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Abstract

Since the carpal tunnel syndrome (CTS) is the most prominent
ocupational overuse syndrome.  The computer occupational setting people
may be the one of the occupational overuse syndrome.  The sensory nerve-to-
nerve comparison studies have reported with a high sensitivity. They
objectively document median nerve dysfunction for the diagnosis of carpal
tunnel syndrome.  There are many techniques for evaluating the
impairment of sensory conduction of the median nerve.  We present a
technique for comparing distal antidromic sensory latency of the median
nerve to distal antidromic sensory latency of the radial nerve since both
supply sensory innervation to the thumb. Objective : To survey the
prevalence of impaired sensory conduction of the median nerve at the
carpal tunnel in computer occupational setting people by cross sectional
descriptive study. Material  and  Method  : The median and radial



sensory latencies were recorded from digit I at a distance of 10 cm. in
seventy-one healthy computer users ( 41 females, 30 males ), aged 21-45
years .  The criteria of normalcy was a latency disparity of less than 0.4
msec between median and radial sensory latencies.Result  :  Latencies
disparity of greater than 0.4 msec were found in 33.80 % of seventy-one
healthy computer occupational setting people. Conclusion :  The prevalence
of impaired sensory conduction of the median nerve at the carpal tunnel,
computer occupational setting people was 33.80 %

การติดตามภาวะแทรกซอนและผลการลดเกร็งระยะยาว
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ภาวะเกร็งเปนภาวะที่มีความตึงตัว(tone) ของกลามเนื้อบางกลุมมากผิดปกติ ซึ่งเปนผลเนื่องมาจาก
ความผิดปกติของระบบประสาทสวนบน(UPPER  MOTOR  NEURON LESION) จะพบวามีการเพิ่มขึ้นของแรง



ตานทานของการเหยียดหรือ     งอขอ และกลามเนื้อจะมีความไวตอการกระตุนตางๆทั้งจากภายนอกและภายใน
รางกาย ทํ าใหมีการเกร็งตัวผิดปกติ1 พบไดบอยในผูปวยระบบสมองและไขสันหลัง ภาวะเกร็งเปนปญหาที่สํ าคัญ
มากอันหนึ่งในการฟนฟูผูปวย โดยเปนตัวการขัดขวางความสามารถในการทํ างาน ทํ าใหมีปญหาในการยืน  การ
เดิน การเคลื่อนยาย ทาทาง  ปญหาทางเพศสัมพันธ  การหยิบและปลอย     สิ่งของ  การดูแลความสะอาด2 ทํ าใหผู
ปวยไมสามารถไปถึงจุดหมายของการฟนฟู(goal)ได    และยังเปนเหตุใหเกิดภาวะ     แทรกซอนอื่น เชนกลาม
เนื้อยึด ขอติดและแผลกดทับ  ถาเราสามารถควบคุมภาวะเกร็งไดดี ก็จะชวยยกระดับความสามารถของ ผูปวยได
มากขึ้น  ซึ่งการรักษาภาวะเกร็งดังกลาวทํ าไดหลายวิธีไดแกการกินยา การออกกํ าลังกายเพื่อการบํ าบัดรักษา  การ
ใชเครื่องมือทางกายภาพ       การทํ า chemical nerve block และการผาตัด

CHEMICAL  NERVE  BLOCK  เปนการฉีดสารเคมีบางชนิดลงไปที่เสนประสาทโดยตรง เพื่อลดการ
ทํ างานของ   เสนประสาท    สารเคมีที่ใชไดแก  ยาชา นํ้ ายาฟนอล  ethyl alcohol และ botulinum toxin A   ได
เริ่มมีการใชนํ้ ายา phenol         ลดอาการเกร็งโดยการฉีด Intrathecal   กอน 3,4,5

 ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เริ่มมีการใชยาฟนอลฉีดรักษาอาการเกร็งมาตั้งแตป พ.ศ. 2533 โดยใช
นํ้ ายาฟนอลชนิด 5%ในนํ้ า6,7 และไดเคยมีการศึกษาผลของการฉีดนํ้ ายาฟนอล เพื่อลดการเกร็งของกลามเนื้อชนิด
Spasticity โดยวิธี               Phenol Intramuscular Neurolysis 8   โดยศึกษาในผูปวยต้ังแต 1 กรกฎาคม 2534
จนถึง  30 กันยายน 2538   ซึ่งอาจยังไมเพียงพอในการดูผลของการลดเกร็งและผลแทรกซอนในระยะยาว  ดัง
นั้นรายงานวิจัยฉบับนี้ จึงมีจุดประสงคเพื่อศึกษา

1.ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นจากการฉีดนํ้ ายาฟนอล
2..การฉีดนํ้ ายาฟนอลชวยแกปญหาของผูปวยในดานใดบาง
3.กลามเนื้อที่ถูกฉีดในผูปวยแตละกลุมโรคหรือภาวะมีความแตกตางกันอยางไร
4.ระยะเวลาการใหผลลดอาการเกร็งของนํ้ ายาฟนอล
5.การฉีดนํ้ ายาฟนอลซํ้ าหลายครั้งทํ าใหเกิดผลถาวรหรือไม

วัสดุและวิธีการ
ศึกษายอนหลัง แบบ long term study  ในผูปวย4 กลุมอาการคือผูปวยภาวะ

สมองพิการ  ภาวะบาดเจ็บทางสมอง      ภาวะบาด
เจ็บไขสันหลังและโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งไดมา
รับการฉีดนํ้ ายาฟนอล  เพื่อลดอาการเกร็ง ที่กอง
เวชศาสตรฟนฟู            โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา ตั้งแต1 กรกฎาคม 2534 ถึง 31 พฤษภาคม
2543   โดยกลุมผูปวยที่นํ ามาศึกษา

1.ตองมีอาการหรือภาวะของโรคนั้นมามากกวา 6 เดือน
2.ตองมาติดตามการรักษาอยางนอย  1  ครั้ง



3.ตองไมไดรับการรักษาอาการเกร็งโดยวิธี chemical block หรือ ผาตัดมากอน
4.สํ าหรับการติดตามผลการรักษา เรื่องระยะเวลาการใหผลลดอาการเกร็งของนํ้ ายาฟนอล
พิจารณาเฉพาะใน     ผูปวยที่มาติดตามการรักษาอยางตอเนื่องอยางนอย 1 ป   และไมไดรับยา
ลดอาการเกร็งใดรวมดวยในระหวางการประเมิน

ขอมูลท่ีรวบรวม
1.เพศ
2.อายุ
3.กลามเนื้อที่ถูกฉีดนํ้ ายาฟนอลและจํ านวนครั้งของการฉีดนํ้ ายาฟนอล
4.วัตถุประสงคในการฉีดนํ้ ายาฟนอล
5.ผลแทรกซอน
6.ระยะเวลาของการลดอาการเกร็ง ในผูปวยที่มาติดตามการรักษาอยางตอเนื่องอยางนอย 1 ป  และไม
ไดรับยาลด   อาการเกร็งใด รวมดวยในระหวางการประเมิน

ผลการศึกษา
ผูปวยที่เขารับการรักษาซึ่งถูกคัดเลือกตามขอกํ าหนด เพื่อการศึกษาเรื่องภาวะแทรกซอนที่เกิด

ขึ้นจากการฉีดนํ้ ายาฟนอล จํ านวน 90ราย  แบงเปนกลุมของโรคและเพศของผูปวยดังตารางที่ 1

โรค จํ านวน (คน) เพศชาย เพศหญิง จํ านวนมัด
กลามเน้ือท่ี
ถูกฉีดยา

จํ านวนครั้ง
ของการฉีด

ยา

        โรคหลอดเลือดสมอง
        ภาวะบาดเจ็บทางสมอง
        ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง
        ภาวะสมองพิการ

