การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคเนือ้ งอกของประสาทสมองคูท่ ่ี 8 โดยแพทย์สหสาขา
(Multidisciplinary Approach of Acoustic Neuroma)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวัจนา อธิภาส
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้องอกของประสาทสมองคู่ที่ 8 มีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันมานานว่า acoustic neuroma ด้วย
เดิมเข้าใจว่าเป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นที่เส้นประสาทการได้ยิน (cochlear nerve) เนื่องจากท�ำให้ผู้ป่วยมี
การได้ยินบกพร่อง แต่ในการศึกษาต่อมาพบว่าเป็นเนื้องอกที่เกิดจาก Schwann cell ของปลอก
ประสาท (nerve sheath) ที่หุ้มเส้นประสาทการทรงตัว (vestibular nerve) ซึ่งเป็นอีกแขนงหนึ่ง
ของประสาทสมองคู่ที่ 8 เช่นเดียวกับเส้นประสาทการได้ยิน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2534 Eldridge และ
Parry จึงได้เสนอให้เรียกเนื้องอกชนิดนี้ว่า vestibular schwannoma และเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา1
Vestibular schwannoma เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้าย (benign tumor) ของเส้นประสาทการ
ทรงตัว (vestibular nerve) ซึ่งมักพบที่แขนง inferior vestibular nerve มากกว่าแขนง superior
vestibular nerve2 อุบัติการณ์ของ vestibular schwannoma พบได้ประมาณ 1 รายต่อประชากร
100,000 คนต่อปี มักอยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี3-4 และเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8-10 ของเนื้องอก
ในกะโหลกศีรษะทั้งหมด5 โดยต�ำแหน่งเริ่มของ vestibular schwannoma มักจะอยู่ภายในช่องหู
ชั้นใน (internal acoustic canal) และอาจโตขึ้นอย่างช้าๆ ผ่านทางปากรูประสาทหู (internal
acoustic meatus) มายังบริเวณ cerebellopontine angle จนกระทั่งกดเบียดก้านสมองได้
ร้อยละ 95 ของผูป้ ว่ ยจะมีเนือ้ งอกนีท้ เี่ ส้นประสาทการทรงตัวเพียงข้างเดียวและเป็นชนิดทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับพันธุกรรม ส่วนผู้ป่วยที่เหลือจะพบในโรคทางพันธุกรรมคือ neurofibromatosis type 2 ซึ่งมี
เนื้องอกเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุน้อยกว่า คือ ในช่วงอายุ 20-40 ปี และพบได้ที่เส้นประสาทการทรงตัว
ทั้ง 2 ข้าง1

อาการ
ผู้ป่วยโรค vestibular schwannoma มีอาการแตกต่างกันได้หลายอย่าง ขึ้นกับระยะและ
ขนาดของเนื้องอก โดยแบ่งได้เป็น 4 ระยะ6 ดังนี้
ระยะที่ 1
เนื้องอกอยู่ภายในช่องหูชั้นใน จะท�ำให้มีการได้ยินบกพร่อง ซึ่งจะมีลักษณะค่อยๆ เสื่อม แต่
ร้อยละ 1-2 พบว่ามีการได้ยินบกพร่องเฉียบพลัน7 มีเสียงในหู (tinnitus) หรือเวียนศีรษะ แต่อาการ
เวียนศีรษะพบได้ไม่บ่อย เนื่องจากเนื้องอกโตขึ้นช้าๆ ท�ำให้ร่างกายสามารถปรับตัวได้
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ระยะที่ 2
เนื้องอกโตขึ้นออกมาอยู่ที่บริเวณ cerebellopontine angle ระยะนี้ การได้ยินจะเสื่อมลง
อีกและอาจมีปัญหาด้านการทรงตัว
ระยะที่ 3
เนื้องอกกดเบียดก้านสมอง จะมีปัญหาด้านการได้ยินและการทรงตัวเพิ่มมากขึ้น  ผู้ป่วยบาง
รายอาจมีอาการชาหรือปวดบริเวณใบหน้า เนื่องจากมีการกดเบียดเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 (trigeminal nerve) ด้วย
