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บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

Eagle Syndrome เป็นภาวะเจ็บปวดบริเวณใบหนา้และลาํคอท่ีหายากชนิดหน่ึง เน่ืองจาก styloid process บริเวณกระดูกขมบั

ของกะโหลกศีรษะ มีการยืดออกท่ีผิดปกติ มี  2 ประเภทคือ classic type ผูป่้วยท่ีมีอาการทัว่ไป เช่น ปวดคอ หูอ้ือ กลืนลาํบาก หรือมี

ความรู้สึกวา่มีบางอย่างติดอยู่บริเวณลาํคอ เป็นตน้ และ vascular type ผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัเส้นเลือดร่วมดว้ย การเอกซเรย์

ทัว่ไปเป็นวธีิการแรกท่ีแพทยพิ์จารณาในการใชว้นิิจฉยัภาวะ Classic Eagle Syndrome เบ้ืองตน้ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีไม่ยุง่ยาก ราคาไม่แพง 

ซ่ึงสามารถดูขนาดของ styloid process ไดจ้ากภาพเอกซเรยท์ัว่ไป ท่า PA, ท่า Semi-Towne ของกะโหลกศีรษะ และท่า Lateral ของ

กะโหลกศีรษะหรือลาํคอ ในขบวนการถ่ายภาพเอกซเรย ์มีการเตรียมตวัและการจดัท่าผูป่้วย รวมทั้งการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ โดยตอ้ง

คาํนึงถึงขอ้จาํกดัของผูป่้วยเป็นสาํคญั สาํหรับผูป่้วย vascular type ควรไดรั้บการตรวจเสน้เลือดร่วมดว้ย 

 คาํสําคญั เอกซเรยท์ัว่ไป ใบหนา้และลาํคอ บาดเจ็บ  

 

Abstract 

  Eagle Syndrome is rare facial-neck pain condition which occurs due to elongation of styloid process of cranial temporal 

bone. There are 2 types: one is classic type which the patient has normal symptoms such as neck pain, tinnitus, dysphagia or foreign 

body sensation etc., and vascular type which patient also has vascular symptoms. General X-ray is the first method that physicians 

consider using for initial Classic Eagle Syndrome diagnosis because it is simple and cheap method. Elongated styloid process can be 

visible on a PA x-ray of the skull and lateral x-ray of the skull or neck. During x-ray procedure, there are preparations and positioning 

for the patient including parameters setting which the patient limitations need to be the first thing to be reminded. For vascular type, an 

angiographic examination is recommended.  

Keywords: general X-ray, Classic Eagle syndrome, styloid process 
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บทนํา 

Eagle Syndrome (หรือ Stylohyoid Syndrome) 

