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A Study of Spasticity and Functional Outcomes after Phenol Intramuscular 
Motor Point Block in Neuropathic Patients
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การศึกษาภาวะกลามเน้ือหดเกร็งและสมรรถภาพหลังการฉีดฟนอลท่ีเสนประสาท
ในกลามเน้ือของผูปวยโรคระบบประสาท
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ABSTRACT

Objectives: This study was to investigate spasticity and func-
tional outcomes of patient with spasticity after an intramuscular 
motor point block with phenol.
Setting: Rehabilitation Medicine Clinic, Nakornping Hospital.
Study design: Retrospective and analytic study.
Subjects: Neuropathic patients with spasticity who underwent 
an intramuscular motor point block with 5% phenol for treatment 
of spasticity from December 2016 to September 2018.
Methods: The modifi ed Ashworth Scale (MAS) for severity of 
spasticity and the Barthel Index (BI) with maximum score 100 
for functional outcomes before and after the intramuscular mo-
tor point block was extracted from patients’ medical records and 
analyzed by using paired t-test and generalized estimating equa-
tion (GEE). Complications after phenol block and patients’ opin-
ions were also recorded and reviewed. 
Results: There were 22 patients. Sixteen were diagnosed with 
stroke or brain lesion, 3 with spinal cord injury/lesion, and 3 with 
cerebral palsy. The total number of limbs treated was 71. When 
counting only the fi rst time of phenol block (n=20), the MAS 
decreased (mean difference -1.5; 95%CI -1.8, -1.2; p=0.000) 
and the mean BI increased (mean difference 7.8; 3.1, 12.4; 
p=0.0024). When counting all treated limbs (n=71), the MAS 
decreased (GEE coeffi cient -1.4; 95%CI 1.6, -1.2; p=0.000) and 
the BI score increased (GEE coeffi cient 3.5; 95%CI 1.6, 5.5; 
p=0.000). Complications such as pain, limb swelling, and numb-
ness were reported in 23.9% of the injected limbs. However, all 
symptoms resolved within a week after treatments. 
Conclusion: An intramuscular motor point block with 5% 
Phenol could decrease spasticity and improve functional out-
comes in neuropathic patients with spasticity. 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาภาวะกลามเนื้อหดเกร็งและสมรรถภาพหลัง
ฉีดฟนอลที่เสนประสาทในกลามเนื้อของผูปวยโรคระบบประสาท 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษายอนหลังเชิงวิเคราะห
สถานท่ีทําการวิจัย: หองตรวจเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลนครพิงค
กลุมประชากร: ผูปวยโรคระบบประสาทที่มีภาวะกลามเนื้อเกร็งและ
ไดรับการฉีดฟนอลที่มีความเขมขน รอยละ 5 ที่เสนประสาทในกลาม
เนื้อ ระหวางเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2561
วิธีการศึกษา: รวบรวมขอมูลจากเวชระเบียน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
ภาวะกลามเน้ือเกร็งท่ีประเมินดวย modifi ed Ashworth scale (MAS) 
และขอมูลสมรรถภาพที่ประเมินดวยแบบประเมินบารเธล (Barthel 
index, BI) เปรียบเทียบขอมูล กอนและหลังฉีดฟนอลดวย paired t-
test และ generalized estimating equation (GEE) รวมท้ังรายงาน
ภาวะแทรกซอนจากการฉีดฟนอลและขอคิดเห็นของผูปวย 
ผลการศึกษา: ผูเขารวมวิจัย 22 ราย เปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
หรอืมีรอยโรคในสมอง 16 ราย ไขสันหลังบาดเจ็บหรือมีรอยโรค 3 ราย 
และโรคสมองพิการ 3 รายมีการฉีดฟนอลท้ังส้ิน 71 รยางค เม่ือพิจารณา
เฉพาะการฉีดฟนอลครั้งแรก 20 รยางค คา MAS ลดลง (mean dif-
ference -1.5; 95%CI -1.8, -1.2; p=0.000) สวน BI เพิ่มขึ้น (mean 
difference 7.8; 3.1, 12.4; p=0.0024) เม่ือพิจารณาจากการฉีด
ฟนอลทั้งหมด 71 รยางค คา MAS ลดลง (GEE coeffi cient -1.4; 
95%CI 1.6, -1.2; p=0.000) และ BI เพิ่มขึ้น (GEE coeffi cient 3.5; 
95%CI 1.6, 5.5; p=0.000) รอยละ 23.9 ของจํานวนคร้ังท่ีฉีดยาฟนอล
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เกิดภาวะแทรกซอน เชน อาการปวด ชา ขาบวม ซึ่งทั้งหมดหายเปน
ปกติหลังไดรับการรักษาภายใน 1 สัปดาห
สรุป: การฉีดฟนอลที่เสนประสาทในกลามเนื้อของผูปวยโรคระบบ 
ประสาทชวยลดภาวะกลามเนื้อหดเกร็งและเพ่ิมสมรรถภาพได

