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บทนำ 
 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 
บริสุทธ์ิ(1) ในปลายป พ.ศ.2503 นายแพทย Alan B Scott ศัลยแพทย 
ที่ Smith-Kettlewell Eye Research Foundation ที่ซานฟรานซิสโก 
พบวาโบทูลินัมทอกซินชนิดเอทำใหกลามเน้ือออนแรงได และไดเร่ิม 
นำมาใชรักษาอาการตาเหล (strabismus) ในผูปวยเปนครั้งแรก(1) 
และตอมาไดนำมาใชรักษาโรคตากระพริบคางสองขาง (blepharo 
spasm) และใบหนากระตุกคร่ึงซีก (hemifacial spasm) นับจากน้ัน 
มาโบทูลินัมทอกซินไดถูกนำมาใชรักษาภาวะตาง ๆ ที่มีการหดตัว 
ผิดปกติของกลามเน้ือมากมาย(2-12) ไดแก focal dystonia ชนิดตาง ๆ 
ภาวะกลามเน้ือหดเกร็ง (spasticity) จากโรคตาง ๆ การหดตัวผิด 
ปกติของกลามเน้ือหูรูด (sphincters) เชน achalasia, anal spasm, 
vaginismus และ detrusor-sphincter dyssynergia ความผิดปกติ 
ของการเคล่ือนไหวลูกตารวมท้ัง nystagmus ภาวะการเคล่ือนไหว 
มากผิดปกติ (hyperkinetic disorders) อื่น ๆ รวมทั้ง tics และ 
tremors การทำงานผิดปกติของระบบอัตโนมัติ (autonomic 
disorders) เชน ภาวะการหล่ังเหง่ือมากผิดปกติ (hyperhidrosis) 
การหล่ังน้ำลายมากผิดปกติ (sialorrhoea or hypersalvation) และ 
ดานความสวยงาม เชน glabellar lines, crow’s feet, forehead 
lines ในระยะหลังไดนำมาใชรักษาอาการปวด รวมถึง myofascial 
pain syndrome, tension headache และ migraine 
 
ระดับหลักฐานงานวิจัย (level of evidences) ของการรักษา 
ดวยโบทูลินัมทอกซินชนิดเอ 
 The European Federation of Neurological Societies 
(EFNS) dystonia guidelines แนะนำใหใช โบทูลินัมทอกซินชนิดเอ 
เปนการรักษาลำดับแรก (first line treatment) ของ primary 
cranial (ไมรวม oromandibular) หรือ cervical dystonia และยัง 
แนะนำใน writing dystonia.(11) โบทูลินัมทอกซินชนิดบี ใชกรณีมี 
แอนต้ีบอดี้ตอโบทูลินัมทอกซินชนิดเอ(12) จาก evidence-based 
systematic review โดย the American Academy of Neurology 
(AAN) พบวาโบทูลินัมทอกซินชนิดเอควรใชรักษา cervical 
dystonia โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ A (level A evidence) และ 
blepharospasm โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B, focal upper 
extremity dystoniaโดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B, adductor 
laryngeal dystonia โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B, upper 
extremity tremor โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B, hemifacial 
spasm โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ C และ motor tic โดยมี 
หลักฐานงานวิจัยระดับ C(7) ภาวะกลามเน้ือหดเกร็ง (Spasticity)ทั้ง 
ในผูใหญและเด็ก โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ A(8) การทำงานผิด 
ปกติของระบบอัตโนมัติ (autonomic disorders) เชน ภาวะการหล่ัง 
เหง่ือมากผิดปกติที่รักแร (axillary hyperhidrosis) โดยมีหลักฐาน 