เป็นภาวะเจบ็ปวดบริเวณใบหนา้และลาํคอท่ีหายากชนิด

หน่ึง เน่ืองจาก styloid process บริเวณกระดูกขมบัของ

กะโหลกศีรษะ (ดงัรูป 1) มีการยืดออกท่ีผิดปกติ หรือ

การเกิดหินปูนบริเวณเส้นเอ็น stylohyoid ส่วนมากจะ

เป็นทั้งสองขา้ง ส่งผลใหเ้กิดการถูกกดทบัของเส้นเลือด, 

เส้นประสาทและอวยัวะรอบ ๆ การถูกกดทบัน้ีอาจทาํ

ให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดบริเวณขากรรไกร หู ใบหน้า 

ลาํคอ และโคนล้ิน ซ่ึงอาจรวมทั้งความรู้สึกท่ีมีบางอยา่ง

ติดอยูบ่ริเวณลาํคอ จากขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรม

และโรคหายาก (Genetic and Rare Diseases 

Information Center  : GARD) พบวา่ประมาณ 4 % ของ

จาํนวนประชากรทั้งโลกท่ีมี styloid process ยืดผิดปกติ 

อย่างไรก็ตาม มีเพียงแค่ 4-10 % ของจาํนวนประชากร

เหล่าน้ีท่ีมีอาการเจ็บปวด มีโอกาสเกิดในผู ้หญิงได้

มากกว่าผูช้าย  Eagle Syndrome มี 2 ประเภท ได้แก่ 

Classic type ผูป่้วยท่ีมีอาการทัว่ไป เช่น ปวดคอ หูอ้ือ 

กลืนลาํบาก หรือมีความรู้สึกวา่มีบางอย่างติดอยู่บริเวณ

ลาํคอ เป็นต้น และ Vascular type ผูป่้วยท่ีมีอาการ

เก่ียวกบัเส้นเลือด โดยเฉพาะเส้นเลือด Internal carotid 

artery เช่น ภาวะการขาดเลือดเฉพาะท่ี (ischemia) ร่วม

ดว้ย 

Eagle Syndrome เกิดจากการยืดของ styloid 

Process หรือการเกิดเหินปูนบริเวณเส้นเอ็น stylohyoid 

ปกติ styloid Process จะมีความยาวประมาณ 2.5 

เซนติเมตร (ดงัรูป 2 ซ้าย) ถา้ styloid Process ยาวเกิน 3 

เซนติเมตร (ขวา) ถือวา่มีการยืดท่ีผิดปกติ ซ่ึงสาเหตุขาง

การยดืน้ียงัไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งแน่ชดั อาจจะเกิดข้ึน

เองเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอายุหรือสามารถ

เป็นไดต้ั้งแต่เกิด หรืออาจเกิดจากการผา่ตดัต่อมทอนซิล 

(Tonsillectomy) 

 
รูป 1 Styloid process ของกะโหลกศีรษะ 

(ท่ีมา : วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย นพรัตน์ ขืนเขียว) 

 

 
รูป 2 Styloid process ความยาวปกติ (ซ้าย), Styloid process 

ความยาวผิดปกติ (ขวา) 

(ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

อาการแสดง 

• มีอาการเจ็บบริเวณใบหน้า, ขากรรไกร, หู, 

ลาํคอ หรือโคนล้ิน  

• กลืนลาํบาก (Dysphagia) 
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• รู้สึกเจ็บจากการเค้ียว, กลืน หรือการหัน

ศีรษะไปทางดา้นใดดา้นหน่ึง  

• มีเสียงกร่ิงหรือห่ึง ๆ ดงัในหูอยู่ตลอดเวลา 

หรือท่ีเรียกวา่หูอ้ือ (Tinnitus) 

• รู้สึกวา่มีบางอยา่งติดอยูบ่ริเวณลาํคอ 

 

การถ่ายเอกซเรย์ทัว่ไป 

การถ่ายเอกซเรยท์ัว่ไป (General X-ray) นิยมใช้

ในการวินิจฉัยเบ้ืองตน้ เพื่อดูขนาดของ styloid process 

ภาพท่ีไดเ้ป็น 2 มิติ เป็นวธีิการตรวจท่ีไม่ยุง่ยากและราคา

ไม่แพง ทาํให้ไดภ้าพการตรวจท่ีรวดเร็ว ในการวินิจฉัย

ผูป่้วย Classic Eagle Syndrome โดยทัว่ไปจะถ่ายภาพ

เอกซเรย์ในท่า AP (Anteroposterior) หรือท่า PA 

(Posteroanterior) ท่า Semi-Towne ของกะโหลกศีรษะ 

(skull)  และท่า lateral ของกะโหลกศีรษะหรือของลาํคอ 

(Neck) 

 

การเตรียมตัวผู้ป่วย 

ให้ผูป่้วยถอดเคร่ืองประดบับนศีรษะและลาํคอ 

เช่น ต่างหู สร้อยคอ ก๊ิบติดผม เป็นตน้ ออกให้หมด หาก

ผูป่้วยมีฟันปลอมท่ีสามารถถอดออกได้ ให้ผูป่้วยถอด

ออก เพื่อป้องกนัส่ิงแปลกปลอม (artifact) ท่ีจะแสดงบน

ภาพและเป็นปัญหาในการวนิิจฉยั 

 