คําสําคัญ: การสะกดประสาทดวยฟนอล, ภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง, 
สมรรถภาพ, แบบประเมินบารเธล, การฟนฟูสมรรถภาพ
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บทนํา
ภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) เปนอาการแสดงทางระบบ

ประสาทที่พบบอยในผูปวยที่มีรอยโรคที่ระบบประสาท เชน สมอง

พิการ โรคหลอดเลือดสมอง สมองบาดเจ็บ ไขสันหลังบาดเจ็บ โดย

ภาวะน้ีกอใหเกิดปญหาในการเคล่ือนไหว การเดิน การยายลําตัว การ

เคล่ือนท่ี การทํากิจวัตรประจําวัน การใชมือและแขน การจัดทาในขณะ

น่ัง ทําใหเกิดอาการปวด และรบกวนการนอนหลับ(1) ดังน้ัน การวินิจฉัย

และการบําบัดภาวะกลามเน้ือหดเกร็งอยางเหมาะสมจึงชวยลดภาวะ

แทรกซอนที่อาจเกิดตามมา และชวยเพิ่มระดับสมรรถภาพใหผูปวย

การควบคุมภาวะกลามเนื้อหดเกร็งมีหลายวิธี เชน การออกกําลัง-

กายเพ่ิมพิสัยการเคล่ือนไหวขอและดึงยืดใหความรอนและความเย็น 

การใชไฟฟากระตุน (electrical stimulation) การใชกายอุปกรณ

พยุง การใชยาลดเกร็งชนิดรับประทาน การฉีดฟนอล (phenol)  และ

แอลกอฮอล (alcohol) เพื่อสะกดประสาท (nerve block) หรือฉีด

เขาท่ีเสนประสาทในกลามเน้ือ (intramuscular motor point block) 

การฉีดโบทูลินัมทอกซิน (botulinum toxin) รวมถึงการใชบาโคลเฟน

ทางชองเยื่อหุมไขสันหลัง (intrathecal baclofen) การผาตัด เชน 

การตัดเอ็นกลามเนื้อ (tenotomy) การตัดรากประสาทรับความรูสึก 

(dorsal rhizotomy)เปนตน(1) ทั้งน้ี การเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งขึ้น

กับระดับความรุนแรง ตําแหนงรูปแบบและการกระจายตัวของภาวะ

กลามเนื้อหดเกร็ง 

ปจจุบันการประเมินภาวะกลามเน้ือหดเกร็ง แพทยนิยมใช modi-

fi ed Ashworth scale (MAS) ท่ีมีการศึกษาความเท่ียงระหวางผูประเมิน

หลายคน พบวา MAS มีความเที่ยงและเช่ือถือไดปานกลางถึงสูง(2-6) 

สวนวิธีการประเมินสมรรถภาพของผูปวยมีหลายแบบที่ใชกันอยาง

แพรหลาย เชน แบบประเมินบารเธล (Barthel index, BI), Func-

tional Independence Measure (FIM) เปนตน ที่ผานมากระทรวง

สาธารณสุขใหใช BI ประเมินผูพิการและผูสูงอายุ เพราะมีความแมนยํา

และเช่ือถือไดระหวางผูประเมิน(7) และมีการศึกษา BI ฉบับภาษาไทย

กับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองพบวาความนาเชื่อถือระดับดี ระหวาง