งานวิจัยระดับ A ภาวะการหล่ังเหง่ือมากผิดปกติที่ฝามือ (palmar 
hyperhidrosis)โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B การหล่ังน้ำลาย 
มากผิดปกติ (drooling or hypersalvation) โดยมีหลักฐานงานวิจัย 
ระดับ  B ภาวะผนังกระเพาะปสสาวะบีบตัวแรง  (detrusor 
overactivity) โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ A การหดตัวผิดปกติ 
ของกลามเน้ือหูรูด (sphincters) ในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังไดแก 
detrusor-sphincter dyssynergia โดยมีหลักฐานงานวิจัยระดับ B 
ปวดศีรษะแบบ episodic migraine และ tension headache โดย 
มีหลักฐานงานวิจัยระดับ B(9) 
 โบทูลินัมทอกซินมีประโยชนหลายอยางเหนือยารับประทาน 
และการผาตัดในการรักษาโรคซึ่งในสมัยกอนจัดเปนโรคที่รักษายาก 
ดังกลาว ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ีเปนแบบทั่วตัว (systemic) พบนอย 
มาก และไมพบการทำลายเน้ือเย่ือแบบถาวร มีความปลอดภัยสูง 
ฤทธ์ิของยาทางคลินิกข้ึนกับขนาดยาท่ีใช ฤทธ์ิขางเคียงอ่ืนไมพึง 
ประสงคจะเปนชั่วคราวเทาน้ัน สวนใหญแลวผูปวยจะพอใจตอการ 
รักษา 
 โบทูลินัมทอกซินแตละผลิตภัณฑจะมีความแรง (potency) ของ 
ทอกซิน และปริมาณยาท่ีตองใชในการรักษาไมเทากัน แตละผลิต- 
ภัณฑและแตละ serotype มีลักษณะทางชีวภาพตางกัน ซึ่งทำให 
ประสิทธิภาพและฤทธ์ิขางเคียงมีความแตกตางกัน(13-15) 

 
กลไกการออกฤทธ์ิ 
 จุดท่ีออกฤทธ์ิของโบทูลินัมทอกซินน้ันอยูที่รอยตอระหวางเสน 
ประสาทและกลามเน้ือ โดยเซลลประสาทส่ังการท่ีอยูในไขสันหลัง 
จะสง myelinated axon ไปท่ีใยกลามเน้ือโดยเขาสูกลามเน้ือท่ี 
motor end plate ซึ่งเปนตำแหนงออกฤทธ์ิของโบทูลินัม โดยการ 
ออกฤทธ์ิจะมีขั้นตอนตาง ๆ(13-15) ดังน้ี 1) การจับ (binding) โบทูลิ- 
นัมทอกซินสวน heavy chain จะจับกับตัวรับท่ีจำเพาะบนเย่ือหุม 
ของเซลประสาทชนิด cholinergic คุณสมบัติดานชีวเคมีของตัวรับ 
เหลาน้ีอาจเปนโปรตีนรวมกับ gangliosides 2) กระบวนการ 
internalization เมื่อโบทูลินัมทอกซินจับกับตัวรับแลวจะเขาไปใน 
สวนปลายของเซลลประสาทโดย endocytosis ในสวนของvesicle 
ที่เปนกรด 3) กระบวนการ translocation สิ่งแวดลอมที่มีคุณสมบัติ 
เปนกรดน้ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางของทอกซินทำใหเกิด 
การปลอย light chain ออกจาก heavy chain โดยลด disulfide 
bridge และเกิด translocation ของ light chain ผานเย่ือหุมชนิด 
hydrophobic ของ vesicle เขาไปใน cytosol 4) ยับย้ังการหล่ังสาร 
สื่อประสาท (neurotransmitter) เปนระยะท่ีทำใหเกิดผลของการ 
ออกฤทธ์ิ โดยโบทูลินัมทอกซินท่ี serotypes ตางกันจะออกฤทธ์ิที่ 
โปรตีนเปาหมายภายในเซลลตางกันเพ่ือยับย้ังการหล่ังสารส่ือ 
ประสาท 5) การฟนกลับมาทำงานใหม การยับย้ัง exocytosis ของ 
โบทูลินัมทอกซินจะเกิดข้ึนชั่วคราว และการสงตอกระแสประสาท 
จะกลับมาทำงานใหม ทำใหในทางคลินิกตองมีการฉีดโบทูลินัม- 
ทอกซินซ้ำ เพ่ือใหฤทธ์ิทางคลินิกคงอยู การศึกษาทางพยาธิวิทยา 
พบมีการงอกใหมของเสนประสาท  (nerve sprout ing)  ท่ี 
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neuromuscular junction หลังจากมีการยับยั้งการทำงานของ 
neuromuscular junction เปนเวลานาน การฉีดโบทูลินัมทอกซิน 
ทำใหเกิด reversible denervation atrophy ของกลามเนื้อโดยไมมี 
ใยผังผืด (fibrosis) 
 โบทูลินัมทอกซินชนิดเออาจปรับเปลี่ยนการตอบสนองตอการ 
รับความรูสึกท่ีสงไปยังระบบประสาทสวนกลาง (central nervous 
system) ลักษณะทางคลินิกท่ีสนับสนุนสมมติฐานนี้ คือ การฉีด 
โบทูลินัมทอกซินชนิดเอแลวมีผลตอกลามเน้ือมัดที่ไมไดฉีดยาดวย 
ซึ่งพบมากในสวนแขน-ขาท่ีมีกลามเน้ือหดเกร็ง 
 ผลลดความเจ็บปวดของโบทูลินัมทอกซินชนิดเอ(5,6,9,16) เริ่มราย- 
งานคร้ังแรกป พ.ศ.2538 ในการศึกษาโบทูลินัมทอกซินชนิดเอ ใน 
การรักษา cervical dystonia หลังจากน้ันมีรายงานการใชโบทูลิ- 
นัมทอกซินชนิดเอในการลดปวดในภาวะ myofascial pain 
syndrome blepharospasm temporomandibular disorder and 
bruxism back pain painful myoclonus prostatic pain ปวดศีรษะ 
ชนิด cervicogenic ชนิด cluster ชนิด tension และปวดศีรษะ 
ไมเกรน การศึกษาลาสุดพบวา โบทูลินัมทอกซินชนิดเออาจยับย้ัง 
สัญญานความปวดดวยกลไก 4 อยาง ไดแก(16) 1) ลดอาการเกร็ง 
ของกลามเน้ือ 2) ลดการทำงานของ muscle spindle 3) สงกระแส 
ประสาทยอนกลับไประบบประสาทสวนกลางทำใหลดขอมูลดาน 
ความเจ็บปวด 4) อาจยับยั้งสารสื่อประสาทตัวอื่นดวยนอกจาก 
อะซีติลโคลีน เชน substance P , calcitonin gene-related 
peptide (CGRP) จากเซลประสาท ท้ังในเน้ือเย่ือสวนปลายและ 
ระบบประสาทสวนกลาง 
 อะซีติลโคลีนเปนสารสื่อประสาทใน postganglionic fibres 
ของแขนง parasympathetic ของระบบประสาทอัตโนมัติ ใยประสาท 
เหลาน้ีจะเล้ียงหลายตอม (glands) จึงมีการทดลองนำโบทูลินัม- 
ทอกซินชนิดเอ มาใชในการรักษาภาวะเหง่ือออกมากผิดปกติ 
(hyperhidrosis) และภาวะน้ำลายหล่ังมากผิดปกติ (hypersali- 
vation) มีการศึกษาวิจัยพบวาโบทูลินัมทอกซินชนิดเอเปนการรักษา 
ที่มีประสิทธิภาพในภาวะเหลาน้ี(9,16) 
 