การจัดท่าผู้ป่วยและภาพทีไ่ด้ 

1. ท่า PA ของกะโหลกศีรษะ ท่า AP และท่า 

PA มีการจดัท่าและภาพท่ีไดท่ี้ไม่ค่อยต่างกนัมาก แต่

โดยทัว่ไปจะนิยมถ่ายในท่า PA เน่ืองจากเป็นการลด

ปริมาณรังสีบริเวณตา และลดกาํลังขยายของกระดูก

ใบหนา้เม่ือเทียบกบัการถ่ายในท่า AP   

การจดัท่าผูป่้วย ให้ผูป่้วยนัง่หนัหนา้เขา้แผน่รับ

แสงเอกซเรย์ (X-ray detector) จัดให้ระยะจาก

แหล่งกาํเนิดเอกซเรย ์(หลอดเอกซเรย ์: X-ray tube) ถึง

ตวัรับภาพ (Source to image receptor : SID) เท่ากบั 40 

น้ิว จดัใบหน้าให้เส้นสมมุติท่ีลากผ่านระหว่างรูหูและ

หางตา (Orbitomeatal Line : OML) และเส้นท่ีลากแบ่ง

ก่ึงกลางระหวา่งซ้ายขวา (midsagittal plane) ตั้งฉากกบั

แผ่นรับแสงเอกซเรย์ ให้ จุดก่ึงกลางแสงเอกซเรย ์

(central ray) ลงบริเวณ Nasion (ดงัรูป 3) และภาพท่ีได ้ 

แสดงให้เห็น styloid process ทั้ง 2 ขา้ง ในมุมดา้นหนา้ 

(ดงัรูป 4)                

 
รูป 3 การจดัท่าผูป่้วยเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะท่า PA 

ท่ีมา : วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย นพรัตน์ ขืนเขียว) 

 
รูป 4 ภาพเอกซเรยข์องกะโหลกศีรษะท่า PA, styloid process 

ปกติ (ซา้ย), styloid process ยดืผิดปกติ (ขวา) 

(ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 
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2. ท่า Semi-Towne ของกะโหลกศีรษะ ในการ

ถ่ายเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะท่า Standard Towne จะเอียง

หลอดเอกซเรย์ให้ทาํมุมกับเส้น OML ไปทางเท้า 

(caudad) 30 องศา แต่ท่า Semi-Towne จะเอียงหลอด

เอกซเรย์ประมาณ 15-20 องศา ซ่ึงทาํให้เห็น Styloid 

process ไดดี้กวา่ท่า Standard Towne 

การจดัท่าผูป่้วย ให้ผูป่้วยนัง่หนัหลงัให้แผ่นรับ

แสงเอกซเรย ์เอียงหลอดเอกซเรยใ์ห้ทาํมุมกบัเส้น OML 

ไปทางเทา้ 15 - 20 องศา จดัให้ระยะ SID เท่ากบั 40 น้ิว 

จดัใบหนา้ให้เส้น OML และ midsagittal plane ตั้งฉาก

กบัแผน่รับแสงเอกซเรย ์ให้จุดก่ึงกลางแสงเอกซเรย ์ลง

บริเวณ Glabella (ดงัรูป 5) และภาพท่ีได ้ แสดงให้เห็น 

styloid process ทั้ง 2 ขา้ง ในมุมดา้นหนา้ (ดงัรูป 6)  

 3. ท่า lateral ของกะโหลกศีรษะหรือของลาํคอ 

การเลือกถ่ายท่า lateral ของกะโหลกศีรษะหรือของ

ลาํคอน้ี ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของแพทย์ผูส่้งตรวจว่า

