท.
ผูป้ ่ วยชนิด secondary หรื อ symptomatic TN อาจมีความผิดปรกติอื่นร่ วม ขึ้นอยูก่ บั พยาธิสภาพพื้นฐานอันเป็ นสาเหตุ
ของอาการแห่งความเจ็บปวดนั้น. ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ ่ วย schawannoma ของ trigeminal nerve อาจมี reduced sensory
function ของใบหน้า หรื อ weakness ของ muscle of mastication เป็ นต้น. อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่ วยอาจมีภาวะ malnutrition
จากการกินอาหารได้ลดลงเพราะการกินอาหารหรื อดื่มนํ้าทําให้เกิดอาการ ผูป้ ่ วยจึงเลี่ยงกิจกรรมใดๆอันเป็ นการกระตุน้
ให้เกิดความรู ้สึกเจ็บปวดนั้น. บางรายอาจไม่โกนหนวดเพราะเป็ นการกระตุน้ trigger zone บริ เวณใบหน้า หรื อบางราย
อาจหวีผมเพียงครึ่ งซีกของศีรษะที่ปรกติเป็ นต้น. ผูป้ ่ วยเกือบทั้งหมดรายงานว่า ไม่มีอาการในขณะนอนหลับ.
การวินิจฉัย
โดยทัว่ ไปแล้ว ผูป้ ่ วยพึงมี clinical pain ที่เข้าได้กบั trigeminal neuralgia ตาม distribution ของ trigeminal nerve
branch. การตรวจร่ างกายระบบประสาทควรให้ผลปรกติในราย idiopathic และความผิดปรกติอื่นๆตามโรคพื้นฐานใน
กรณี ของ secondary TN. การวินิจฉัย TN นี้เป็ นเพียง clinical diagnosis เท่านั้น ไม่มี definite diagnosis.
การวินิจฉัยแยกโรค
ผูป้ ่ วยที่มาพบแพทย์ดว้ ยเรื่ อง trigeminal neuralgia นั้นจัดอยูใ่ นกลุ่มผูป้ ่ วย headache, facial pain และ neuralgia.
ดังนั้นจึงต้องแยกจากสาเหตุของการเกิด headache (structural/non-structural causes), facial pain จากสาเหตุต่างๆเช่น
refractive error, glaucoma, sinusitis, dental caries, otitis, TMJ disorder เป็ นต้น. นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาถึง
neuralgia ของเส้นประสาทอื่นๆเช่น glossopharyngeal nerve เป็ นต้น.

Trigeminal Neuralgia 2/5

ปัญหาที่พบบ่อยและพึงมีการแยกโรคให้ได้ที่สาํ คัญได้แก่ปัญหาของ dental caries, sinusitis, TM joint, cluster
headache. Dental caries และ sinusitis จะมีอาการเป็ นแบบ steady และ throbbing pain ซึ่ งคงอยูเ่ ป็ นระยะเวลานานนับ
ชัว่ โมงในขณะที่ TG มีอาการเป็ นวินาทีหรื อเพียงไม่กี่นาที. ผูป้ ่ วย dental caries พบมีความผิดปรกติของฟันที่ยนื ยันโดย
ทันตแพทย์ซ่ ึ งอาจเลือกกระตุน้ pain โดยใช้ ice-water irrigation. ผูป้ ่ วย acute sinusitis มีอาการของหวัดนํามาก่อนและมี
post nasal drip ที่ตรวจพบได้ ว่ามี discharge จาก paranasal sinuses. การตรวจทางรังสี วนิ ิจฉัยจะช่วยยืนยันได้อีกทาง
หนึ่ง. TMJ disorder จะมี pain ที่ไม่เป็ นแบบ paroxysm และจะเป็ นเฉพาะบริ เวณ preauricular region. นอกจากนี้แล้ว
ผูป้ ่ วยไม่มี trigger zone และการกินอาหารทําให้เกิดอาการเลวลง. การแยกโรคอาจสรุ ปเป็ นตารางได้ดงั นี้.

Onset
Duration
Characteristic

TG
With trigger
Seconds to minutes
Sharp, lancinating

Dental caries
TMJ disorder
Gradual
Gradual/ no trigger
Hours
Not paroxysmal
Throbbing
Exacerbated by jaw movement