ชนิด ขนาดและวิธีบริหารยา(2-12) 

 เน่ืองจากแตละผลิตภัณฑของโบทูลินัมทอกซินมีลักษณะเฉพาะ 
ตัว จึงเปนการยากท่ีแพทยจะตัดสินใจวาผลิตภัณฑใดจะดีกวากัน 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีหลายผลิตภัณฑและหลาย serotypes 
 กอนทำการรักษาตองมีการเซ็นใบยินยอม (informed consent) 
และอธิบายใหผูปวยทราบถึงความเส่ียงของการรักษา และการ 
รักษาอื่น ๆ ที่เปนไปไดใหผูปวยไดมีทางเลือก ควรมีการตรวจประเมิน 
ผูปวย และพิจารณาหาขนาดยาท่ีเหมาะสม 
 ยาโบทูลินัมทอกซินชนิดเอท่ีมีการใชในทางการแพทย ไดแก 
Botox® (onabotulinumtoxin A; Allergan, Inc., Ireland), 
Dysport® (abobotulinumtoxin A; Ipsen Ltd, UK), และ Xeomin 
(incobotulinumtoxin A; botulinum toxin type A [150 kD], 
f r e e  f r o m  c o m p l e x i n g  p r o t e i n s ;  N T  2 0 1 ;  M e r z 
Pharmaceut icals  GmbH, Germany) .  สำหรับ  Xeomin 
(incobotulinumtoxin A) ผลิตข้ึนเพ่ือลดการเกิดแอนตี้บอดี้ในผูปวย 
ที่ตองฉีดยาหลายคร้ัง 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 เน่ืองจาก โบทูลินัมทอกซิน 