ผูรักษาและระดับปานกลางระหวางผูรักษาและผูดูแล(8) จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบวามีทั้งรายงานที่ระบุวาการฉีดโบทูลินัมทอก

ซินสามารถเพ่ิมสมรรถภาพผูปวยไขสันหลังบาดเจ็บและสมองบาดเจ็บ

จากการประเมินดวย BI(9-10) แต Dionyssiotis และคณะ (ค.ศ. 2012) 

ระบุวาการใช BI ไมเหมาะสมที่จะใชกับผูปวยโรคระบบประสาทที่

รักษาดวยการฉีดยาโบทูลินัมทอกซิน(11)

ที่ผานมา มีการฉีดโบทูลินัมทอกซินในผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหด

เกร็งนอยเนื่องจากมีราคาแพงไมครอบคลุมทุกสิทธ์ิการรักษาพยาบาล 

แพทยเวชศาสตรฟนฟูจึงใชการฉีดฟนอลเพื่อลดภาวะกลามเนื้อหด

เกร็งเพราะมีราคาถูกและครอบคลุมผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เชน คนพิการที่มีรหัสสิทธิยอย 74(12-13) และที่โรงพยาบาล

นครพิงคไดใชการฉีดฟนอลเพื่อลดภาวะกลามเนื้อหดเกร็งกับผูปวย

โรคระบบประสาท ผูวิจัยจึงทําการศึกษาประสิทธิผลจากการฉีดฟนอล 

ตอการลดภาวะกลามเนื้อหดเกร็งและสมรรถภาพความสามารถทํา

กิจวัตรประจําวันของผูปวย เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการรักษา

ที่เหมาะสมตอไปในอนาคต

วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน จากคณะ

กรรมการจริยธรรมงานวิจัย โรงพยาบาลนครพิงค โดยไดรับการอนุมัติ

ตามหนังสือเลขที่ ชม.0032.202/003

กลุมประชากร
ผูปวยโรคระบบประสาทที่เคยฉีดฟนอลที่เสนประสาทในกลาม

เนื้อเพ่ือลดภาวะกลามเนื้อหดเกร็งตั้งแตวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ที่หองตรวจเวชกรรม

ฟนฟู โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม โดยมีเกณฑการคัดเลือก