ปัญหาอันหนึ่งของการวินิจฉัยแยกโรคคือ ผูป้ ่ วยอาจมีพยาธิสภาพมากกว่าหนึ่งชนิด. ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องทําการ
วินิจฉัยแยกโรคต่างๆให้ได้ ทั้งนี้โดยยึดหลักไว้วา่ ผูป้ ่ วยอาจมาพบแพทย์ดว้ ยอาการที่พบไม่บ่อยของโรคสามัญ มากกว่า
จะเป็ นอาการที่พบได้บ่อยของโรคที่พบได้นอ้ ย (atypical manifestation of common disease VS typical manifestation of
rare disease).
กลุ่ม headache, facial pain, neuralgia ที่มีสาเหตุจาก non-odontogenic cause จะมีลกั ษณะดังต่อไปนี้.
1. Inadequate local dental cause of pain
2. Stimulating, burning, non-pulsatile pain
3. Constant, unremitting, non-variable pain
4. Persistent, recurrent pain over months or years
5. Spontaneous multiple episodes of toothache/pain
6. Failure to respond to local anesthetic block of any suspected tooth
7. Failure to respond to reasonable dental therapy of any suspected tooth
การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
ให้กระทําตามความจําเป็ นเท่าที่ตามอาการและการตรวจพบจะเป็ นตัวบ่งชี้ เช่นในกรณี ที่สงสัยว่าจะเป็ น acute
sinusitis อาจต้องตรวจทางรังสี . การตรวจร่ างกายที่พบว่ามีอาการอ่อนแรงของ muscle of mastication, trigeminal
sensory impairment และ long tract signs อี่นๆ อาจต้องนึกถึงพยาธิสภาพที่มีต่อ intracranial/intracerebral trigeminal
nerve และควรได้รับการตรวจทางรังสี . โดยทัว่ ไปผูป้ ่ วย idiopathic TN จะให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการปรกติ.
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ระยะการดําเนินโรค
ผูป้ ่ วย TN จะมี exacerbation และ remission สลับกันไป โดยที่อาจมีอาการ attack หลายครั้งต่อวันเป็ นเวลาหลาย
สัปดาห์ จากนั้นก็จะหายไป โดยอาจมี remission ที่ยาวนานนับเป็ นปี ๆก็ได้. ภาวะนี้เป็ นจริ งโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ่ วย
ชนิด idiopathic (ซึ่ งการเกิด attack ขึ้นอยูก่ บั ว่ามีการกระตุน้ trigger zone หรื อไม่และบ่อยครั้งเพียงไร) หรื อ vascular
impingement แต่ผปู ้ ่ วย tumor compression จะมีการดําเนินของโรคเป็ นแบบ progressive ส่ วนจะเป็ นแบบช้าหรื อเร็ วก็
ขึ้นอยูก่ บั ธรรมชาติของพยาธิสภาพนั้น.
การรั กษา
การรักษาให้แก้ปัญหาตามสาเหตุ เช่น ผูป้ ่ วย vascular impingement และ tumor ควรได้รับการผ่าตัดถ้าสามารถ
กระทําได้. ในผูป้ ่ วย idiopathic TN ที่ให้การรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผลอาจจําเป็ นต้องได้รับการผ่าตัดหรื อการบําบัดโดย
วิธีอื่นๆเช่น การทํา nerve block, nerve section, thermocoagulation ของ gaserrian ganglion และ acupuncture เป็ นต้น.
การรักษา idiopathic TN หรื อการรักษาตามอาการโดยการใช้ยานั้น ให้พิจารณาเหมือนกับการรักษา epileptic
seizure ของ trigeminal nerve. ยากลุ่มที่เป็ น analgesics เช่น paracetamol และ opiate compound ใช้ไม่ได้ผล. ยาที่ใช้ได้
ผลได้แก่ยา antiepileptic drug เช่น
1. Carbamazepine จัดเป็ นตัวที่ให้ผลดีที่สุด ผูป้ ่ วยควรได้รับยาในปริ มาณที่ให้ therapeutic blood level ประมาณ 4-10
ugm/mL ซึ่ งโดยทัว่ ไปคือขนาดประมาณ 600-1,200 mg/day. ผลข้างเคียงที่สาํ คัญได้แก่ diplopia, headache,
agranulocytosis เป็ นต้น.
2. Phenytoin ใช้เมื่อผูป้ ่ วยไม่ตอบสนองหรื อไม่สามารถใช้ carbamazepine โดยให้ขนาดประมาณ 300 mg/day หรื อให้
ได้ therapeutic blood level ประมาณ 10-2o ugm/mL. ผลข้างเคียงที่สาํ คัญได้แก่ ataxia, gum hypertrophy,
hirsutisim, lymphadenopathy เป็ นต้น.
3. Valproate โดยให้ขนาดประมาณ 600-1,200 mg/day, therapeutic blood level ประมาณ 50-100 ugm/mL.
ผลข้างเคียงที่สาํ คัญได้แก่ alopecia, obesity, hepatic failure เป็ นต้น.
นอกจากนี้แล้วการให้ antidepressant ร่ วมกันกับ antiepileptic drug อาจลดระดับความเจ็บปวดลงได้ เช่น การให้
amitryptyline 10 mg/day. ยาในกลุ่มนี้ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยมีความวิตกกังวลต่อความเจ็บปวดลดลง. เมื่อผูป้ ่ วยตอบสนองต่อยาที่
ให้แล้ว พึงให้การรักษาต่อไปอีกเป็ นระยะเวลาหนึ่ง แต่ตอ้ งพิจารณาว่ามีผลข้างเคียงของยาหรื อไม่. ผูป้ ่ วยจํานวนหนึ่งที่
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาจําเป็ นต้องได้รับการรักษาโดยวิธีการอื่นต่อไป.
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