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 
อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ผสมดวย 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 กลามเนื้อมัดท่ี 
ฉีด และการใชเครื่องตรวจไฟฟากลามเน้ือ (electromyography: 
EMG) และไฟฟากระตุน (electrical stimulation: ES) รวมดวยหรือ 
ไม พบวาการฉีดยาหลายจุดในกลามเนื้อแตละมัดจะมีผลแทรกซอน 
(complication) นอยกวา(17,18) พบวาภาวะกลืนลำบาก (dysphagia) 
ในผูปวย cervical dystonia ที่ฉีดโบทูลินัมทอกซินชนิดเอจะลดลง 
รอยละ 50 เมื่อฉีดหลาย ๆ จุดในกลามเน้ือแตละมัด แทนท่ีจะฉีดจุด 
เดียวแตถากลามเน้ือมัดเล็ก เชน กลามเน้ือของกลองเสียง ควรฉีด 
จุดเดียว(19) 
 ใช tuberculin syringe ขนาด 1 มิลลิลิตร พรอมเข็มขนาด 27- 
32 ในการฉีดยา สำหรับกลามเน้ือ ใบหนา ควรใชเข็มเล็ก 30-32 
gauge หากกลามเน้ือมัดลึก เชน กลามเน้ือคอ ควรใชเข็มยาว 
 เข็ม monopolar Teflon – coated EMG injection ใชในการ 
guide เพ่ือหาตำแหนงของกลามเนื้อมัดที่ตองการฉีดยา ในกรณี 
กลามเน้ือมัดลึกซึ่งคลำไมไดหรือกรณีที่ยากท่ีจะหาตำแหนง 
กลามเน้ือ เชน กลามเน้ือของสายเสียง (vocal cords) กลามเน้ือ 
ขากรรไกรลึก และกลามเน้ือคอชั้นลึก ๆ กลามเน้ือแขนขา และ 
อาจตองใช EMG guidance กรณีฉีดกลามเน้ือ zygomaticus 
major หรือ zygomaticus minor เพ่ือใหแนใจวายาเขาไปใน 
กลามเนื้อจริง ๆ อาจใชไฟฟากระตุนในกรณีท่ีตองการหากลามเน้ือ 
เปาหมายหลัก ในคนไขที่มีลักษณะกลามเนื้อหลายกลุมหดเกร็ง 
พรอมกัน และกรณีท่ีคนไขมีความบกพรองของสติปญญา การรับรู 
ไมสามารถมีการควบคุมการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อในการใช 
EMG guidance ได(18,19) 
 การนำทางโดยใชคลื่นความถ่ีสูงหรือคลื่นอัลตราซาวด 
(Ultrasound (U/S) guidance) ไดนำมาใชในการฉีดโบทูลินัม- 
ทอกซินท่ีตอมลูกหมาก ในภาวะbenign prostatic hyperplasia 
และตอมน้ำลายในการรักษา sialorrhoea และกลามเนื้อลึก ๆ เชน 
iliopsoas และ puborectalis ในผูปวยเด็กสมองพิการ และคนไขที่ 
ทองผูก ในปจจุบันไดนำมาใชในกลามเนื้อตื้นโดยเฉพาะเด็ก มีขอดี 
หลายประการ ไดแก สามารถเห็นและหลีกเล่ียงปลายเข็มไมให 
โดนอวัยวะใกลเคียง เชน หลอดเลือด เสนประสาท ยืนยันไดวา 
ปลายเข็มเขาไปในกลามเน้ือ วินิจฉัยไดวากลามเน้ือมีการหดคาง 
(contracture) หรือมีพังผืดยึดติด (muscle fibrosis) และไมตอง 
ใชเข็มพิเศษซึ่งมีราคาแพง และยังสามารถเห็นการหดตัวของ 
กลามเน้ือและเน้ือเย่ือรอบ ๆ แบบ real-time ดวย(19) 
 