กลุมตัวอยางที่เขาศึกษาดังนี้

เกณฑคัดเขา

- ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมองหรือมีรอยโรคใน

สมอง ไขสันหลังบาดเจ็บหรือมีรอยโรค หรือโรคระบบประสาทอ่ืน นาน

ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป

- มีภาวะกลามเนื้อหดเกร็งที่ MAS ระดับตั้งแต 3 ขึ้นไป

- มีการบันทึกลงเวชระเบียนที่ประกอบดวยการตรวจรางกาย 

การประเมิน MAS และ BI ครบ กอนและหลังฉีดฟนอล

ขั้นตอนการวิจัย
1. รวบรวมขอมูลจากเวชระเบียน ไดแก อายุ เพศ และโรค

2. บันทึกผลการประเมินภาวะกลามเนื้อหดเกร็งและระดับ

สมรรถภาพและความสามารถทํากิจวัตรประจําวัน กอนการฉีดยาฟนอล

และหลังฉีดยา 1 ถึง 4 สัปดาห ทั้งนี้

 • การฉีดฟนอล แพทยเวชศาสตรฟนฟูใชเคร่ืองตรวจไฟฟา

วินิจฉัยที่มีตัวกระตุนที่ผิวหนัง (surface stimulator) และใชไฟฟาที่มี

ความแรง 15-20 มิลลิแอมแปร ชวงคลื่น 0.1 มิลลิวินาที เพื่อกําหนด

จุดฉีดยาตามตําแหนงทางกายวิภาคศาสตรของกลามเนื้อ(14) เมื่อได

ตําแหนงแลว ทําความสะอาดผิวหนังดวยแอลกอฮอลความเขมขน

รอยละ 70 และฉีด xylocain ความเขมขนรอยละ 1 เพื่อลดปวดกอน 

จากนั้นจึงใชเข็มฉีดฟนอลขนาด 27 ที่ติดกับหลอดฉีดยาที่บรรจุสารละ

ลายฟนอล ความเขมขนรอยละ 5 แลวปกเข็มตรงตําแหนงที่กําหนด

ไว ขยับเข็มหาจุดที่กลามเนื้อหดตัวแรงที่สุดตามวิธีการฉีดฟนอลที่เสน

ประสาทในกลามเนื้อ(15) โดยใชความแรงไฟฟา 10 มิลลิแอมแปร ชวง

คลื่น 0.1 มิลลิวินาที แลวลดไฟฟาลงเหลือ 1-3 มิลลิแอมแปร เมื่อ
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ไดตําแหนงเสนประสาทในกลามเน้ือมัดที่หดตัวแรงท่ีสุดในขณะท่ีใช

ความแรงไฟฟานอยที่สุด จึงฉีดฟนอลประมาณ 0.5 มิลลิลิตร รอ 1 

นาที แลวกระตุนซ ้ํา หากกลามเน้ือยังหดตัว เล่ือนหาตําแหนงอื่นตอ

ไป แลวฉีดฟนอลซํา และหยุดเม่ือกระตุนแลวกลามเนื้อไมหดตัว หรือ

ฉีดครบ 5 มิลลิลิตร(15) หลังการฉีดฟนอล ประคบเย็นบริเวณกลามเนื้อ

เพื่อลดปวดและบวมชํ้า และใหผูปวยบริหารยืดกลามเน้ือ และ/หรือใส

อุปกรณพยุงขอเพื่อใหมีระยะเวลายืดกลามเนื้อนานพอเพียง

 • การประเมินภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง ใชแบบประเมิน MAS 

ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 0, 1, 1+, 2, 3, และ 4(16)  ซึ่งในงานวิจัยนี้ หากมีการ

ฉีดกลามเนื้อหลายมัด ระดับ MAS สูงสุดในรยางคนั้น ๆ จะถูกนํามา

รายงานและวิเคราะหแยกเปนรยางค

 • การประเมินสมรรถภาพและความสามารถทํากิจวัตร

ประจําวัน ใช BI ฉบับภาษาไทย(8) ซึ่งประกอบดวยการประเมินสมรรถ-

ภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน 10 กิจกรรม

ของผูปวย  โดยมีคะแนนรวมสูงสุด 100 คะแนน และตํ่าสุดคือ 0 คะแนน 

คะแนนย่ิงสูง ย่ิงบงช้ีถึงสมรรถภาพความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจําวันที่เพิ่มมากขึ้น

3. เก็บขอมูลรยางคที่ฉีดฟนอลจํานวนครั้งที่ฉีดฟนอล ภาวะ

แทรกซอนและระยะเวลาท่ีภาวะกลามเน้ือหดเกร็งกลับมาเปนซ้ําและ

จําเปนตองฉีดฟนอลซ้ํา

การวิเคราะหทางสถิติ
ใชโปรแกรม Strata ประเมินผลโดยใชสถิติดังน้ี

1.  ขอมูลท่ัวไป รายงานเปน คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation, SD)

2.  เปรียบเทียบระดับ MAS และ BI กอนและหลังการฉีดฟนอล

โดยใช

 - Paired t-test ในกรณีฉีดฟนอลครั้งแรก และขอมูลมีการ 
กระจายตัวปกติ

 - Generalized estimating equation (GEE) ในกรณีฉีด
ฟนอลในรยางคเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้ง(17)

3.  ระยะเวลาหลังฉีดยาจนกระทั่งภาวะกลามเนื้อหดเกร็งกลับ
เพิ่มขึ้นรายงานเปนคามัธยฐาน (median) และคาพิสัยควอไทล (in-
terquartile range, IQR) เนื่องจากขอมูลกระจายตัวไมปกติ

4.  กําหนดคาคะแนนมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ p≤0.05

ผลการศึกษา
มีผูปวยจํานวน 22 ราย เปนชาย 12 ราย และหญิง 10 ราย อายุ

เฉลี่ย 47.8 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.2) เปนผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองหรือมีรอยโรคในสมอง 16 ราย ไขสันหลังบาดเจ็บหลังหรือมีรอย