ต้องการเห็นอวยัวะบริเวณลาํคอหรือกะโหลกศีรษะ

มากกว่ากนั ซ่ึงทั้งสองท่าสามารถเห็น styloid process 

ไดเ้หมือนกนั ในการจดัท่า lateral ของกะโหลกศีรษะ 

สามารถทาํได้ 2 แบบ คือ การถ่ายแบบศีรษะแนบชิด

แผ่นรับแสงเอกซเรย ์ใชร้ะยะ SID 40 น้ิว และการถ่าย

แบบศีรษะห่างแผน่รับแสงเอกซเรย ์ใชร้ะยะ SID 72 น้ิว 

ซ่ึงเป็นระยะเดียวกนักบัการถ่ายท่า lateral ของลาํคอ 

การถ่ายในระยะ SID 40 น้ิว จะช่วยลดปริมาณรังสีใหแ้ก่

ผูป่้วย แต่ตอ้งอาศยัการหนัศีรษะไปทางดา้นใดดา้นหน่ึง

ค่อนขา้งมาก ซ่ึงสําหรับผูป่้วย Classic Eagle Syndrome 

บางคนอาจจะมีข้อจาํกัดในการหันศีรษะ จึงนิยมถ่าย

เอกซเรยท์่า lateral ของกะโหลกศีรษะในระ 72 น้ิว เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วยมีความเจบ็ปวดมากยิง่ข้ึน         

   

รูป 5 การจดัท่าผูป่้วยเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะท่า Semi-Towne 

(ท่ีมา : วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย นพรัตน์ ขืนเขียว) 

 
รูป 6 ภาพเอกซเรยข์องกะโหลกศีรษะท่า Semi-Towne, styloid 

process ปกติ (ซา้ย), styloid process ยดืผิดปกติ (ขวา) 

(ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

การจดัท่าผูป่้วย ในการจดัท่า lateral ของกะโหลกศีรษะ

ระยะ SID 72 น้ิวหรือของลาํคอ สามารถจดัท่าผูป่้วย

เหมือนกนั โดยใหน้ัง่หนัขา้งให้แผน่รับแสงเอกซเรย ์ให้

ไหล่ด้านท่ีเจ็บแนบชิดกับแผ่นรับแสง หากผูป่้วยไม่

สามารถนัง่ได ้ใหผู้ป่้วยนอนหงายบนเตียงเอกซเรย ์และ

วางแผน่รับแสงทางดา้นขา้งท่ีเจ็บของผูป่้วย สําหรับการ

ถ่ายกะโหลกศีรษะ : จดัให้เส้นสมมุติท่ีลากผ่านรูหูและ

ใตต้า (Infraorbitomeatal : IOML) และเส้น midsagittal 

plane ขนานกบัแผน่รับแสง ใหจุ้ดก่ึงกลางเอกซเรยล์งตั้ง

ฉากบริเวณ 2 น้ิว หนา้และเหนือรูหู (External acoustic 

meatus : EAM) สําหรับการถ่ายกะโหลกศีรษะ (ดงัรูป 
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7) สําหรับการถ่ายลาํคอ : จดัให้เส้นแนวตั้ง (vertical 

line) ลงตรงก่ึงกลางของ styloid process และเส้นแนว

นอน (horizontal line) ลงบริเวณก่ึงกลางกระดูกคอช้ินท่ี 

4 (C4) สําหรับการถ่ายลาํคอ (ดงัรูป 8)  และ ภาพท่ีได ้

แสดงให้เห็น Styloid process ของดา้นท่ีชิดกบัแผน่รับ

แสงในมุมดา้นขา้ง (ดงัรูป 9, 10) และภาพแสดงความ

ผดิปกติ (ดงัรูป 11) 

 

 

รูป 7 การจดัท่าผูป่้วยเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะท่า lateral 

 (ท่ีมา : วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย นพรัตน ์ขืนเขียว) 

                  

รูปท่ี 8 การจดัท่าผูป่้วยเอกซเรยล์าํคอท่า lateral 

 (ท่ีมา : วาดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย นพรัตน์ ขืนเขียว) 

 
รูป 9 ภาพเอกซเรยข์องกะโหลกศีรษะท่า lateral, styloid process 

ปกติ (ซา้ย), styloid process ยดืผิดปกติ (ขวา) 

 (ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

รูป 10 ภาพเอกซเรยข์องลาํคอท่า lateral, styloid process ปกติ 

(ซา้ย), styloid process ยดืผิดปกติ (ขวา) 

 (ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

รูป 11 ภาพเอกซเรย ์spot ของ styloid process ท่ียดืผิดปกติ ท่า 

PA (ซา้ย), ท่า lateral (ขวา) 

