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การใชโบทูลินัมทอกซินทางคลินิก (Clinical Use of Botulinum Toxin)
อารีรัตน สุพุทธิธาดา, พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฟนฟู
ศาสตราจารย ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทนำ

งานวิจัยระดับ A ภาวะการหลั่งเหงื่อมากผิดปกติที่ฝามือ (palmar
hyperhidrosis)โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B การหลั่งน้ำลาย
มากผิดปกติ (drooling or hypersalvation) โดยมีหลักฐานงานวิจัย
ระดั บ B ภาวะผนั ง กระเพาะป ส สาวะบี บ ตั ว แรง (detrusor
overactivity) โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ A การหดตัวผิดปกติ
ของกลามเนื้อหูรูด (sphincters) ในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังไดแก
detrusor-sphincter dyssynergia โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B
ปวดศีรษะแบบ episodic migraine และ tension headache โดย
มีหลักฐานงานวิจัยระดับ B(9)
โบทูลินัมทอกซินมีประโยชนหลายอยางเหนือยารับประทาน
และการผาตัดในการรักษาโรคซึ่งในสมัยกอนจัดเปนโรคที่รักษายาก
ดังกลาว ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เปนแบบทั่วตัว (systemic) พบนอย
มาก และไมพบการทำลายเนื้อเยื่อแบบถาวร มีความปลอดภัยสูง
ฤทธิ์ของยาทางคลินิกขึ้นกับขนาดยาที่ใช ฤทธิ์ขางเคียงอื่นไมพึง
ประสงคจะเปนชั่วคราวเทานั้น สวนใหญแลวผูปวยจะพอใจตอการ
รักษา
โบทูลินัมทอกซินแตละผลิตภัณฑจะมีความแรง (potency) ของ
ทอกซิน และปริมาณยาที่ตองใชในการรักษาไมเทากัน แตละผลิตภัณฑและแตละ serotype มีลักษณะทางชีวภาพตางกัน ซึ่งทำให
ประสิทธิภาพและฤทธิ์ขางเคียงมีความแตกตางกัน(13-15)

โรคโบทูลิซึม (botulism) เปนที่รูจักมาตั้งแต พ.ศ.2343 โดย
นายแพทย Jestinus Kerner(1) ตอมาในป พ.ศ.2463 Dr.Herman
Sommer ที่ Hooper Foundation มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียไดสกัด
โบทูลินัมทอกซินชนิดเอ (botulinum toxin type A) มาเปนสาร
บริสุทธิ์(1) ในปลายป พ.ศ.2503 นายแพทย Alan B Scott ศัลยแพทย
ที่ Smith-Kettlewell Eye Research Foundation ที่ซานฟรานซิสโก
พบวาโบทูลินัมทอกซินชนิดเอทำใหกลามเนื้อออนแรงได และไดเริ่ม
นำมาใชรักษาอาการตาเหล (strabismus) ในผูปวยเปนครั้งแรก(1)
และตอมาไดนำมาใชรักษาโรคตากระพริบคางสองขาง (blepharo
spasm) และใบหนากระตุกครึ่งซีก (hemifacial spasm) นับจากนั้น
มาโบทูลินัมทอกซินไดถูกนำมาใชรักษาภาวะตาง ๆ ที่มีการหดตัว
ผิดปกติของกลามเนื้อมากมาย(2-12) ไดแก focal dystonia ชนิดตาง ๆ
ภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) จากโรคตาง ๆ การหดตัวผิด
ปกติของกลามเนื้อหูรูด (sphincters) เชน achalasia, anal spasm,
vaginismus และ detrusor-sphincter dyssynergia ความผิดปกติ
ของการเคลื่อนไหวลูกตารวมทั้ง nystagmus ภาวะการเคลื่อนไหว
มากผิดปกติ (hyperkinetic disorders) อื่น ๆ รวมทั้ง tics และ
tremors การทำงานผิดปกติของระบบอัตโนมัติ (autonomic
disorders) เชน ภาวะการหลั่งเหงื่อมากผิดปกติ (hyperhidrosis)
การหลั่งน้ำลายมากผิดปกติ (sialorrhoea or hypersalvation) และ
ดานความสวยงาม เชน glabellar lines, crow’s feet, forehead
lines ในระยะหลังไดนำมาใชรักษาอาการปวด รวมถึง myofascial
pain syndrome, tension headache และ migraine