ระยะที่ 4
เนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกดโพรงสมองที่ 4 (fourth ventricle) ท�ำให้เกิดภาวะโพรงสมอง
คัง่ น�ำ 
้ ผูป้ ว่ ยจะมีอาการปวดศีรษะ กล้ามเนือ้ ใบหน้ากระตุกและอ่อนแรง ตามัวหรือเห็นภาพซ้อน และ
มีความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆ เนื่องจากเส้นประสาทสมองและเนื้อสมองถูกกดเบียด
จากการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วย 42 ราย ที่มารับการรักษาและติดตามผลการรักษาที่สาขา
โรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2550-2556 พบว่าผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการหลักดังต่อไปนี้
การได้ยินลดลง ร้อยละ 83.3
(แบ่งเป็นการได้ยนิ ค่อยๆ ลดลงร้อยละ 59.5 และการได้ยนิ ลดลงเฉียบพลันร้อยละ 23.8)
		
มีเสียงในหู ร้อยละ 14.3  
		
เวียนศีรษะ ร้อยละ 2.4  
ซึ่งจากการตรวจด้วยภาพคลื่นแม่เหล็ก (magnetic resonance imaging, MRI) พบว่า
vestibular schwannoma มีขนาดระหว่าง 0.5-4.3 เซนติเมตร โดยส่วนใหญ่คอื ร้อยละ 64.3 มีขนาด
เล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางด้านที่ยาวที่สุดน้อยกว่า 2 เซนติเมตร) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขนาด
ใหญ่ซึ่งมีอาการทางระบบประสาทรุนแรงชัดเจน เช่น ใบหน้าชา อ่อนแรง ปวดศีรษะ หรือเดินเซ มัก
จะไปพบแพทย์ทางระบบประสาทศัลยศาสตร์หรือประสาทอายุรศาสตร์มากกว่าจะมาพบโสต ศอ
นาสิกแพทย์

การตรวจเพิ่มเติม
การตรวจการได้ยิน
การตรวจการได้ยนิ ด้วยเครือ่ งตรวจการได้ยนิ ไฟฟ้า (audiometry) ในระยะแรก ส่วนมากจะ
พบลักษณะการได้ยนิ บกพร่องในช่วงความถีส่ งู แต่ถา้ เนือ้ งอกมีขนาดใหญ่กจ็ ะท�ำให้การได้ยนิ บกพร่อง
รุนแรงหรือหูหนวกได้ การได้ยินบกพร่องที่เกิดจากเส้นประสาทสมองถูกกดเบียดจะมีลักษณะเฉพาะ
ทีแ่ ตกต่างจากการได้ยนิ บกพร่องทีเ่ กิดจากพยาธิสภาพของหูชนั้ ในซึง่ เป็นสาเหตุของการได้ยนิ บกพร่อง
ส่วนใหญ่ คือ การได้ยินบกพร่องที่เกิดจากเส้นประสาทสมองถูกกดเบียดจากเนื้องอกจะท�ำให้ผู้ป่วย
เข้าใจความหมายของค�ำที่ได้ยิน (word recognition) ลดลงมากกว่าที่ควรจะเป็นจากหูชั้นในเสื่อม
คือ ผู้ป่วยได้ยินเสียงแต่จะฟังไม่รู้เรื่องเท่าที่ควร
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การตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (auditory brainstem response testing)
เป็นการตรวจการตอบสนองต่อเสียงทีม่ ากระตุน้ ระบบการได้ยนิ จนถึงระดับก้านสมอง วิธกี าร
ตรวจคล้ายกับการตรวจคลื่นสมองซึ่งท�ำได้ง่ายและผู้ป่วยไม่เจ็บปวด ผลตรวจที่ได้จะแสดงในรูปคลื่น
I ถึง V ผู้ป่วยที่มี vestibular schwannoma จะมีระยะระหว่างคลื่นยาวหรือลักษณะคลื่นผิดปกติ
ความไวในการตรวจขึน้ กับขนาดของเนือ้ งอก โดยมีความไวถึงร้อยละ 100 ถ้าเนือ้ งอกมีขนาดใหญ่กว่า
2 เซนติเมตร และลดลงเหลือร้อยละ 58-89 ถ้าเนื้องอกมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 1 เซนติเมตร8-10
การตรวจด้วยภาพ (imaging)
การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (computed tomography CT scan) มักตรวจ
ไม่พบ vestibular schwannoma ที่มีขนาดเล็กกว่า 2 เซนติเมตร11 จึงไม่เป็นที่นิยมใช้ ในขณะที่การ