              20
              15
              22
              33

15
13
18
 22

5
2
4
11

      53
      47
      85
      81

  105
         71
       154
        103

รวม               90         68          22      266         433
ตารางที่ 1  แสดงความสัมพันธระหวางโรค  การฉีดนํ้ ายาฟนอล  และจํ านวนผูปวยแบงตามเพศ

อายุเฉลี่ยของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง 51.47ป        ภาวะบาดเจ็บทางสมอง 26.48ป    ภาวะบาดเจ็บไขสัน

หลัง 34.65ป   และ ภาวะสมองพิการ 7.7ป

 

ภาวะแทรกซอน



 ในการศึกษาผูปวยจํ านวน 90ราย  มีกลามเนื้อที่ถูกฉีดยาจํ านวน 266มัด  ฉีดทั้งสิ้น 433ครั้ง พบวามีผล
แทรกซอน
เกิดขึ้นในผูปวย 5 ราย  จํ านวน 6 ครั้ง คิดเปน 1.38%ของจํ านวนครั้งของการฉีดยา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 reflex  sympathetic dystrophy  3 ครั้ง พบในผูปวยอัมพาตครึ่งซีกจํ านวน 2 ราย โดยมีผูปวยรายหนึ่งเกิด
อาการ 2 ครั้ง   ผูปวยรายนี้เกิดอาการขึ้นภายใน 2 สัปดาหแรกของการฉีดนํ้ ายาฟนอลที่ right finger flexor 2 cc.
ใหการรักษาโดย Prednisolone     7วัน อาการปวดดีขึ้น  จากนั้นฉีดนํ้ ายาฟนอลที่กลามเนื้อ Right bicep 1 cc.ไมมี
อาการผิดปกติใด    1 เดือนตอมาจึงฉีดนํ้ ายาฟนอลที่กลามเนื้อ right toe flexor 1 cc. พบวามีอาการปวดอีก จึงให
การรักษาเชนเดิม   อาการปวดดีขึ้น        สวนอีกรายหนึ่งเกิดอาการขึ้นภายใน 3 สัปดาหหลังจากฉีดนํ้ ายาฟนอลที่
right bicep 2 cc. และ right pronator teres 2 cc. ใหการรักษาโดยPrednisolone 7วัน อาการปวดดีขึ้น

อาการชาสนเทาทันทีหลังจากฉีดนํ้ ายาฟนอลมี  2 ราย โดยเปนการฉีดที่กลามเนื้อgastrocnemius ในผู
ปวยสมองพิการและภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง  เมื่อติดตามการรักษาตอ 2 สัปดาห  อาการชาหายไปทั้ง 2 ราย

กอนเลือดติดเชื้อในกลามเนื้อ hip adductor  ขางซาย  1 ราย  ในผูปวยภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง ใหการ
รักษาดวยยา
ปฎิชีวนะอาการดีขึ้น



จ ํานวนมัดของการฉีดนํ้ ายาฟนอล
กลามเน้ือ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะบาดเจ็บทางสมอง   ภาวะสมองพิการ  ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง

Gastrocnemius                  6            12           39                   22
Hip Flexor                   -              -            -                   21
Hip Adductor                   -              3           12                   18
Quadricep                  1              -            -                     5
Hamstring                  2              6           10                   15
Tibialis Anterior                  1              -            -                    -
Tibialis  Posterior                  4              7           11                    -
Toe Flexor                  1              6             7                    -
Bicep Brachii                16              5             1                    1
Brachiallis                  2              -             -                    -
Pronator Teres                  6              -             -                    -
Wrist Flexor                  5              2             -                    2
Finger Flexor                  8              6             1                    1
Extensor Digitorum
Communis

                 1              -             -                     -

      รวม                53            47            81                   85

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธของกลามเนื้อกับจํ านวนครั้งที่ฉีดนํ้ ายาฟนอลในภาวะหรือโรคตางกัน