 (ท่ีมา : หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 
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การตั้งค่าพารามิเตอร์  

การประมาณการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สําหรับการถ่าย
เอกซเรยผ์ูป่้วยผูใ้หญ่ แสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1  แสดงการประมาณการตั้ งค่าพารามิเตอร์ 

สําหรับการถ่ายเอกซเรย์ผู้ป่วยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลศิริ

ราช 

 

1kVp : กิโลโวลทสู์งสุด (kilovoltage peak) 
2mA : กระแสไฟฟ้า (milliampere)  
3mAs : กระแสไฟฟ้าคูณเวลา (milliampere * time(sec)) 

ข้อคํานึง 

 ในการถ่ายเอกซเรย์ทัว่ไปสําหรับผูป่้วยภาวะ 

Classic Eagle Syndrome นั้น มีส่ิงท่ีตอ้งระวงัเป็นสําคญั

คือ ขอ้จาํกดัของผูป่้วยในการจดัท่า เน่ืองจากผูป่้วยมกัมา

ดว้ยอาการเจบ็ปวดบริเวณใบหนา้และลาํคอ เช่น ในการ

จัดใบหน้าผูป่้วย ต้องระวงัในการขยบัใบหน้าผูป่้วย 

เน่ืองจากอาจจะทาํใหผู้ป่้วยมีอาการบาดเจ็บมากข้ึน หาก

ผูป่้วยไม่สามารถนัง่ได้มัน่คง ให้ยา้ยผูป่้วยไปนอนบน

เตียงเอกซเรย์ เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ

ผูป่้วยไดต้ลอดเวลา เป็นตน้  

ก า ร ถ่ า ย เ อ ก ซ เ ร ย์ ทั่ ว ไ ป น้ี เ ป็ น วิ ธี ท่ี มี

ประสิทธิภาพสําหรับการวินิจฉัยผูป่้วยท่ีมีอาการทัว่ไป 

หากผูป่้วยท่ีมีอาการเก่ียวกบัเส้นเลือด เช่น ภาวะการขาด

เลือดเฉพาะท่ี (ischemia) ควรไดรั้บการตรวจเส้นเลือด

ด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Angiography) 

หรือการตรวจเส้นเลือดด้วยการใส่ท่อตวันํา (Catheter 

Angiography) ร่วมด้วย เพื่อหาความผิดปกติของเส้น

เลือดและหาวธีิการรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป 

สรุป  

 การถ่ายเอกซเรย์ทัว่ไปนั้น เป็นวิธีการแรกท่ี

แพทยพ์ิจารณาในการใช้วินิจฉัยภาวะ Classic Eagle 

Syndrome เพื่อดูขนาดของ styloid process เน่ืองจากเป็น

วิธีการตรวจท่ีไม่ยุ่งยากและราคาไม่แพง ทาํให้ได้ภาพ

การตรวจท่ีรวดเร็ว โดยปกติจะถ่ายเอกซเรยท์่า PA, ท่า 

Semi-Towne ของกะโหลกศีรษะ และท่า Lateral ของ

กะโหลกศีรษะหรือลําคอ ซ่ึงนักรังสีการแพทย์จึง

จาํเป็นตอ้งถ่ายภาพเอกซเรยท่ี์มีคุณภาพดี เพื่อให้แพทย์

ทาํการวินิจฉยัไดถู้กตอ้ง แม่นยาํ เร่ิมตั้งแต่การเตรียมตวั

ผูป่้วย การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัขนาด

ผูป่้วย การจดัท่าผูป่้วยให้ถูกตอ้งตามหลกัการโดยตอ้ง

คาํนึงถึงขอ้จาํกดัของผูป่้วยเป็นสําคญั เช่น หากผูป่้วยไม่

สามารถนั่งได้มั่นคง ให้ย ้ายผู ้ป่วยไปนอนบนเตียง

เอกซเรย ์เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูป่้วย

ไดต้ลอดเวลา หรับผูป่้วย vascular type จาํเป็นตอ้งไดรั้บ

การตรวจเส้นเลือดร่วมดว้ย 
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