ตรวจด้วยภาพคลื่นแม่เหล็ก (MRI) ร่วมกับการฉีด gadolinium สามารถตรวจพบเนื้องอกที่มีขนาด
เล็ก 3 มิลลิเมตรได้12 ดังนั้น การตรวจด้วยภาพคลื่นแม่เหล็ก จึงเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีที่สุดในการตรวจ
หาเนื้องอกนี้
อย่างไรก็ตาม ในการเลือกวิธตี รวจคัดกรองหรือตรวจติดตามการด�ำเนินโรค สมควรพิจารณา
ถึงความคุ้มราคาด้วย เนื่องจากการตรวจการได้ยินระดับก้านสมองมีค่าใช้จ่ายต�่ำกว่า คือประมาณ
700-2,000 บาท ส่วนการตรวจด้วยภาพคลื่นแม่เหล็ก มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,000 บาทต่อครั้ง

การรักษา
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค vestibular schwannoma มีวิธีหลัก 3 วิธี คือ
1. เฝ้าสังเกตอาการ
2. การผ่าตัด
3. รังสีรักษา
ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อบ่งชี้ ความเหมาะสม ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนในแง่มุมต่างกัน โดยจะมีราย
ละเอียดอยู่ในบทความของผู้บรรยายร่วมในหัวข้อ Multidisciplinary approach of acoustic neuroma แล้ว

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยภายหลังการรักษา
ด้านการได้ยิน
การได้ยนิ บกพร่องเป็นภาวะแทรกซ้อนระยะยาวทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการรักษา ไม่วา่ จะเป็นจาก
การด�ำเนินโรคเอง หรือจากการผ่าตัดตลอดจนรังสีรักษา แม้ว่าจะมีการได้ยินบกพร่องในหูเพียงข้าง
เดียว ผูป้ ว่ ยก็จะมีปญ
ั หาในการรับฟังเสียง โดยเฉพาะในสภาวะทีม่ เี สียงรบกวน รวมทัง้ จับทิศทางของ
เสียงไม่ถกู ดังนัน้ ในระหว่างทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยตัง้ แต่แรกจนกระทัง่ สิน้ สุดการรักษา ควรจะประเมินการได้ยนิ
เป็นระยะเพื่อตรวจหาความบกพร่องและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
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ในผู้ป่วยที่มีการได้ยินบกพร่องไม่ถึงระดับรุนแรงและยังเข้าใจความหมายของค�ำที่ได้ยิน
ดีพอสมควร การใช้เครื่องช่วยฟังในหูข้างที่บกพร่องจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แต่ในรายที่มีการได้ยินบกพร่องรุนแรงหรือหูหนวก ผู้ป่วยจะไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังแบบปกติได้
ในกรณีนี้ ถ้าต้องการลดปัญหาจากการได้ยินบกพร่องก็อาจพิจารณาใช้เครื่องช่วยฟังแบบพิเศษ
โดยอาศัยหลักการรับเสียงจากข้างที่ไม่ได้ยินส่งข้ามมาฟังด้วยหูข้างที่ดีกว่า (contralateral routing
of signals,  CROS หรือ binaural contralateral routing of signals, BiCROS) ซึ่งเครื่องช่วยฟัง
ชนิดนีต้ อ้ งใส่ทหี่ ทู งั้ 2 ข้างและมีราคาสูง คูล่ ะกว่าหกหมืน่ บาทขึน้ ไป นอกจากนี้ ยังมีเครือ่ งช่วยฟังชนิด
ทีต่ อ้ งผ่าตัดฝังอุปกรณ์บางส่วนติดทีผ่ วิ กะโหลกศีรษะบริเวณหูขา้ งทีไ่ ด้ยนิ บกพร่อง  (bone-anchored
implant) เพื่อน�ำเสียงผ่านกะโหลกศีรษะไปสู่หูชั้นในข้างที่ดี ซึ่งก็มีราคาสูงเช่นกัน คือประมาณ
สองแสนถึงกว่าสามแสนบาท
ผูป้ ว่ ย neurofibromatosis type 2 ทีม่ ี vestibular schwannoma ทีเ่ ส้นประสาทหูทงั้ 2 ข้าง
จะประสบปัญหาความพิการทางการได้ยินมากเนื่องจากใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผล ในกรณีที่ยังมี