โรค 3 ราย และโรคสมองพิการ 3 ราย (ตารางที่ 1) มีการฉีดฟนอล

ทั้งหมด 71 รยางค แบงเปนแขน 11 ขาง และขา 60 ขาง หลังการฉีด

ฟนอล ระดับ MAS ลดลง 68 รยางค โดย MAS ลดลงมากกวา 1 ระดับ 

21 รยางค และลดลง 1 ระดับ 47 รยางค ทั้งนี้ ไมลดลง 3 รยางค โดย

ระดับ MAS คงเดิม คือ 3 ไดแก ผูปวยรายที่ 2 1 รยางค ในการฉีดยา

ครั้งที่ 2 และผูปวยรายที่ 9 2 รยางค ในการฉีดยาคร้ังที่ 3 (ตารางท่ี 1)

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง และ

สมรรถภาพความสามารถของผูปวยกอนและหลังฉีดฟนอล เมื่อ

วิเคราะหเฉพาะรยางคที่ถูกฉีดฟนอลครั้งแรก จํานวน 20 รยางค พบ

วากอนฉีดฟนอลคาเฉลี่ย MAS เทากับ 3.6 (SD 0.5) และหลังฉีด

เทากับ 2.1 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9) โดยคา MAS ลดลง (mean 

Table 1. Demographic data of participants (n= 22)

Age 
(years)

Sex Disease Duration of disease 
(years)

Location of injection Total number of 
injected limbs

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

35
11
60
57
47
36
60
37
34
20
62
34
61
59
51
67
41
52
65
60
59
43

F
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
M
M
F
M
M

Cerebral palsy
Cerebral palsy

Stroke
Stroke
Stroke
Stroke
Stroke
Stroke

Spinal cord injury
Traumatic brain injury

Stroke
Cerebral palsy

Spinal cord injury
Stroke
Stroke
Stroke
Stroke
Stroke
Stroke

Cerebral atrophy
Spinal cord lesion

Stroke

35
11
8
3
2

0.5
1
1
1
4
6

34
1
2
5
3
1

0.6
3
3
1
5

Upper and lower limbs
Lower limb
Lower limb

Upper and lower limbs
Lower limb
Lower limb
Lower limb
Lower limb
Lower limb
Lower limb
Lower limb
Lower limb
Lower limb
Upper limb
Lower limb

Upper and lower limbs
Lower limb
Lower limb
Lower limb
Lower limb
Upper limb

Upper and lower limbs

8
2
4
8
3
7
1
3
6
2
4
8
2
1
2
3
1
1
1
1
1
2
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difference -1.5; 95%CI -1.8, -1.2; p=0.000) อยางมีนัยสําคัญ และ

เมื่อวิเคราะหผลจากการฉีดฟนอลท้ังหมด 71 รยางค คาเฉลี่ย MAS 

กอนฉีดฟนอลเทากับ 3.3 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.1) และหลังฉีด

เทากับ2.0 (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน SD 0.1) โดยคา MAS ลดลง (GEE 

coeffi cient -1.4; 95%CI 1.6, -1.2; p=0.000)

สวนผลการประเมินผลสมรรถภาพความสามารถทํากิจวัตรประจํา

วัน ดวยแบบ BI เมื่อวิเคราะหเฉพาะรยางคที่ฉีดยาฟนอลครั้งแรก 20 

รยางค พบวากอนฉีดฟนอล BI มีคะแนนเฉล่ีย 55.8 (สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 40.6) และหลังฉีดมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 63.5 (สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 36.7) โดยคะแนนเพ่ิมขึ้น (mean difference 7.8; 95%CI 

3.1,12.4; p=0.0024) อยางมีนัยสําคัญ และเม่ือวิเคราะหจากจํานวน

รยางคทั้งหมด 71 รยางค พบวาคาเฉลี่ย BI กอนฉีดฟนอลเทากับ 71.6 

(SD 29.6) และหลังฉีดยาลดเกร็งมีคาเฉลี่ย 74.9 (สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 27.2) ซึ่งเพิ่มขึ้น (GEE coeffi cient 3.5; 95%CI 1.6, 5.5; 

p=0.000) อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 2)