   วัตถุประสงค โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะบาดเจ็บทางสมอง   ภาวะสมองพิการ ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง
Improve standing            4              3              9              4
Improve ambulation            4            13            10            15
Correct posture            8              4              1              1
Positioning            -               1               -              4



Hygiene care            -               -               -               2
Hand function           1               -               1               -
Dressing           1              -                -               1
Increase  range of
motion

          -               1               2               1

Transfer           -             -                -                2
ตารางที่  3แสดงวัตถุประสงคของการฉีดนํ้ ายาฟนอลในผูปวยภาวะหรือโรคตางกัน

    
จากตารางที่2 พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีการฉีดนํ้ ายาฟนอลที่กลามเนื้อupper extremity

โดยกลามเนื้อที่ถูกฉีดมากที่สุดคือ bicep      ผูปวยภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง ผูปวยภาวะบาดเจ็บทางสมองและผู
ปวยภาวะสมองพิการ   กลามเนื้อที่ถูกฉีดมากเปนกลามเนื้อในกลุม lower extremity

  มีผูปวยจํ านวน 3 รายที่ตองรับการผาตัดรวมดวยเพื่อแกไขปญหาการยึดของเอ็นและขอ      โดยผาตัด
เพื่อแกไขปญหาการเดินในผูปวยภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง 1 รายและผูปวยภาวะบาดเจ็บทางสมอง 1 ราย        แก
ไขปญหาการยืนในผูปวยภาวะสมองพิการ 1 ราย

จากตารางที่3  พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักมีปญหาดาน posture               ผูปวยภาวะบาดเจ็บไข
สันหลัง                    ผูปวยภาวะบาดเจ็บทางสมองและผูปวยภาวะสมองพิการ มักมีปญหาดาน ambulation

                   กลามเน้ือ         จํ านวนมัด
Gastrocnemius                79
Hip Adductor                33
Hamstring                33
Tibialis Posterior                22
Bicep Brachii                23
Hip Flexor                21
Finger Flexor                16
Toe Flexor                14
Wrist Flexor                  9
Quadricep                  6
Pronator Teres                  6
Brachiallis                  2



Tibialis  anterior                  1
Extensor Digitorum Communis                  1

                266

                          ตารางที่   4  แสดงความสัมพันธของกลามเนื้อกับจํ านวนมัดที่ฉีดนํ้ ายาฟนอล

จากตารางที่4 แสดงใหเห็นวาการฉีดนํ้ ายาฟนอลชวยลดอาการเกร็งของกลามเนื้อกลุมlower extremity
ของผูปวย      เปนสวนใหญ กลามเนื้อที่ถูกฉีดมากเปนอันดับแรก คือ Gastrocnemius อันดับสองคือ Hip
Adductor,Hamstring และอันดับตอมาคือ Bicep Brachii,Tibialis Posterior,Hip Flexor

ระยะเวลาการใหผลลดอาการเกร็งจากการฉีดนํ้ ายาฟนอล
ผูปวยที่ถูกคัดเลือกมาศึกษาตามขอกํ าหนดมี จํ านวน 26 ราย  เปน โรคหลอดเลือดสมอง 8 ราย

ภาวะบาดเจ็บทางสมอง 3 ราย  ภาวะสมองพิการ 6 รายและ  ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง 9 ราย
ระยะเวลาใหผลลดอาการเกร็งของนํ้ ายาฟนอลเแสดงตามตารางที่5-8

กลามเน้ือ
จํ านวนครั้ง
ท่ีฉีดนํ้ ายา
ฟนอล

  จํ านวน
   ผูปวย
   (คน)

ระยะเวลามาก
ท่ีสุดที่ใหผลใน
การรักษา(วัน)

ระยะเวลานอย
ท่ีสุดที่ใหผล

ในการรักษา (วัน)

ระยะเวลาเฉลี่ย
ของการใหผลใน
การรักษา(วัน)