กลไกการออกฤทธิ์

จุดที่ออกฤทธิ์ของโบทูลินัมทอกซินนั้นอยูที่รอยตอระหวางเสน
ประสาทและกลามเนื้อ โดยเซลลประสาทสั่งการที่อยูในไขสันหลัง
จะสง myelinated axon ไปที่ใยกลามเนื้อโดยเขาสูกลามเนื้อที่
motor end plate ซึ่งเปนตำแหนงออกฤทธิ์ของโบทูลินัม โดยการ
ออกฤทธิ์จะมีขั้นตอนตาง ๆ(13-15) ดังนี้ 1) การจับ (binding) โบทูลินัมทอกซินสวน heavy chain จะจับกับตัวรับที่จำเพาะบนเยื่อหุม
ของเซลประสาทชนิด cholinergic คุณสมบัติดานชีวเคมีของตัวรับ
เหล า นี้ อ าจเป น โปรตี น ร ว มกั บ gangliosides 2) กระบวนการ
internalization เมื่อโบทูลินัมทอกซินจับกับตัวรับแลวจะเขาไปใน
สวนปลายของเซลลประสาทโดย endocytosis ในสวนของvesicle
ที่เปนกรด 3) กระบวนการ translocation สิ่งแวดลอมที่มีคุณสมบัติ
เปนกรดนี้ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของทอกซินทำใหเกิด
การปลอย light chain ออกจาก heavy chain โดยลด disulfide
bridge และเกิด translocation ของ light chain ผานเยื่อหุมชนิด
hydrophobic ของ vesicle เขาไปใน cytosol 4) ยับยั้งการหลั่งสาร
สื่อประสาท (neurotransmitter) เปนระยะที่ทำใหเกิดผลของการ
ออกฤทธิ์ โดยโบทูลินัมทอกซินที่ serotypes ตางกันจะออกฤทธิ์ที่
โปรตี น เป า หมายภายในเซลล ต า งกั น เพื่ อ ยั บ ยั้ ง การหลั่ ง สารสื่ อ
ประสาท 5) การฟนกลับมาทำงานใหม การยับยั้ง exocytosis ของ
โบทูลินัมทอกซินจะเกิดขึ้นชั่วคราว และการสงตอกระแสประสาท
จะกลับมาทำงานใหม ทำใหในทางคลินิกตองมีการฉีดโบทูลินัมทอกซินซ้ำ เพื่อใหฤทธิ์ทางคลินิกคงอยู การศึกษาทางพยาธิวิทยา
พบมี ก ารงอกใหม ข องเส น ประสาท (nerve sprouting) ที่