หลังฉีดฟนอล ผูปวยจํานวน 18 ราย มีภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง

กลับเพิ่มขึ้น นับได 63 รยางค แบงเปน แขน 11 ขาง และขา 52 ขาง 

ระยะเวลาหลังฉีดยาจนกระท่ังเริ่มภาวะกลามเน้ือหดเกร็งเพ่ิมขึ้นอีก 

นับจากสัปดาหที่ฉีดยาจนถึงที่เริ่มมีอาการเพ่ิมขึ้น โดยขามีคามัธยฐาน

ที่ 21.5 สัปดาห และพิสัยควอไทล 14.5 (คาเฉล่ีย 25.2 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 20.2) และแขนมีคามัธยฐานที่ 22 สัปดาห และพิสัยควอ

ไทล 35 (คาเฉล่ีย 32.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 30.2) ทั้งน้ี มีผูปวย 4 

ราย ที่ไมมีอาการเพิ่มขึ้นเมื่อมาตามนัดเพื่อติดตามผล

เมื่อพิจารณาความตองการของผูปวยพบวา จากจํานวนผูปวย 22 

ราย มีการฉีดฟนอลที่ขาทั้งหมด 52 ครั้ง โดย 43 ครั้ง ตองการเดิน

ดีขึ้น หลังฉีดฟนอลผูปวยเดินสะดวกข้ึน 41 ครั้ง และรูสึกไมแตกตาง 

2 ครั้ง กรณีตองการใหการยายตัวไดสะดวกข้ึนจํานวน 3 ครั้ง หลังฉีด

ยายตัวไดงายขึ้นทั้ง 3 ครั้ง สวนผูที่ตองการใหทําความสะอาดขาหนีบ

และเปล่ียนสายสวนปสสาวะไดงายขึ้น จํานวน 9 ครั้ง พบวาหลังการ

ฉีดฟนอลทุกครั้งผูปวยสามารถทําความสะอาดและดูแลสุขอนามัยไดดี

ขึ้น ตัวอยางเชน กรณีผูปวยรายที่ 12 (ตารางท่ี 1) เปนเช้ือราเร้ือรังที่

ขาหนีบ แตผิวหนังที่ตําแหนง motor point ไมมีเชื้อราหลังการฉีดฟ

นอลที่เสนประสาทในกลามเน้ือ adductor magnus สามารถกางขา

และทายาฆาเช้ือราไดงายขึ้น ผิวหนังจึงกลับมาเปนปกติ สวนการฉีด

ฟนอลท่ีแขนจํานวน 11 คร้ัง พบวา 3 คร้ัง มีรายงานวาอาการมือเกร็ง

ลดลง ทําความสะอาดมือไดงายข้ึน และ 8 คร้ัง ท่ีอาการไมเปล่ียนแปลง 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 71 รยางค พบวาหลังฉีดฟนอล 

17 รยางค (รอยละ 23.9) มีภาวะแทรกซอนไดแก ขาบวม 1 รยางค ชา

ฝาเทา 1 รยางค และปวดแสบรอนชนิดปวดเหตุประสาท (neuropathic 

pain) 15 รยางค (แขน 3 รยางค และขา 12 รยางค) ซึ่งเปนผูปวย 

4 ราย ไดแก ผูปวยรายที่ 1 ฉีดฟนอล 8 รยางค และรายที่ 2 ถึงรายที่ 4 

จํานวน 3 รยางค) โดยรายงานทุกคร้ังที่ฉีดฟนอล แตภาวะแทรกซอน

ไมรุนแรง และหลังไดรับการรักษาอาการปวด ดวย gabapentin ยา

ตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (non-steroidal anti-infl amma-

tory drugs) และยาสเตียรอยดชนิดรับประทาน แลวอาการปวดทุเลา

ภายในเวลา 1 สัปดาห สวนอาการขาบวมและชาฝาเทานั้นหายโดยไม

ตองทําการรักษา

บทวิจารณ
การศึกษายอนหลังคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวา การฉีดฟนอลท่ีเสนประสาท