Bicep
Brachialis
Pronator  Teres
Wrist Flexor
Finger Flexor
quadricep
Tibialis
Posterior
Gastrocnemius
Toe flexor

19
1
2
2
3
1
3

1
            4

4
1
2
2
3
1
3

1
4

         210
         810
         741
         515
         475
       1014
       1233

         706
         734

             35
              -
           388
           475
           246
              -
           377

              -
       299.87

        122
            -
        429.5
           495
        327.8
            -
        727.6

            -
       516.93

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางมัดกลามเนื้อที่ถูกฉีดนํ้ ายาฟนอล   ระยะเวลาใหผลการรักษา  จํ านวนครั้งที่ฉีดและจํ านวน
                ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง



จํ านวนครั้ง
ท่ีฉีดนํ้ ายา
ฟนอล

จํ านวน
ผูปวย
(คน)

ระยะเวลามาก
ท่ีสุดที่ใหผล

ในการรักษา(วัน)

ระยะเวลานอย
ท่ีสุดที่ใหผล

ในการรักษา (วัน)

ระยะเวลาเฉลี่ย
ท่ีใหผลในการ
รักษา (วัน)

Wrist Flexor
Finger Flexor
Hip flexor
Hip Adductor
Hamstring
Tibialis
Posterior
Gastrocnemi
us

Toe flexor

1
1
1
1
3

         1

         1

 2

1
1
1
1
3
1

1

         1

             365
755
720
353
963

             178

338

527

              -
-
-
-

192
              -

-

207

-
-
-
-

472.2
-

-

367

ตารางที่  6  แสดงความสัมพันธระหวางมัดกลามเนื้อที่ถูกฉีดนํ้ ายาฟนอล  ระยะเวลาใหผลการรักษา  จํ านวนครั้งที่ฉีดและ
                  จ ํานวนผูปวยภาวะบาดเจ็บทางสมอง

กลามเน้ือ
จํ านวนครั้ง
ท่ีฉีดนํ้ ายา
ฟนอล

จํ านวน
ผูปวย
( คน)

ระยะเวลามาก
ท่ีสุดที่ใหผล

ในการรักษา(วัน)

ระยะเวลานอยท่ี
สุดที่ใหผล

ในการรักษา(วัน)

ระยะเวลาเฉลี่ย
ท่ีใหผลในการ
รักษา (วัน)

Gastrocnemi
us
Hip Adductor
Tibialis
Posterior

5
1
4

5

3
1
3

3

618
585

             356

599

336
-

114

114

               498.2
                  -

  210

             289.75



Toe flexor

ตารางที่ 7  แสดงความสัมพันธระหวางมัดกลามเนื้อที่ถูกฉีดนํ้ ายาฟนอล  ระยะเวลาใหผลการรักษา  จํ านวนครั้งที่ฉีด และจํ านวน
ของ
                 ผูปวยภาวะสมองพิการ

กลามเน้ือ
จํ านวนครั้ง
ท่ีฉีดนํ้ ายา
ฟนอล

จํ านวน
ผูปวย
(คน)

ระยะเวลามาก
ท่ีสุดที่ใหผล

ในการรักษา(วัน)

ระยะเวลานอย
ท่ีสุดที่ใหผล

ในการรักษา (วัน)

ระยะเวลาเฉลี่ยท่ี
ใหผลในการ
รักษา (วัน)

Hip Flexor
Hip Adductor
Hamstring
Gastrocnemius

           4
  5
15
 8

3
3
6
3

            1402
   830
1376
1042

             263
  270
   75
   69

           742.5
      582

            492.5
               466

ตารางที่ 8  แสดงความสัมพันธระหวางมัดกลามเนื้อที่ถูกฉีดนํ้ ายาฟนอล  ระยะเวลาในการใหผลรักษา  จํ านวนครั้งที่ฉีด และ
                 จํ านวนผูปวยภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง

ระยะเวลาเฉลี่ยของการลดอาการเกร็ง ในกลามเนื้อทุกมัดของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเทากับ
572.14 วัน
 ผูปวยภาวะบาดเจ็บทางสมองเทากับ 443.5 วัน            ผูปวยภาวะสมองพิการเทากับ 395.74 วัน         ผูปวย
บาดเจ็บไขสันหลังเทากับ 570.75วัน    ระยะเวลาเฉลี่ยของการลดอาการเกร็ง ในกลามเนื้อทุกมัดเทากับ 495.5
วัน(ประมาณ 16 เดือน) และกลามเนื้อbicep  ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีระยะเวลาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ112
วัน



หวงระยะเวลาในการลดอาการเกร็ง(วัน)*    ภาวะหรือโรค       กลามเน้ือ

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
1.โรคหลอดเลือดสมอง Bicep 88 185
2. โรคหลอดเลือดสมอง Bicep 140 35 56 110 111 91 132
3. โรคหลอดเลือดสมอง Bicep 180 330 45 110 35
4. โรคหลอดเลือดสมอง Tibialis  Anterior 285 60
5.  ภาวะสมองพิการ Tibialis Posterior 215 114
 6. ภาวะสมองพิการ Toe  Flexor 215 114
 7. ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง Hamstring 91 182 394
 7. ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง Hamstring 167 330
 8. ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง Hamstring 75 252
 9. ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง Hamstring 75 252
10.ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง Hip  Adductor 270 376
11.ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง Gastrocnemius 69 212
12.ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง Gastrocnemius 69 212

ตารางที่9  แสดงกลามเนื้อที่ถูกฉีดนํ้ ายาฟนอลมากกวา 1 คร้ังและระยะเวลาในการลดอาการเกร็งของผูปวยโรคหรือภาวะ
ตางๆ

                 *ไมไดนับระยะเวลาตั้งแตการฉีดนํ้ ายาฟนอลคร้ังสุดทายถึงติดตามการรักษาครั้งสุดทาย

จากผูปวย 26 คน  กลามเนื้อที่มีการฉีดนํ้ ายาฟนอลเพียงครั้งเดียวมีจํ านวน 58 มัด  ฉีดนํ้ ายาฟนอลมาก
กวา1ครั้งมีจํ านวน13มัด  ดังแสดงในตารางที่9 และพบวามีกลามเนื้อซึ่งไดรับการฉีดยาลดอาการเกร็งมากกวา 4
ครั้ง  จํ านวน 2 มัด    โดยเปน   กลามเนื้อ bicep ในผูปวยหลอดเลือดสมอง  2 ราย    รายหนึ่งฉีด 6 ครั้ง สวนอีกราย
หนึ่งฉีด 8 ครั้ง



บทวิจารณ
จากรายงานฉบับนี้  ในเรื่องภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นพบวาการฉีดนํ้ ายาฟนอลในผูปวย90 ราย  มีภาวะ

แทรกซอนเพียงเล็กนอยจํ านวน 1.38%ของจํ านวนครั้งของการฉีด  และภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นก็สามารถแกไข
ได ยกเวนเรื่องชา   ซึ่งผูปวยก็ยอมรับได   อนึ่งจากรายงานอื่นๆพบวาการฉีดนํ้ ายาฟนอลสามารถทํ าใหเกิด painful
paresthesia ไดถึง 10-30%   ถาเปนการฉีดใน major mixed nerves9,10     และยังพบdysesthesia ภายหลังจาก
peripheral block ได 2%-32%11,12         ในการศึกษาครั้งนี้พบวามีปญหาเรื่องชา 2 ราย คิดเปน 0.46% อาจ เนื่องจาก
เปนการฉีดแบบ  intramuscular nerve        อยางไรก็ดี   ก็เปนขอควรระวังในการฉีดนํ้ ายาฟนอลทุกครั้งควรที่จะ
ใหถูกเทคนิคและควรติดตามดูผูปวยทุกรายที่ไดรับการฉีดยาไป   