ระดับหลักฐานงานวิจัย (level of evidences) ของการรักษา
ดวยโบทูลินัมทอกซินชนิดเอ

The European Federation of Neurological Societies
(EFNS) dystonia guidelines แนะนำใหใช โบทูลินัมทอกซินชนิดเอ
เป น การรั ก ษาลำดั บ แรก (first line treatment) ของ primary
cranial (ไมรวม oromandibular) หรือ cervical dystonia และยัง
แนะนำใน writing dystonia.(11) โบทูลินัมทอกซินชนิดบี ใชกรณีมี
แอนตี้บอดี้ตอโบทูลินัมทอกซินชนิดเอ(12) จาก evidence-based
systematic review โดย the American Academy of Neurology
(AAN) พบว า โบทู ลิ นั ม ทอกซิ น ชนิ ด เอควรใช รั ก ษา cervical
dystonia โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ A (level A evidence) และ
blepharospasm โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B, focal upper
extremity dystoniaโดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B, adductor
laryngeal dystonia โดยมี ห ลั ก ฐานงานวิ จั ย ระดั บ B, upper
extremity tremor โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B, hemifacial
spasm โดยมี ห ลั ก ฐานงานวิ จั ย ระดั บ C และ motor tic โดยมี
หลักฐานงานวิจัยระดับ C(7) ภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง (Spasticity)ทั้ง
ในผูใหญและเด็ก โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ A(8) การทำงานผิด
ปกติของระบบอัตโนมัติ (autonomic disorders) เชน ภาวะการหลั่ง
เหงื่อมากผิดปกติที่รักแร (axillary hyperhidrosis) โดยมีหลักฐาน
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neuromuscular junction หลั ง จากมี ก ารยั บ ยั้ ง การทำงานของ
neuromuscular junction เปนเวลานาน การฉีดโบทูลินัมทอกซิน
ทำใหเกิด reversible denervation atrophy ของกลามเนื้อโดยไมมี
ใยผังผืด (fibrosis)
โบทูลินัมทอกซินชนิดเออาจปรับเปลี่ยนการตอบสนองตอการ
รับความรูสึกที่สงไปยังระบบประสาทสวนกลาง (central nervous
system) ลักษณะทางคลินิกที่สนับสนุนสมมติฐานนี้ คือ การฉีด
โบทูลินัมทอกซินชนิดเอแลวมีผลตอกลามเนื้อมัดที่ไมไดฉีดยาดวย
ซึ่งพบมากในสวนแขน-ขาที่มีกลามเนื้อหดเกร็ง
ผลลดความเจ็บปวดของโบทูลินัมทอกซินชนิดเอ(5,6,9,16) เริ่มรายงานครั้งแรกป พ.ศ.2538 ในการศึกษาโบทูลินัมทอกซินชนิดเอ ใน
การรักษา cervical dystonia หลังจากนั้นมีรายงานการใชโบทูลินั ม ทอกซิ น ชนิ ด เอในการลดปวดในภาวะ myofascial pain
syndrome blepharospasm temporomandibular disorder and
bruxism back pain painful myoclonus prostatic pain ปวดศีรษะ
ชนิด cervicogenic ชนิด cluster ชนิด tension และปวดศีรษะ
ไมเกรน การศึกษาลาสุดพบวา โบทูลินัมทอกซินชนิดเออาจยับยั้ง
สัญญานความปวดดวยกลไก 4 อยาง ไดแก(16) 1) ลดอาการเกร็ง
ของกลามเนื้อ 2) ลดการทำงานของ muscle spindle 3) สงกระแส
ประสาทยอนกลับไประบบประสาทสวนกลางทำใหลดขอมูลดาน
ความเจ็บปวด 4) อาจยับยั้งสารสื่อประสาทตัวอื่นดวยนอกจาก
อะซี ติ ล โคลี น เช น substance P , calcitonin gene-related
peptide (CGRP) จากเซลประสาท ทั้งในเนื้อเยื่อสวนปลายและ
ระบบประสาทสวนกลาง
อะซีติลโคลีนเปนสารสื่อประสาทใน postganglionic fibres
ของแขนง parasympathetic ของระบบประสาทอัตโนมัติ ใยประสาท
เหลานี้จะเลี้ยงหลายตอม (glands) จึงมีการทดลองนำโบทูลินัมทอกซิ น ชนิ ด เอ มาใช ใ นการรั ก ษาภาวะเหงื่ อ ออกมากผิ ด ปกติ
(hyperhidrosis) และภาวะน้ำลายหลั่งมากผิดปกติ (hypersalivation) มีการศึกษาวิจัยพบวาโบทูลินัมทอกซินชนิดเอเปนการรักษา
ที่มีประสิทธิภาพในภาวะเหลานี(9,16)
้