ในกลามเนื้อของผูปวยโรคระบบประสาททําใหภาวะกลามเนื้อหด

เกร็งลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอารมย ขุน

ภาษี และเฟองฟา คุณาดร (พ.ศ. 2541) ที่ฉีดยาฟนอลดวยเทคนิค

การฉีดเขาเสนประสาทในกลามเนื้อเหมือนกัน แตรายงานวาระยะ

เวลาที่ไดผลนานที่สุดคือ 40 เดือน และสั้นที่สุดคือ 1 เดือน โดย

ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังมีระยะเวลาเฉล่ียนานสุด 12.8 เดือน( 15)  ซ่ึงตาง

จากการศึกษาคร้ังนี้ที่ระยะเวลาเฉล่ียของการกลับมาเกร็งซ้ําสั้นกวา 

โดยกลามเน้ือขาและแขนตองกลับมาฉีดยาซ้ําหลังจากมีอาการเกร็ง

ใหม 21.5  และ 22 สัปดาห (ประมาณ 5-6 เดือน) ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะผูทําวิจัยของครั้งนี้มีประสบการณการฉีดฟนอลนอยกวา

เม่ือพิจารณาภาวะแทรกซอน การศึกษายอนหลังครั้งนี้พบผูปวย 

4 ราย คิดเปนรอยละ 18.2 ของผูปวยทั้งหมด และรวม 17 รยางค 

คิดเปนรอยละ 23.9 ที่รายงานภาวะแทรกซอนทุกคร้ังที่ฉีดฟนอลแต

ไมรุนแรง แมมีภาวะแทรกซอน ผูปวยทุกรายก็ยังพอใจกับภาวะกลาม

เนื้อหดเกร็งที่ลดลงและยอมรับภาวะแทรกซอนได ดังนั้น เม่ือมีภาวะ

กลามเนื้อหดเกร็งกําเริบ จึงมาขอรับการฉีดฟนอลซํ้า เปนที่นาสังเกต

วาอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนสูงมากเม่ือเทียบกับรายงานการศึกษา

อื่น ไดแก การศึกษาของกัลยา ตัณชวนิชยและคณะ (พ.ศ. 2544)(18) 

ที่รายงานภาวะแทรกซอนจากการฉีดฟนอลเพียงรอยละ 1.38 จาก

จํานวนผูปวยโรคระบบประสาทจํานวน 90 ราย คิดเปนจํานวนครั้ง 

Table 2. The modifi ed Ashworth Scale and the Barthel Index of patients with spasticity before and after phenol injections

Injection Mean differencea Coeffi ciencyb

Before After (95% CI) (95% CI)
The fi rst time injected limbs (n=20)

Modifi ed Ashworth Scale 
Barthel Index 

3.6 (0.5)
55.8 (40.6)

2.1 (0.9)
63.5 (36.7)

-1.5 (-1.8, -1.2)
7.8 (3.1, 12.4)

All injected limbs (n=71)
Modifi ed Ashworth Scale 
Barthel Index

3.3 (0.1)
71.6 (29.6)

2.0 (0.1)
74.9 (27.2)

-1.4 (-1.6, -1.2)
3.5 (1.6, 5.5)

Mean (SD); apaired t-test; bgeneralized estimating equation (GEE)
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6 ครั้ง จาก 433 ครั้ง ทั้งน้ี อาจเปนเพราะท่ีคลินิกเวชกรรมฟนฟู โรง

พยาบาลนครพิงค ไมมีผูชวยในการทําหัตการฉีดฟนอล เข็มฉีดฟนอล

จึงอาจเล่ือนจากตําแหนงที่ควรฉีด ดังน้ัน เพื่อเพ่ิมความแมนยําและ

ความปลอดภัยในการทําหัตถการ ควรมีพยาบาลชวยอยางนอย 1 คน 

โดยเฉพาะผูปวยเด็กที่อาจไมใหความรวมมือ สวนอีกปจจัยหนึ่งคือ

กลามเนื้อของผูปวยผิดรูป (anatomic distortion) เนื่องจากมีภาวะ

กลามเนื้อหดเกร็งเปนระยะเวลานาน(19) ดังนั้นเพื่อระบุตําแหนงเสน

ประสาทในกลามเนื้อใหชัดเจนและถูกตอง ควรเสริมการกระตุนหา

จุดฉีดฟนอลดวยไฟฟา โดยใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดยา(20) ซึ่ง