สํ าหรับการฉีดนํ้ ายาฟนอลวาชวยแกปญหาดานใดแกผูปวยนั้น  สามารถแจงรายละเอียดไดดังตารางที่3
โดยแกปญหาดานambulationและ standing มากที่สุด  อยางไรก็ตามพึงระลึกวาควรใชวิธีการอื่นทางเวชศาสตร
ฟนฟูรวมดวย  เชน การสอนใหผูปวยและญาติดึงยืดกลามเนื้อนั้นๆอยางสมํ่ าเสมอ   กระตุนใหมีการใชกลามเนื้อ
นั้น  จัดทาทางของผูปวยใหอยูในลักษณะที่กลามเนื้อนั้นมีการดึงยืดอยูตลอดเวลา  และบางครั้งก็ตองผาตัดแกไข
ความพิการรวมดวยเพื่อใหผูปวยไดรับประโยชนสูงสุด

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีการฉีดนํ้ ายาฟนอลที่กลามเนื้อกลุม upper extremity โดยกลามเนื้อที่
ถูกฉีดมากที่สุดคือ bicep    ผูปวยภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง ผูปวยภาวะบาดเจ็บทางสมองและผูปวยภาวะสมอง
พิการ   กลามเนื้อที่ถูกฉีดมากเปนกลามเนื้อในกลุม lower extremity    กลามเนื้อที่ถูกฉีดมากในกลุม lower
extremity คือ  gastrocnemius, hip adductor,hamstring, tibialis posterior  และ hip  flexor

สํ าหรับในผูปวยที่มาติดตามการรักษาอยางตอเนื่องอยางนอย 1 ป และไมไดรับยาลดอาการเกร็งอื่นรวม
ดวย      จํ านวน 26 ราย  พบวา ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหผลลดอาการเกร็งเทากับ 495.5 วัน  ( 16 เดือน)         การวิจัย
กอนหนานี้มีดังนี้  Khalili13  ใช 2%-3% phenol   โดยฉีดแบบ peripheral nerve block   จํ านวน 94 ครั้ง พบวา
สามารถลดอาการเกร็งไดถึง 10-850 วัน (เฉลี่ย    10-11เดือน)      Petrillo และ คณะ11 รายงานวา เมื่อฉีด tibial
nerve ดวย 5% phenol     สามารถ ลดอาการเกร็งได 9-22 เดือน (เฉลี่ย 13 เดือน)     Easton14 และคณะรายงานวา
ฉีดยาแบบ intramuscular nerve blockสามารถลดอาการเกร็งได 1-36  เดือน   ซึ่งผลในการลดอาการเกร็งที่แตก
ตางกันในแตละรายงาน       อาจเนื่องมาจากปจจัยที่แตกตางกันเชนความเขมขนและปริมาณยาที่ใชตํ าแหนงของ
การฉีดยา15(intramuscular,peripheral nerve,paravertebral)    การรักษาอื่นรวมดวยหลังจากฉีดยาลดอาการเกร็ง
แลว16,17,18  การเลือกกลามเนื้อที่จะทํ าการฉีดยา19       ความแมนยํ าและวองไวของวิธีการประเมินระดับความเกร็ง20

     กลามเนื้อ bicep ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีระยะเวลาเฉลี่ยในการลดอาการเกร็งนอยที่สุดคือ
112วัน    ซึ่งการที่กลามเนื้อมัดอื่น นํ้ ายาฟนอลใหผลลดอาการเกร็ง ยาวนานกวากลามเนื้อ bicep นาจะเปนผลมา
จากการที่กลามเนื้อมัดอื่นมีการใชงาน  ทํ าใหกลามเนื้อยืดอยูตลอดเวลาและอาจเกิดความสมดุลของกลามเนื้อที่
ทํ างานตรงขามกับมัดที่ถูกฉีด(antagonist)