ถูกทำลายโดยฟองอากาศ หรือการเขยาสั่นสะเทือนแรง สวนใหญ
จะใชความเขมขน 2.5-10 ยูนิตตอ0.1มิลลิลิตรโดยผสมกับ 0.9%
non-preserved sterile saline 1-4 มิลลิลิตร
Dysport® จะถูกบรรจุใน vial ขนาด 500 ยูนิตตอ vial เก็บไวที่
อุ ณ หภู มิ 2-8 องศาเซลเซี ย ส ผสมด ว ย 0.9% non-preserved
sterile saline เชนกัน pH ประมาณ 7 สวนใหญจะใชความเขมขน
20 ยูนิตตอ 0.1 มิลลิลิตรโดยผสมกับ 0.9% non-preserved sterile
saline 2.5 มิลลิลิตร
พบวามีความแตกตางระหวางแพทยผูรักษาในเรื่องเทคนิคการ
ฉีดยาจำนวนของตำแหนงฉีดในกลามเนื้อแตละมัด กลามเนื้อมัดที่
ฉีด และการใชเครื่องตรวจไฟฟากลามเนื้อ (electromyography:
EMG) และไฟฟากระตุน (electrical stimulation: ES) รวมดวยหรือ
ไม พบวาการฉีดยาหลายจุดในกลามเนื้อแตละมัดจะมีผลแทรกซอน
(complication) นอยกวา(17,18) พบวาภาวะกลืนลำบาก (dysphagia)
ในผูปวย cervical dystonia ที่ฉีดโบทูลินัมทอกซินชนิดเอจะลดลง
รอยละ 50 เมื่อฉีดหลาย ๆ จุดในกลามเนื้อแตละมัด แทนที่จะฉีดจุด
เดียวแตถากลามเนื้อมัดเล็ก เชน กลามเนื้อของกลองเสียง ควรฉีด
จุดเดียว(19)
ใช tuberculin syringe ขนาด 1 มิลลิลิตร พรอมเข็มขนาด 2732 ในการฉีดยา สำหรับกลามเนื้อ ใบหนา ควรใชเข็มเล็ก 30-32
gauge หากกลามเนื้อมัดลึก เชน กลามเนื้อคอ ควรใชเข็มยาว
เข็ม monopolar Teflon – coated EMG injection ใชในการ
guide เพื่อหาตำแหนงของกลามเนื้อมัดที่ตองการฉีดยา ในกรณี
กล า มเนื้ อ มั ด ลึ ก ซึ่ ง คลำไม ไ ด ห รื อ กรณี ที่ ย ากที่ จ ะหาตำแหน ง
กลามเนื้อ เชน กลามเนื้อของสายเสียง (vocal cords) กลามเนื้อ
ขากรรไกรลึ ก และกล า มเนื้ อ คอชั้ น ลึ ก ๆ กล า มเนื้ อ แขนขา และ
อาจต อ งใช EMG guidance กรณี ฉี ด กล า มเนื้ อ zygomaticus
major หรื อ zygomaticus minor เพื่ อ ให แ น ใ จว า ยาเข า ไปใน
กลามเนื้อจริง ๆ อาจใชไฟฟากระตุนในกรณีที่ตองการหากลามเนื้อ
เปาหมายหลัก ในคนไขที่มีลักษณะกลามเนื้อหลายกลุมหดเกร็ง
พรอมกัน และกรณีที่คนไขมีความบกพรองของสติปญญา การรับรู
ไม ส ามารถมี ก ารควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของกล า มเนื้ อ ในการใช
EMG guidance ได(18,19)
การนำทางโดยใช ค ลื่ น ความถี่ สู ง หรื อ คลื่ น อั ล ตร า ซาวด
(Ultrasound (U/S) guidance) ไดนำมาใชในการฉีดโบทูลินัมทอกซินที่ตอมลูกหมาก ในภาวะbenign prostatic hyperplasia
และตอมน้ำลายในการรักษา sialorrhoea และกลามเนื้อลึก ๆ เชน
iliopsoas และ puborectalis ในผูปวยเด็กสมองพิการ และคนไขที่
ทองผูก ในปจจุบันไดนำมาใชในกลามเนื้อตื้นโดยเฉพาะเด็ก มีขอดี
หลายประการ ไดแก สามารถเห็นและหลีกเลี่ยงปลายเข็มไมให
โดนอวัยวะใกลเคียง เชน หลอดเลือด เสนประสาท ยืนยันไดวา
ปลายเข็มเขาไปในกลามเนื้อ วินิจฉัยไดวากลามเนื้อมีการหดคาง
(contracture) หรือมีพังผืดยึดติด (muscle fibrosis) และไมตอง
ใช เ ข็ ม พิ เ ศษซึ่ ง มี ร าคาแพง และยั ง สามารถเห็ น การหดตั ว ของ
กลามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบ ๆ แบบ real-time ดวย(19)

ชนิด ขนาดและวิธีบริหารยา(2-12)

เนื่องจากแตละผลิตภัณฑของโบทูลินัมทอกซินมีลักษณะเฉพาะ
ตัว จึงเปนการยากที่แพทยจะตัดสินใจวาผลิตภัณฑใดจะดีกวากัน
โดยเฉพาะในประเทศที่มีหลายผลิตภัณฑและหลาย serotypes
กอนทำการรักษาตองมีการเซ็นใบยินยอม (informed consent)
และอธิ บ ายให ผู ป ว ยทราบถึ ง ความเสี่ ย งของการรั ก ษา และการ
รักษาอื่น ๆ ที่เปนไปไดใหผูปวยไดมีทางเลือก ควรมีการตรวจประเมิน
ผูปวย และพิจารณาหาขนาดยาที่เหมาะสม
ยาโบทูลินัมทอกซินชนิดเอที่มีการใชในทางการแพทย ไดแก
Botox ® (onabotulinumtoxin A; Allergan, Inc., Ireland),
Dysport® (abobotulinumtoxin A; Ipsen Ltd, UK), และ Xeomin
(incobotulinumtoxin A; botulinum toxin type A [150 kD],
free from complexing proteins; NT 201; Merz
Pharmaceuticals GmbH, Germany). สำหรั บ Xeomin
(incobotulinumtoxin A) ผลิตขึ้นเพื่อลดการเกิดแอนตี้บอดี้ในผูปวย
ที่ตองฉีดยาหลายครั้ง แตยังมีการใชไมแพรหลายนัก ในประเทศไทย
ยังไมมีการใช
BOTOX® จะถูกบรรจุใน vial ขนาด 100 ยูนิตตอ 1 vial เก็บไวที่
อุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียส ในน้ำแข็งแหง frozen vacuum-dried
toxin จะถูกผสมดวย 0.9% non-preserved sterile saline ใน
ความเขมขนตาง ๆ กัน ขึ้นกับโรคที่จะรักษา pH ประมาณ 7 การฉีด
น้ำเกลือเขาขวดยาควรทำอยางเบา ๆ เนื่องจาก โบทูลินัมทอกซิน