ขอควรระวังและฤทธิ์ขางเคียงอันไมพึงประสงค(2-12) 
 พบวามีความปลอดภัยสูงเม่ือใชโบทูลินัมทอกซินชนิดเอโดย 
แพทยผูมีประสบการณและความชำนาญ อยางไรก็ตามมีรายงาน 
พบการลดขนาดของใยกลามเน้ือชนิด II B ในกลามเน้ือที่อยูไกล 
จากจุดฉีดยาในผูปวย cervical dystonia โบทูลินัมทอกซินจำนวน 
นอยอาจเขาไปในระบบไหลเวียนเลือดขณะฉีดยาทำใหเกิดฤทธ์ิขาง 
เคียงอันไมพึงประสงคได พบวามี “remote effect” คือ พบหลักฐาน 
ในทาง EMG วาทอกซินมีการกระจายไปยังกลามเน้ือมัดที่อยูไกล 
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ออกไปจากจุดฉีดยาในผูปวยท่ีฉีดโบทูลินัมทอกซินชนิดเอขนาดนอย 
ในการรักษา blepharospasm และในผูปวยท่ีใชขนาดมากในการ 
รักษา cervical dystonia ลักษณะท่ีพบ คือ เพ่ิม jitter ในกลามเน้ือ 
แขน ขา ในการตรวจ single-fiber EMG แตไมพบลักษณะทางคลินิก 
เชน กลามเน้ือออนแรงหรือความผิดปกติทางระบบประสาทใด ๆ 
และยังไมทราบวา jitter จะคงอยูนานเทาใด(18) 
 พบมีขอมูลการใชโบทูลินัมในหญิงตั้งครรภและไมพบ terato- 
genicity แตไมแนะนำใหใชในหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร และให 
ระวังอยางมากในการใชในผูปวย myasthenia gravis, Eaton- 
Lambert syndrome และ motoneuron disease โดยเฉพาะเม่ือ 
ใชขนาดยามาก ๆ เชน cervical dystonia พบ idiosyncratic 
reactions นอยมาก  รวมถึงผื่นแดงและหนังตาตกเม่ือฉีดที่ 
กลามเน้ือไกลจากใบหนา(16) 
 
ขอจำกัดของการใชโบทูลินัมทอกซิน(2-12) 
 ขอจำกัดของการใชโบทูลินัมทอกซินในการรักษาภาวะกลามเน้ือ 
หดเกร็ง คือ การท่ีตองใชยาปริมาณมากในกลามเน้ือมัดใหญ จะมี 
ปญหาในเร่ืองของขนาดยาสูงสุดท่ีใชไดในการฉีดแตละคร้ัง 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 นอกจากน้ี 
ยังมีโอกาสเกิดแอนตี้บอดี้ (antibody) หากใชขนาดยาสูง ๆ 
 
การวางแผนการรักษาดวยโบทูลินัมทอกซิน(2-12) 
 แพทยผูทำการรักษาตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนในการรักษาวา 
หวังผลในเร่ืองใด ควรประเมินวาหลังการรักษาแลวจะมีประโยชน 
ตอผูปวยหรือไมและควรลดการเกร็งของกลามเน้ือมากนอยเพียงใด 
จึงจะไมเปนผลเสียตอผูปวย ในความคิดเห็นของผูเขียนเห็นวา 
ปญหาท่ีสำคัญท่ีสุดในการรักษาผูปวยดวยโบทูลินัมทอกซิน คือ 
การพิจารณาวา ผูปวยรายใดที่เหมาะสมกับการฉีดยา และถา 
เหมาะสมควรฉีดท่ีกลามเน้ือมัดใด ฉีดปริมาณมากนอยเพียงใด 
 
การเลือกผูปวย(2-12) 

 เม่ือตรวจประเมินผูปวยคร้ังแรก จากประสบการณของผูเขียน 
มีขอควรประเมินท่ีสำคัญดังน้ี(3) 
 1) ภาวะกลามเน้ือหดเกร็งอาจเปนเฉพาะท่ีหลาย ๆ แหงหรือ 
ทั้งตัว การฉีดโบทูลินัมทอกซินเหมาะในการลดเกร็งเฉพาะท่ี โดยท่ี 
หากตองการลดเกร็งหลายแหง ตองพิจารณาวาขนาดยาท่ีใชจะสูง 
เกินกำหนดหรือไม ดังนั้นการเลือกกลามเนื้อมัดท่ีจะฉีดยาเปนส่ิงที่ 
สำคัญมาก แมวาการฉีดโบทูลินัมทอกซินจะเปนการรักษาเฉพาะท่ี 
แตอาจทำใหการทำงานของกลามเน้ือมัดที่ไมไดฉีดยาดีขึ้นดวย โดย 
การลด synergy patterns เมื่อฉีดยาท่ีกลามเน้ือมัดหนึ่งจะพบวา 
กลามเน้ือมัดที่อยูใกล ๆ จะลดเกร็งลงดวย จากประสบการณของ 
ผูเขียนพบวาในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการทำงานรวมกัน 
ของกลามเน้ือกลุมงอ (flexor synergy) ของสวนแขน เม่ือฉีดโบทู- 
ลินัมทอกซินท่ีกลามเน้ือ biceps และ flexor carpi radialis แลวพบ 
วากลามเนื้อ flexor digitorum profundus และ flexor digitorum 
superficialis จะคลายการเกร็งลงดวยโดยไมจำเปนตองฉีดยาท่ี 
กลามเน้ือทั้งสองมัด ดังกลาว 
 2) กลามเน้ือมัดท่ีเลือกฉีดยาแลวทำใหออนแรงจะตองไมทำให 
สูญเสียการทำงานท่ีทำไดอยูในขณะกอนฉีดยา และตองทำใหการ 
ทำงานของผูปวยดีขึ้น หรือทำใหบรรลุเปาหมายของการรักษาอื่น ๆ 
เชน ดูแลทำความสะอาดงายข้ึน เปนตน ตัวอยางเชน ผูปวยโรค 
หลอดเลือดสมองที่ไมสามารถเคลื่อนไหวไดเองเลย การฉีดโบทูลิ- 