ปจจุบันแพทยเวชศาสตรฟนฟูไดใชอัลตราซาวนดในการนําการฉีดยา

เขาขอ ทําใหเห็นตําแหนงเข็มและเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดยาได

แมนยํามากขึ้น(21)

คาดวาอุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอนมากกวาและระยะเวลา

ท่ีกลับมาเกร็งซํ้านอยกวารายงานอ่ืนน้ันเกิดจากหลายปจจัย เชน ทักษะ

ความชํานาญในการฉีดฟนอลนอย ในอดีตหลักสูตรการฝกอบรมแพทย

ผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรฟนฟู พ.ศ. 2556 โดยราชวิทยาลัยแพทย

เวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทยน้ัน ระบุใหแพทยผูเขารับการฝกอบรม

ไดฝกปฏิบัติ chemodenervation/chemoneurolysis จริงเพียง 5 

ราย(22) ซึ่งมีการศึกษาในเวลาตอมาของ Buntragulpoontawee M 

และคณะ (ค.ศ. 2017)(23) พบวาในการทํา chemodenervation ใน

ผูปวยเด็กสมองพิการเพียง 5 ราย ในระหวางการฝกอบรมแพทยประจํา

บาน นอยเกินไปและเสนอใหผูเขารับการฝกอบรมตองมีประสบการณ

ฝกปฏิบัติจริงอยางนอย 10 ราย และลาสุดราชวิทยาลัยแพทยเวช-

ศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทยไดกําหนดใหเพ่ิมจํานวนการฝกเปน 10 

ราย ตั้งแตหลักสูตรป พ.ศ.2561(24) เปนตนไป

อยางไรก็ตาม การประเมินสมรรถภาพความสามารถในการประกอบ

กิจวัตรประจําวันดวย BI เปนการประเมินโดยรวม ไมเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ เนื่องจากผูปวยสวนใหญมีความตองการใหการเดินดีขึ้น และใช

มือไดคลองขึ้น ดังนั้น เพื่อการประเมินอยางถูกตองและเฉพาะเจาะจง 

ควรใชแบบประเมินเฉพาะของรยางคนั้น ๆ เชน ในการวัดสมรรถภาพ

ขา ควรใชแบบประเมินระดับความสามารถในการเดิน เชน gait velo-

city,(25) Functional Ambulation Categories,(26) 6-minute walk 

test(27) และในการวัดสมรรถภาพแขน อาจใชแบบประเมินสมรรถภาพ

แขน เชน  Wolf Motor Function Test(28), Fugl-Meyer Test(29), 

Arm Activity Measure(30) เปนตน จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี ควรใชแบบ

ประเมินที่เฉพาะเจาะจงตอรยางคนั้น ๆ และควรประเมินคุณภาพชีวิต

ของผูปวยกอนและหลังไดรับการฉีดยาลดเกร็งดวย นอกจากน้ีควรมี

การศึกษาและเก็บขอมูลเร่ืองภาวะแทรกซอนของการฉีดฟนอลเพ่ิมเติม

สรุป การฉีดฟนอลที่เสนประสาทในกลามเนื้อชวยลดการลดเกร็ง

และเพิ่มสมรรถภาพของผูปวยภาวะกลามเน้ือหดเกร็งได แมพบภาวะ

แทรกซอนสูงถึงรอยละ 23.9 แตสามารถรักษาดวยยาใหหายไดเปน

ปกติใน 1 สัปดาห ดังน้ัน การฉีดฟนอลยังคงเปนทางเลือกที่เหมาะสม

สําหรับผูปวยโรคหรือบาดเจ็บระบบประสาทท่ีมีภาวะกลามเน้ือเกร็ง

เฉพาะที่
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