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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อศึกษาถึงลกัษณะทางคลินิกและ ลกัษณะภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์ของ
ภาวะพงัผดือกัเสบชนิดมีการตายเฉพาะส่วนบริเวณล าคอและใบหนา้ 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา : การศึกษาน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นการศึกษาลักษณะทางคลินิกและภาพรังสีส่วนตดัอาศยั
คอมพิวเตอร์ของผูป่้วย 10 รายท่ีไดรั้บการวินิจฉัยว่ามีภาวะพงัผืดอกัเสบชนิดมีการตายเฉพาะส่วน
บ ริ เวณ ล าคอและใบหน้ า  ลักษณ ะดังก ล่ าวได้แ ก่  diffuse skin thickening, subcutaneous fat 
reticulation, abnormal thickening, enhancement and loss part of cervical fasciae, abnormal 
enhancement and loss part of cervical muscles, fluid collections in cervical spaces, gas collections 
and mediastinal involvement. 
ผลก าร ศึ กษ า  : ผู้ ป่ วย จ าน วน  10 รายพ บ  loss part of cervical muscle แล ะ  subcutaneous fat 
reticulations  ผู้ป่วยจ านวน  6 รายพบ  diffuse skin thickening ผู้ป่วยจ านวน  7 รายพบ  abnormal 
thickening of the cervical fasciae ผู้ป่วยจ านวน  8 รายพบ  multiple fluid collections in the cervical 
spaces  ผูป่้วยจ านวน 3 รายพบ Loss part of the cervical fasciae และ gas collections ผูป่้วยจ านวน 2 
ร า ย พ บ  Abnormal enhancement of the cervical fasciae ผู้ ป่ ว ย จ า น ว น  4 ร า ย พ บ  abnormal 
enhancement of the cervical muscles ผูป่้วยจ านวน 5 รายพบ mediastinal involvement.  
สรุปผลการศึกษา : ภาพรังสีส่วนตดัอาศยัคอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการวินิจฉยัภาวะพงัผืดอกัเสบ
ชนิดมีการตายเฉพาะส่วนบริเวณล าคอและใบหน้า โดยอาศยัลกัษณะต่างๆ เช่น loss part of cervical 
muscle, subcutaneous fat reticulations, diffuse skin thickening, abnormal thickening of the cervical 
fasciae และ multiple fluid collections in the cervical spaces 



 

e 

Independent Study Title Cervicofacial Necrotizing Fasciitis : Characteristic CT 

Findings 

Author   Mr. Chanon Thanaphakpaisarn 

Degree   Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences  

(Radiology) 

Advisory Committee   Asst. Prof. Pailin Kongmebhol, M.D.  Advisor 

    Asst.Prof. Kanokporn Oranratanachai, M.D. Co-advisor 

    Asst. Prof. Nuttaya Pattamapaspong, M.D. Co-advisor 

ABSTRACT 

Objective: To describe clinical features and characteristic CT findings of cervicofacial 

necrotizing fasciitis. 

Materials and Methods: A descriptive retrospective study of clinical features and 

MDCT findings (8 contrast-enhanced MDCT and 2 non-contrast enhanced MDCT) of 

10 patients (6 men, 4 women; mean age 55.2 years; range 40-69 years) intra-operatively 

proven cervicofacial necrotizing fasciitis were reviewed. The CT features were analysed 

for diffuse skin thickening, subcutaneous fat reticulation, abnormal thickening, 

enhancement and loss part of cervical fasciae, abnormal enhancement and loss part of 

cervical muscles, fluid collections in cervical spaces, gas collections and mediastinal 

involvement. 

Results: All of the patients (10/10) showed loss part of cervical muscle and 

subcutaneous fat reticulations. Almost patients revealed diffuse skin thickening (6/10), 

abnormal thickening of the cervical fasciae (7/10) and multiple fluid collections in the 

cervical spaces (8/10). Loss part of the cervical fasciae and gas collections were 

visualised in three patients (3/10). Abnormal enhancement of the cervical fasciae was 

identified in two patients (2/8). Four patients off of eight patients (4/8) showed 

abnormal enhancement of the cervical muscles. Five patients (5/9) had feature of 

mediastinal involvement.  

Conclusion: MDCT could help to suggest diagnosis of cervicofacial necrotizing 

fasciitis by several findings such as loss part of cervical muscle, subcutaneous fat 

reticulations, diffuse skin thickening, abnormal thickening of the cervical fasciae and 

multiple fluid collections in the cervical spaces 
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