ขอควรระวังและฤทธิ์ขางเคียงอันไมพึงประสงค(2-12)

พบวามีความปลอดภัยสูงเมื่อใชโบทูลินัมทอกซินชนิดเอโดย
แพทยผูมีประสบการณและความชำนาญ อยางไรก็ตามมีรายงาน
พบการลดขนาดของใยกลามเนื้อชนิด II B ในกลามเนื้อที่อยูไกล
จากจุดฉีดยาในผูปวย cervical dystonia โบทูลินัมทอกซินจำนวน
นอยอาจเขาไปในระบบไหลเวียนเลือดขณะฉีดยาทำใหเกิดฤทธิ์ขาง
เคียงอันไมพึงประสงคได พบวามี “remote effect” คือ พบหลักฐาน
ในทาง EMG วาทอกซินมีการกระจายไปยังกลามเนื้อมัดที่อยูไกล
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ออกไปจากจุดฉีดยาในผูปวยที่ฉีดโบทูลินัมทอกซินชนิดเอขนาดนอย
ในการรักษา blepharospasm และในผูปวยที่ใชขนาดมากในการ
รักษา cervical dystonia ลักษณะที่พบ คือ เพิ่ม jitter ในกลามเนื้อ
แขน ขา ในการตรวจ single-fiber EMG แตไมพบลักษณะทางคลินิก
เชน กลามเนื้อออนแรงหรือความผิดปกติทางระบบประสาทใด ๆ
และยังไมทราบวา jitter จะคงอยูนานเทาใด(18)
พบมีขอมูลการใชโบทูลินัมในหญิงตั้งครรภและไมพบ teratogenicity แตไมแนะนำใหใชในหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร และให
ระวังอยางมากในการใชในผูปวย myasthenia gravis, EatonLambert syndrome และ motoneuron disease โดยเฉพาะเมื่อ
ใช ข นาดยามาก ๆ เช น cervical dystonia พบ idiosyncratic
reactions น อ ยมาก รวมถึ ง ผื่ น แดงและหนั ง ตาตกเมื่ อ ฉี ด ที่
กลามเนื้อไกลจากใบหนา(16)

นัมทอกซินจะไมชวยใหการทำงานดีขึ้น แตหากผูปวยมีแนวโนมจะ
เกิดแผลกดทับหรือติดเชื้อที่ขอศอก รักแร หรือฝามือ หรือมีกลามเนื้อ
เกร็งมากจนผูดูแลไมสามารถขยับขอใหเคลื่อนไหวไดและหวังผล
ดานการทำความสะอาด ก็สามารถฉีดโบทูลินัมทอกซินในผูปวย
multiple sclerosis ที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวสวนแขนไดเองการฉีด
โบทูลินัมทอกซินควรใชขนาดนอย เพื่อไมใหกลามเนื้อออนแรงมาก
จนทำงานไมได
3) เลือกวาควรฉีดยาที่กลามเนื้อมัดใดกอน บอยครั้งที่ไมสามารถ
ฉีดยาที่กลามเนื้อทุกมัดที่ตองการลดเกร็งไดในครั้งเดียว เนื่องจาก
จะตองใชขนาดยาที่สูงเกินกวาที่กำหนด จำเปนตองนัดผูปวยมาฉีด
ยาอีกครั้งที่กลามเนื้อมัดอื่น ซึ่งอาจเปนมัดที่อยูในกลุมที่ทำงานรวม
กันหรือกลุมที่อยูไกลออกไปหรือบางครั้งเมื่อกลามเนื้อมัดที่ฉีดยา
ครั้งแรกออนแรงลง ทำใหกลามเนื้อมัดอื่น ๆ เกร็งขึ้น เชน เมื่อฉีดยา
ที่ ก ล า มเนื้ อ ที่ ใ ช ใ นการงอข อ มื อ แล ว พบว า กล า มเนื้ อที่ ใ ช ใ นการ
กระดกขอมือเกร็งขึ้น ซึ่งตองประเมินวากลามเนื้อที่ใชในการกระดก
ขอมือที่เกร็งมากขึ้นนี้ชวยใหการหยิบจับของการทำกิจวัตรประจำ
วันดีขึ้นหรือไม หากไมดีขึ้นอาจตองฉีดโบทูลินัมทอกซินขนาดนอย
ที่กลามเนื้อที่ใชในการกระดกขอมือ เพื่อลดการเกร็งลงเล็กนอย
อยางไรก็ตาม หากแพทยมีประสบการณและความชำนาญก็ควร
ประเมินผูปวยใหไดกอนวาควรลดเกร็งที่กลามเนื้อที่ใชในการงอ
ขอมือเพียงใด เพื่อที่จะไมทำใหหลังฉีดยาแลวกลามเนื้อที่ใชในการ
งอขอมือไมมีแรงตอสูกับการเกร็งของกลามเนื้อที่ใชในการกระดก
ขอมือขึ้นเลยเพื่อที่จะไดไมตองฉีดยาที่กลามเนื้อที่ใชในการกระดก
ขอมืออีก
(4) ควรมีเกณฑวัดทางคลินิกที่ชัดเจน เพื่อตรวจประเมินผูปวย
กอนฉีดยา และควรมีการบันทึกวีดีทัศนไวดวย การประเมินผูปวย
กอนและหลังการฉีดโบทูลินัมทอกซินชนิดเอนี้มีความสำคัญมาก
เพื่อจะไดพิจารณาเปาหมายการรักษา วางแผนการรักษา ประเมิน
ผลการรั ก ษาได อ ย า งดี การประเมิ น มี ทั้ ง เกณฑ ท างคลิ นิ ก และ
เกณฑทางหองปฏิบัติการ ซึ่งเปนการประเมินเชิงปริมาณ