Awad 21เคยรายงานวา การฉีดนํ้ ายาฟนอลซํ้ ามากกวา 3 หรือ 4 ครั้ง จะทํ าใหเกิดผลของการลดเกร็งถาวร
ได     ในการศึกษานี้  พบวามีกลามเนื้อซึ่งไดรับการฉีดยาลดอาการเกร็งมากกวา 4 ครั้ง  จํ านวน 2 มัด(ตารางที่9)



โดยเปนกลามเนื้อ bicep ในผูปวยหลอดเลือดสมองทั้ง 2 ราย    รายหนึ่งฉีด 6 ครั้ง สวนอีกรายหนึ่งฉีดถึง 8 ครั้ง
ซึ่งระยะเวลาที่ใหผลลดอาการเกร็งแลวตองมีการฉีดนํ้ ายาฟนอลซํ้ าใหมไมไดยาวนานขึ้นกวาในการฉีดนํ้ ายาฟ
นอลครั้งแรกๆ   แสดงวาการฉีดนํ้ ายาฟนอลซํ้ าในผูปวย 2 รายนี้ไมไดทํ าใหเกิดผลลดอาการเกร็งถาวร   อยางไรก็
ตามเนื่องจากจํ านวนผูปวยในการศึกษานี้นอยอาจยังไมเพียงพอในการสรุป

  นาสังเกตวากลามเนื้อ quadricep ซึ่งถือวาเปนขอหามในการฉีดนํ้ ายาฟนอล22      มีการฉีดในผูปวยถึง 6
ครั้ง          โดยใน  ผูปวยที่ติดตามการรักษามากกวา1ปและไมไดรับยาลดอาการเกร็งอื่นรวมดวยในระหวางการ
ประเมิน  พบ1ราย เปน ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ฉีดเพียงครั้งเดียว เพื่อimprove ambulation     เมื่อติดตามการ
ลดเกร็งจนถึงปจจุบันพบวา   ผลของการฉีดนํ้ ายาฟนอลอยูนานถึง1014วัน(ตารางที่5)        Duk23  ได ฉีดนํ้ ายาฟ
นอลแบบ motor point block ที่กลามเนื้อ rectus femoris เพื่อแกไข stiff-legged gait  ปรากฎไดผลดี      ดังนั้นการ
ฉีด Quadricep ในผูปวยที่มีอาการเกร็งมากๆ ก็นาจะมีประโยชน     ถาทํ าดวยความระมัดระวัง

สรุป
ผูปวยจํ านวน 90ราย  มีอายุเฉลี่ยดังนี้ โรคหลอดเลือดสมอง 51.47ป   ภาวะบาดเจ็บทางสมอง

26.48ป           ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง 34.65ปและ ภาวะสมองพิการ 7.7ป         คิดเปนจํ านวนกลามเนื้อที่ถูกฉีด
266มัด    ฉีดทั้งสิ้น 433ครั้ง พบวามีผลแทรกซอน 5 ราย  จํ านวน 6 ครั้ง คิดเปน 1.38%ของจํ านวนครั้งของการฉีด
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีปญหาทางดาน posture    ผูปวยภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง ผูปวยภาวะบาดเจ็บ
ทางสมองและผูปวยภาวะสมองพิการมีปญหาดาน ambulation          ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีการฉีดนํ้ า
ยาฟนอลที่กลามเนื้อupper extremity    โดยกลามเนื้อที่ถูกฉีดมากที่สุดคือ  bicep        ผูปวยภาวะบาดเจ็บไขสัน
หลัง ผูปวยภาวะบาดเจ็บทางสมองและผูปวยภาวะสมองพิการ   กลามเนื้อที่ถูกฉีดมากเปนกลามเนื้อในกลุม lower
extremity

   สํ าหรับผูปวยที่มาติดตามการรักษาอยางตอเนื่องอยางนอย 1 ป และไมไดยาลดเกร็งอื่นรวมดวย
จํ านวน 26 คน พบวา เวลาเฉลี่ยในการลดอาการเกร็งดวยนํ้ ายาฟนอลเทากับ 495.5วัน (16 เดือน)
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