นัมทอกซินจะไมชวยใหการทำงานดีขึ้น แตหากผูปวยมีแนวโนมจะ 
เกิดแผลกดทับหรือติดเชื้อที่ขอศอก รักแร หรือฝามือ หรือมีกลามเนื้อ 
เกร็งมากจนผูดูแลไมสามารถขยับขอใหเคล่ือนไหวไดและหวังผล 
ดานการทำความสะอาด ก็สามารถฉีดโบทูลินัมทอกซินในผูปวย 
multiple sclerosis ที่ยังคงมีการเคล่ือนไหวสวนแขนไดเองการฉีด 
โบทูลินัมทอกซินควรใชขนาดนอย เพ่ือไมใหกลามเน้ือออนแรงมาก 
จนทำงานไมได 
 3) เลือกวาควรฉีดยาท่ีกลามเน้ือมัดใดกอน บอยคร้ังที่ไมสามารถ 
ฉีดยาท่ีกลามเนื้อทุกมัดที่ตองการลดเกร็งไดในครั้งเดียว เน่ืองจาก 
จะตองใชขนาดยาท่ีสูงเกินกวาท่ีกำหนด จำเปนตองนัดผูปวยมาฉีด 
ยาอีกคร้ังท่ีกลามเน้ือมัดอื่น ซึ่งอาจเปนมัดท่ีอยูในกลุมที่ทำงานรวม 
กันหรือกลุมที่อยูไกลออกไปหรือบางคร้ังเม่ือกลามเน้ือมัดท่ีฉีดยา 
ครั้งแรกออนแรงลง ทำใหกลามเน้ือมัดอื่น ๆ เกร็งขึ้น เชน เม่ือฉีดยา 
ที่กลามเน้ือที่ใชในการงอขอมือ แลวพบวากลามเน้ือที่ใชในการ 
กระดกขอมือเกร็งข้ึน ซึ่งตองประเมินวากลามเน้ือที่ใชในการกระดก 
ขอมือที่เกร็งมากขึ้นน้ีชวยใหการหยิบจับของการทำกิจวัตรประจำ 
วันดีขึ้นหรือไม หากไมดีขึ้นอาจตองฉีดโบทูลินัมทอกซินขนาดนอย 
ที่กลามเน้ือที่ใชในการกระดกขอมือ เพ่ือลดการเกร็งลงเล็กนอย 
อยางไรก็ตาม หากแพทยมีประสบการณและความชำนาญก็ควร 
ประเมินผูปวยใหไดกอนวาควรลดเกร็งที่กลามเนื้อที่ใชในการงอ 
ขอมือเพียงใด เพ่ือที่จะไมทำใหหลังฉีดยาแลวกลามเนื้อที่ใชในการ 
งอขอมือไมมีแรงตอสูกับการเกร็งของกลามเน้ือที่ใชในการกระดก 
ขอมือขึ้นเลยเพ่ือที่จะไดไมตองฉีดยาท่ีกลามเน้ือที่ใชในการกระดก 
ขอมืออีก 
 (4) ควรมีเกณฑวัดทางคลินิกท่ีชัดเจน เพ่ือตรวจประเมินผูปวย 
กอนฉีดยา และควรมีการบันทึกวีดีทัศนไวดวย การประเมินผูปวย 
กอนและหลังการฉีดโบทูลินัมทอกซินชนิดเอนี้มีความสำคัญมาก 
เพ่ือจะไดพิจารณาเปาหมายการรักษา วางแผนการรักษา ประเมิน 
ผลการรักษาไดอยางดี การประเมินมีท้ังเกณฑทางคลินิก และ 
เกณฑทางหองปฏิบัติการ ซึ่งเปนการประเมินเชิงปริมาณ 
 