ขอจำกัดของการใชโบทูลินัมทอกซิน(2-12)

ขอจำกัดของการใชโบทูลินัมทอกซินในการรักษาภาวะกลามเนื้อ
หดเกร็ง คือ การที่ตองใชยาปริมาณมากในกลามเนื้อมัดใหญ จะมี
ปญหาในเรื่องของขนาดยาสูงสุดที่ใชไดในการฉีดแตละครั้ง ในผูใหญ
ไมเกิน 500 ยูนิตของ BOTOX® หรือ 1,500 ยูนิตของ Dysport® ใน
เด็กไมเกิน 20 ยูนิตตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมของ BOTOX® หรือ
ไมเกิน 30 ยูนิตตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมของ Dysport® และคา
ใชจายในการรักษาก็จะสูงดวยหากใชยาปริมาณมาก ๆ นอกจากนี้
ยังมีโอกาสเกิดแอนตี้บอดี้ (antibody) หากใชขนาดยาสูง ๆ

การวางแผนการรักษาดวยโบทูลินัมทอกซิน(2-12)

แพทยผูทำการรักษาตองมีเปาหมายที่ชัดเจนในการรักษาวา
หวังผลในเรื่องใด ควรประเมินวาหลังการรักษาแลวจะมีประโยชน
ตอผูปวยหรือไมและควรลดการเกร็งของกลามเนื้อมากนอยเพียงใด
จึ ง จะไม เ ป น ผลเสี ย ต อ ผู ป ว ย ในความคิ ด เห็ น ของผู เ ขี ย นเห็ น ว า
ปญหาที่สำคัญที่สุดในการรักษาผูปวยดวยโบทูลินัมทอกซิน คือ
การพิ จ ารณาว า ผู ป ว ยรายใดที่ เ หมาะสมกั บ การฉี ด ยา และถ า
เหมาะสมควรฉีดที่กลามเนื้อมัดใด ฉีดปริมาณมากนอยเพียงใด

ขนาดยา(2-12)

ปญหาเรื่องการเกิดแอนตี้บอดี้เปนสิ่งสำคัญในการพิจารณา
ขนาดยารวมในการฉีดแตละครั้ง และความถี่ของการฉีดแตละครั้ง
อยางไรก็ตามรายงานเรื่องแอนตี้บอดี้จากการฉีดโบทูลินัมทอกซิน
เพื่อรักษาภาวะกลามเนื้อหดเกร็งยังมีนอยมาก ขอแนะนำคือ ระยะ
หางของการฉีดแตละครั้งควรมากกวา 3 เดือน และใชขนาดยานอย
ที่สุดที่จะไดผล หามใชโบทูลินัมทอกซินในหญิงตั้งครรภ ใหนมบุตร
และโรคทาง neuromuscular disease และระวังในผูปวยที่ไดยา
กลุม aminoglycoside รวมดวย
จากประสบการณของผูเขียนในการรักษาผูปวยที่คลินิกลดเกร็ง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบวาขนาดยาที่ใชในคนไทยนอยกวา คือ
เพียง 1/2-2/3 ของขนาดยาในตางประเทศ อาจเนื่องจากลักษณะ
ภูมิอากาศในเมืองไทยที่รอนทำใหกลามเนื้อที่หดเกร็งมีการยืดยาว
ออกได ดี ก ว า และกล า มเนื้ อ มี ข นาดเล็ ก กว า เมื่ อ เที ย บกั บ ในต า ง
ประเทศ(3)