เส้นประสาทการได้ยิน (cochlear nerve) หลงเหลืออยู่ เช่น ภายหลังการใช้รังสีรักษา มีรายงานว่า
การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (cochlear implant) สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้ยินดีขึ้นได้13 แต่ถ้าจ�ำเป็น
ต้องตัดเส้นประสาทหูออก ก็อาจผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมชนิดฝังที่ก้านสมอง (auditory brainstem
implant) ไปในการผ่าตัดครั้งเดียวกันนั้นได้ โดยจะวางอุปกรณ์กระตุ้นไว้ที่บริเวณ cochlear
nucleus ที่ก้านสมอง แต่อย่างไรก็ตาม ประสาทหูเทียมก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงมาก ประมาณ
แปดแสนบาทจนถึงกว่าล้านบาท และผู้ป่วยต้องมีความพร้อมในการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังผ่าตัด เช่น
การฝึกฟังและปรับเครื่องอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอเป็นเวลานานหลายเดือนหรือเป็นปี
ด้านระบบการทรงตัว
ผู้ป่วย vestibular schwannoma เกือบทุกรายจะมีปัญหาด้านระบบการทรงตัวหลังการ
ผ่าตัดรักษา ที่พบบ่อย ได้แก่ อาการโคลงเคลง (ร้อยละ 31-78)14-17  วิงเวียน มึนงง (ร้อยละ 4-45)18
การเห็นภาพสั่นขณะขยับศีรษะ (oscillopsia) (ร้อยละ 78)19 ซึ่งการเห็นภาพสั่นขณะขยับศีรษะ
มักเกิดในผู้ที่มีปัญหาระบบทรงตัวในหูบกพร่องทั้ง 2 ข้าง อาการต่างๆ เหล่านี้กระทบกระเทือนต่อ
การด�ำรงชีวิตและหน้าที่การงาน แม้ว่าผู้ป่วยที่เส้นประสาททรงตัวบกพร่องเพียงข้างเดียวจะสามารถ
ปรับตัวได้ในเวลาไม่นาน แต่ในผู้ป่วย neurofibromatosis type 2 ซึ่งเส้นประสาททรงตัวบกพร่อง
ทั้ง 2 ข้าง จะประสบปัญหามากกว่าและเรื้อรัง ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้องรับฟังปัญหาของผู้ป่วย
รวมทัง้ ตรวจหาต�ำแหน่งและความรุนแรงของความบกพร่อง โดยอาศัยการตรวจร่างกายและการตรวจ
ด้วยเครื่องมือพิเศษต่างๆ เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้อง
หลักส�ำคัญในการฟื้นฟูระบบการทรงตัวคือ การฝึกบริหารระบบการทรงตัว โดยที่ระบบ
การทรงตัวของร่างกายประกอบด้วย 3 ระบบหลัก คือ การรับรู้อากัปกิริยา (proprioception)
ทีค่ วบคุมด้วยแขนขา ระบบควบคุมการทรงตัวของประสาทหู และการมองเห็น ถ้ามีระบบใดบกพร่องไป
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การบริหารเพื่อกระตุ้นและฝึกระบบทรงตัวที่ยังเหลืออยู่ให้ท�ำงานได้ดีและสมดุลขึ้นจะช่วยให้ผู้ป่วย
กลับมาทรงตัวได้ดีขึ้นหรือเป็นปกติ รวมถึงลดอาการวิงเวียน มึนงงอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว ในรายที่มี
อาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยสามารถฝึกบริหารเองได้ โดยที่สาขาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการ
ทรงตัว ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา ได้จดั ท�ำเอกสารแผ่นพับการบริหารท่าต่างๆ ให้ผปู้ ว่ ยฝึกตาม
ได้โดยไม่ยาก และควรฝึกอย่างสม�่ำเสมอ ส่วนในรายที่ไม่สามารถฝึกเองอย่างได้ผล ต้องได้รับการ
ประเมินและจัดแนวทางการฝึกรายบุคคลโดยอาจใช้อปุ กรณ์ชว่ ย หรือปรึกษาภาควิชาเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู
เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
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