ขนาดยา(2-12) 
 ปญหาเร่ืองการเกิดแอนตี้บอดี้เปนส่ิงสำคัญในการพิจารณา 
ขนาดยารวมในการฉีดแตละคร้ัง และความถ่ีของการฉีดแตละคร้ัง 
อยางไรก็ตามรายงานเร่ืองแอนต้ีบอดี้จากการฉีดโบทูลินัมทอกซิน 
เพ่ือรักษาภาวะกลามเน้ือหดเกร็งยังมีนอยมาก ขอแนะนำคือ ระยะ 
หางของการฉีดแตละคร้ังควรมากกวา 3 เดือน และใชขนาดยานอย 
ที่สุดที่จะไดผล หามใชโบทูลินัมทอกซินในหญิงตั้งครรภ ใหนมบุตร 
และโรคทาง neuromuscular disease และระวังในผูปวยท่ีไดยา 
กลุม aminoglycoside รวมดวย 
 จากประสบการณของผูเขียนในการรักษาผูปวยท่ีคลินิกลดเกร็ง 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบวาขนาดยาท่ีใชในคนไทยนอยกวา คือ 
เพียง 1/2-2/3 ของขนาดยาในตางประเทศ อาจเน่ืองจากลักษณะ 
ภูมิอากาศในเมืองไทยท่ีรอนทำใหกลามเน้ือที่หดเกร็งมีการยืดยาว 
ออกไดดีกวาและกลามเน้ือมีขนาดเล็กกวาเม่ือเทียบกับในตาง 
ประเทศ(3) 
 
แอนต้ีบอดี้ (antibodies) และการดื้อยาทางคลินิก 
 ปพ.ศ.2527 ท่ีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนายแพทย Brin และคณะ 
ไดเร่ิมใชโบทูลินัมทอกซินชนิดเอท่ีผลิตโดยนายแพทย Alan Scott 
ในตอนน้ันยังไมมีแนวทางในการรักษาเลย ยังไมทราบขนาดยาและ 
ความถ่ีในการฉีดยาแตละคร้ัง นายแพทย Brin และคณะจึงฉีดตาม 
ความตองการของผูปวย มีการฉีด “booster” คือ ฉีดซ้ำ ๆ เม่ือยัง 
พบมีการกระตุกของกลามเนื้ออยู แลวรายงานความสำเร็จของการ 
ใชวิธีนี้ เปนขนาดยาท่ีผูปวยแตละรายใช เมื่อรักษาไปนานหลายป 
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Brin และคณะเร่ิมพบการด้ือยาในผูปวยบางราย(16) ปจจุบันจึงมี 
การแนะนำวา “หามฉีดบอยกวา 3 เดือนตอครั้ง หามฉีด booster 
และพยายามใชขนาดยานอยท่ีสุดท่ีไดผลก็พอ(2-16) 
 
การรักษาวิธีอ่ืนรวมกับการฉีดโบทูลินัมทอกซิน(2-12) 