การเลือกผูปวย(2-12)

เมื่อตรวจประเมินผูปวยครั้งแรก จากประสบการณของผูเขียน
มีขอควรประเมินที่สำคัญดังนี(3)้
1) ภาวะกลามเนื้อหดเกร็งอาจเปนเฉพาะที่หลาย ๆ แหงหรือ
ทั้งตัว การฉีดโบทูลินัมทอกซินเหมาะในการลดเกร็งเฉพาะที่ โดยที่
หากตองการลดเกร็งหลายแหง ตองพิจารณาวาขนาดยาที่ใชจะสูง
เกินกำหนดหรือไม ดังนั้นการเลือกกลามเนื้อมัดที่จะฉีดยาเปนสิ่งที่
สำคัญมาก แมวาการฉีดโบทูลินัมทอกซินจะเปนการรักษาเฉพาะที่
แตอาจทำใหการทำงานของกลามเนื้อมัดที่ไมไดฉีดยาดีขึ้นดวย โดย
การลด synergy patterns เมื่อฉีดยาที่กลามเนื้อมัดหนึ่งจะพบวา
กลามเนื้อมัดที่อยูใกล ๆ จะลดเกร็งลงดวย จากประสบการณของ
ผูเขียนพบวาในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการทำงานรวมกัน
ของกลามเนื้อกลุมงอ (flexor synergy) ของสวนแขน เมื่อฉีดโบทูลินัมทอกซินที่กลามเนื้อ biceps และ flexor carpi radialis แลวพบ
วากลามเนื้อ flexor digitorum profundus และ flexor digitorum
superficialis จะคลายการเกร็งลงดวยโดยไมจำเปนตองฉีดยาที่
กลามเนื้อทั้งสองมัด ดังกลาว
2) กลามเนื้อมัดที่เลือกฉีดยาแลวทำใหออนแรงจะตองไมทำให
สูญเสียการทำงานที่ทำไดอยูในขณะกอนฉีดยา และตองทำใหการ
ทำงานของผูปวยดีขึ้น หรือทำใหบรรลุเปาหมายของการรักษาอื่น ๆ
เชน ดูแลทำความสะอาดงายขึ้น เปนตน ตัวอยางเชน ผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองที่ไมสามารถเคลื่อนไหวไดเองเลย การฉีดโบทูลิJ Thai Rehabil Med 2012; 22(2)

แอนตี้บอดี้ (antibodies) และการดื้อยาทางคลินิก

ปพ.ศ.2527 ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนายแพทย Brin และคณะ
ไดเริ่มใชโบทูลินัมทอกซินชนิดเอที่ผลิตโดยนายแพทย Alan Scott
ในตอนนั้นยังไมมีแนวทางในการรักษาเลย ยังไมทราบขนาดยาและ
ความถี่ในการฉีดยาแตละครั้ง นายแพทย Brin และคณะจึงฉีดตาม
ความตองการของผูปวย มีการฉีด “booster” คือ ฉีดซ้ำ ๆ เมื่อยัง
พบมีการกระตุกของกลามเนื้ออยู แลวรายงานความสำเร็จของการ
ใชวิธีนี้ เปนขนาดยาที่ผูปวยแตละรายใช เมื่อรักษาไปนานหลายป
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Brin และคณะเริ่มพบการดื้อยาในผูปวยบางราย(16) ปจจุบันจึงมี
การแนะนำวา “หามฉีดบอยกวา 3 เดือนตอครั้ง หามฉีด booster
และพยายามใชขนาดยานอยที่สุดที่ไดผลก็พอ(2-16)
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การรักษาวิธีอื่นรวมกับการฉีดโบทูลินัมทอกซิน(2-12)