 การรักษาทางเวชศาสตรฟนฟู 
 หลังการฉีดยาแลวผลท่ีไดจะดีหรือไมขึ้นอยูกับการรักษาทาง 
เวชศาสตรฟนฟูเปนสำคัญ ไดแก(2) 
 1) การออกกำลังกายเพ่ือการบำบัดรักษา ประการแรก คือการ 
ออกกำลังกายเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือกลุมที่ทำงานตรงขาม 
เน่ืองจากภาวะกลามเน้ือหดเกร็งท่ีเปนมานาน จะมีการดึงยืดของ 
กลามเน้ือกลุมท่ีทำงานตรงขามเปนเวลานานจนเกิดความเสียความ 
ตึงตัวไป จำเปนตองไดรับการฟนฟูความตึงตัวและความแข็งแรง 
นอกจากนี้ควรเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือมัดอื่นท่ีไมไดมีการ 
เกร็งตัวดวยเพ่ือชวยการทำงานใหดีขึ้น สำหรับกลามเน้ือที่หดเกร็ง 
ซึ่งไดรับการฉีดยาไปแลวน้ีควรใหการออกกำลังกายเพ่ือเพ่ิมความ 
ยืดหยุนและเพ่ิมพิสัยการเคลื่อนไหวของขอ ลำดับสุดทาย คือ การ 
ฝก proprioceptive input โดยการออกกำลังกายท่ีมีการลงน้ำหนัก 
ผานขอตอเพ่ือใหมีการรับรูการเคลื่อนไหวของขอที่เก่ียวของกับการ 
เกร็งตัวและฝกการทรงตัว (balance) ตลอดจนความทนทาน 
(endurance) ในการทำงาน 
 2) การฝกเดิน โดยฝกการประสานงานกัน และ reciprocal 
exercises เชน การเดินแกวงแขนสองขางสลับกันไปมา ฝกการ 
ประสานการเคล่ือนไหวระหวางมือและขา รวมทั้งขอตาง ๆ 
 3) การใชเคร่ืองมือทางกายภาพบำบัด (physical modalities) 
ไมพบขอหามในการใชเคร่ืองมือทางกายภาพบำบัดหลังการฉีดยาน้ี 
ควรใชความเย็นและความรอน รวมทั้งไฟฟากระตุน (electric 
stimulation) เพ่ือใหไดผลดีเร็วย่ิงขึ้น พบวาการใหไฟฟากระตุน 
ที่กลามเน้ือกลุมที่ทำงานตรงขามจะชวยเพ่ิมฤทธ์ิของโบทูลินัม- 
ทอกซินในกลุมที่ทำงานรวมของสวนแขน และเชนเดียวกันใน 
กลามเนื้อของสวนขาเม่ือกระตุนดวยไฟฟาจะชวยลดเกร็ง เพ่ิม 
ความเร็วในการเดิน ความยาวของกาวเดิน และมีความสมดุล 
ในการเดินมากข้ึน ผูเขียนเองจะใหการรักษาทางกายภาพบำบัด 
โดยแนะนำใหผูปวยประคบน้ำเย็นท่ีกลามเน้ือบริเวณท่ีฉีดยานาน 
20 นาทีในวันแรกหลังฉีดยา และหลังจากน้ันใหประคบน้ำรอนท่ี 
กลามเน้ือบริเวณท่ีฉีดยานาน 20 นาทีตอวันรวมกับบริหารโดยการ 
ดึงยืดกลามเน้ือ (stretching exercises) มัดท่ีฉีดยาทุกวัน และออก 
กำลังเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือมัดท่ีทำงานตรงขาม นอกจาก 
นี้ยังแนะนำใหผูปวยใชกลามเน้ือทุกวัน เชน เดินลงนำ้หนักทุกวัน 
หรือพยายามใชมือและแขนขางท่ีฉีดยาทำกิจกรรมตาง ๆ พบวา 
สามารถใชขนาดยาเพียง 1/2-2/3 ของขนาดยาท่ีแนะนำในตาง 
ประเทศ (3) การใชกายอุปกรณเสริมเปนส่ิงสำคัญท่ีจำเปนตอง 
พิจารณาวาสมควรใหหรือไม ชวยใหการทำงานของกลามเน้ือที่เกร็ง 
ตัวดีขึ้นหรือไม ซึ่งตองอาศัยความรูทางชีวะกลศาสตรเปนอยางมาก 
 4) การใหความรูแกผูปวย ผูปวยตองเรียนรูการทำงานของขอตอ 
และกลามเน้ือใหมกลังจากภาวะกลามเน้ือหดเกร็งลดแลวเพ่ือฝกให 
เกิดความเคยชินกับการเปล่ียนแปลงทางชีวะกลศาสตรใหมนี้ 
 
สรุป 
 โบทูลินัมทอกซินจัดเปนยาใหมที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการ 
รักษาโรคหรือภาวะตาง ๆ มากมายซึ่งมีหลักฐานท้ังการวิจัย และ 
การนำมาใชทางคลินิก การศึกษาคนควาทำใหปจจุบันมีความเขาใจ 
เภสัชวิทยาของยา และยังเขาใจถึงพยาธิสรีระวิทยาของโรคอีกดวย 
นับวาเปนความเจริญกาวหนาอยางมากในวงการแพทยท่ัวโลก ที่ 
สามารถใชรักษาโรคหรือภาวะตาง ๆ ที่แตเดิมยังไมมีวิธีรักษาที่ได 
ผลดี ทำใหคุณภาพชีวิตของคนไขดีขึ้นอยางมาก 
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