การรักษาทางเวชศาสตรฟนฟู
หลังการฉีดยาแลวผลที่ไดจะดีหรือไมขึ้นอยูกับการรักษาทาง
เวชศาสตรฟนฟูเปนสำคัญ ไดแก(2)
1) การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษา ประการแรก คือการ
ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อกลุมที่ทำงานตรงขาม
เนื่องจากภาวะกลามเนื้อหดเกร็งที่เปนมานาน จะมีการดึงยืดของ
กลามเนื้อกลุมที่ทำงานตรงขามเปนเวลานานจนเกิดความเสียความ
ตึงตัวไป จำเปนตองไดรับการฟนฟูความตึงตัวและความแข็งแรง
นอกจากนี้ควรเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อมัดอื่นที่ไมไดมีการ
เกร็งตัวดวยเพื่อชวยการทำงานใหดีขึ้น สำหรับกลามเนื้อที่หดเกร็ง
ซึ่งไดรับการฉีดยาไปแลวนี้ควรใหการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุนและเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของขอ ลำดับสุดทาย คือ การ
ฝก proprioceptive input โดยการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนัก
ผานขอตอเพื่อใหมีการรับรูการเคลื่อนไหวของขอที่เกี่ยวของกับการ
เกร็ ง ตั ว และฝ ก การทรงตั ว (balance) ตลอดจนความทนทาน
(endurance) ในการทำงาน
2) การฝกเดิน โดยฝกการประสานงานกัน และ reciprocal
exercises เชน การเดินแกวงแขนสองขางสลับกันไปมา ฝกการ
ประสานการเคลื่อนไหวระหวางมือและขา รวมทั้งขอตาง ๆ
3) การใชเครื่องมือทางกายภาพบำบัด (physical modalities)
ไมพบขอหามในการใชเครื่องมือทางกายภาพบำบัดหลังการฉีดยานี้
ควรใช ค วามเย็ น และความร อ น รวมทั้ ง ไฟฟ า กระตุ น (electric
stimulation) เพื่อใหไดผลดีเร็วยิ่งขึ้น พบวาการใหไฟฟากระตุน
ที่ ก ล า มเนื้ อ กลุ ม ที่ ทำงานตรงข า มจะช ว ยเพิ่ ม ฤทธิ์ ข องโบทู ลิ นั ม ทอกซิ น ในกลุ ม ที่ ทำงานร ว มของส ว นแขน และเช น เดี ย วกั น ใน
กล า มเนื้ อ ของส ว นขาเมื่ อ กระตุ น ด ว ยไฟฟ า จะช ว ยลดเกร็ ง เพิ่ ม
ความเร็ ว ในการเดิ น ความยาวของก า วเดิ น และมี ค วามสมดุ ล
ในการเดินมากขึ้น ผูเขียนเองจะใหการรักษาทางกายภาพบำบัด
โดยแนะนำใหผูปวยประคบน้ำเย็นที่กลามเนื้อบริเวณที่ฉีดยานาน
20 นาทีในวันแรกหลังฉีดยา และหลังจากนั้นใหประคบน้ำรอนที่
กลามเนื้อบริเวณที่ฉีดยานาน 20 นาทีตอวันรวมกับบริหารโดยการ
ดึงยืดกลามเนื้อ (stretching exercises) มัดที่ฉีดยาทุกวัน และออก
กำลังเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อมัดที่ทำงานตรงขาม นอกจาก
นี้ยังแนะนำใหผูปวยใชกลามเนื้อทุกวัน เชน เดินลงน้ำหนักทุกวัน
หรือพยายามใชมือและแขนขางที่ฉีดยาทำกิจกรรมตาง ๆ พบวา
สามารถใชขนาดยาเพียง 1/2-2/3 ของขนาดยาที่แนะนำในตาง
ประเทศ (3) การใช ก ายอุ ป กรณ เ สริ ม เป น สิ่ ง สำคั ญ ที่ จำเป น ต อ ง
พิจารณาวาสมควรใหหรือไม ชวยใหการทำงานของกลามเนื้อที่เกร็ง
ตัวดีขึ้นหรือไม ซึ่งตองอาศัยความรูทางชีวะกลศาสตรเปนอยางมาก
4) การใหความรูแกผูปวย ผูปวยตองเรียนรูการทำงานของขอตอ
และกลามเนื้อใหมกลังจากภาวะกลามเนื้อหดเกร็งลดแลวเพื่อฝกให
เกิดความเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงทางชีวะกลศาสตรใหมนี้

สรุป

โบทูลินัมทอกซินจัดเปนยาใหมที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการ
รักษาโรคหรือภาวะตาง ๆ มากมายซึ่งมีหลักฐานทั้งการวิจัย และ
การนำมาใชทางคลินิก การศึกษาคนควาทำใหปจจุบันมีความเขาใจ
เภสัชวิทยาของยา และยังเขาใจถึงพยาธิสรีระวิทยาของโรคอีกดวย
นับวาเปนความเจริญกาวหนาอยางมากในวงการแพทยทั่วโลก ที่
สามารถใชรักษาโรคหรือภาวะตาง ๆ ที่แตเดิมยังไมมีวิธีรักษาที่ได
ผลดี ทำใหคุณภาพชีวิตของคนไขดีขึ้นอยางมาก
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