
Vol.35 • NO.1 • 2019 35

 บทคัดย่อ

	 หลักการและวัตถุประสงค์:	 การรักษาด้วยโรค

ใบหน้ากระตุกครึ่งซีกด้วยโบทูไลนุม ทอกซิน เป็นการ

รักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ระยะเวลาในการ

ออกฤทธ์ิเฉลีย่ประมาณ 3-4 เดือน ปัจจุบนัการฝังเข็มเชือ่

ว่ามีประโยชน์ในการรกัษาผูป่้วยโรคดังกล่าวและมคีวาม

ปลอดภยั วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัเพ่ือศึกษาประสทิธผิล

ของการฝังเข็มร่วมกับการใช้สารโบทูไลนุม ทอกซิน ใน

การรักษาผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซึก เปรียบเทียบกับ

กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยโบทูไลนุม ทอกซินอย่างเดียว

	 วีธีด�าเนินการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงทดลอง

แบบสุ่ม ปกปิดผู้ประเมิน ศึกษาในผู้ป่วยโรคใบหน้า

กระตกุชนิดทีไ่ม่ทราบสาเหตุ จ�านวน 60 ราย คลนิกิอายุร

กรรมประสาท โรงพยาบาลสรุนิทร์ แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุม่

ด้วยวิธีสุ่ม กลุ่มละ 30 ราย กลุ่มทดลองได้รับการรักษา

ด้วยโบทูไลนุม ทอกซิน ร่วมกับการฝังเข็ม กลุ่มควบคุม

ได้รบัการรักษาโดยใช้โบทไูลนมุ ทอกซนิ ติดตามทุกเดอืน

เพื่อประเมินผลการรักษา ระยะเวลาของการตอบสนอง

ต่อการรักษา และผลข้างเคียง

	 ผลการศกึษา:	กลุม่ทดลองสามารถเพ่ิมระยะเวลา

ในการรักษาอาการใบหน้ากระตุกได้ประมาณ 21.77 

สัปดาห์ แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p = 0.001) 

	 ผลสรุป:การใช้โบทูไลนุม ทอกซิน ร่วมกับการฝัง

เข็มในการรักษาโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก สามารถเพ่ิม

ระยะเวลาในการรักษาอาการใบหน้ากระตุก 

	 ค�าส�าคัญ:	การฝังเข็ม โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก

ABSTRACT

	 Background	and	Objective:	Botulinum toxin is 

an effective and safe treatment for hemifacial spasm 

(HFS). The mean duration of efficacy in long term 

treatment was 2.6-4 months. Acupuncture is a low-

risk treatment with purported claims of effectiveness 

for facial spasm . Objective: To assess the outcome 

of acupuncture and botulinum toxin injection com-
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 bined treatment.

	 Material	 and	Methods:	A prospective rand-

omized controlled trial study of 60 patients with 

idiopathic hemifacial spasm was conducted at 

neurological clinic in Surin Hospital. Sixty HFS pa-

tients were randomized to receive Botulinum toxin 

treatment or Botulinum toxin treatment with acu-

puncture. Thirty patients were randomly allocated 

into the study group receiving acupuncture plus 

Botulinum toxin treatment. The outcomes of treatment 

(duration of improvement, complications) were as-

sessed by the investigators every months after in-

jection.

 Results: The duration of response rates in the 

experimental group was 21.77 weeks, with a sig-

nificant difference between the control groups (p = 

0.001). 

 Conclusion: Aupuncture combined with Botu-

linum toxin treatment was an effective treatment for 

hemifacial spasm patients. There was a longer 

duration of response rate in the present study.

 Keyword:	Acupuncture, Hemifacial spasm

บทน�า

 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกเป็นโรคที่พบบ่อยใน

ประเทศไทย อาการส�าคัญของโรคนี ้คือ มกีารกระตกุหรือ

เกรง็ของกล้ามเนือ้บรเิวณใบหน้าข้างใดข้างหนึง่ การกระ

ตกุมกัจะเป็นๆ หายๆ ทัง้แบบ clonic และ tonic1  อาการ

กระตุกเริ่มจากกล้ามเนื้อบริเวณรอบตาจากนั้นกระจาย

ไปยังบริเวณรอบใบหน้าข้างเดียวกัน ส�าหรับกลุ่มที่ไม่

ทราบสาเหตุ ในปัจจบุนัเช่ือว่าเกิดจากหลอดเลือดแดงไป

สัมผัสหรือกดทับบริเวณเส้นประสาทใบหน้า2 ปัจจัยที่

กระตุ้นให้เกิดภาวะกระตุกมากขึ้น คือ ความเครียด การ

พดู การท�างาน ท�าให้ผูป่้วยมปัีญหาในการเข้าสงัคมและ

เกิดการอับอายเม่ือปรากฏตัวในท่ีชุมนุมชน ถึงแม้โรคน้ี

จะเป็นโรคท่ีไม่ท�าให้เกิดอันตรายถึงชีวิต แต่ส่งผลให้

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมักจะต�่าลง อีกทั้งการด�าเนินโรค

มักเป็นมากและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้รับการรักษา3 

 ส�าหรับการรักษาในปัจจบัุนส�าหรับกลุม่โรคใบหน้า

กระตุกท่ีไม่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือด

แดงไปกดทับบริเวณเส้นประสาทใบหน้า ส�าหรับการ

รักษามีต้ังแต่การรักษาด้วยยารับประทาน การฉีดยาโบ

ทูไลนุม ทอกซิน การผ่าตัด ส�าหรับการรักษาด้วยโบทูไล

นมุ ทอกซนิ เป็นการรกัษาท่ีมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั4 

การศึกษาในประเทศไทยโดย  นิพนธ์ พวงวรินทร์ และ

คณะ ศึกษาประสิทธิผลและผลแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค

ใบหน้ากระตุกจ�านวน 913 คน รักษาด้วยการใช้โบทูไล

นมุ ทอกซนิ (Botox) ตดิตามการรกัษาเป็นระยะเวลา 10 

ปี พบว่าเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิผลในการรักษาร้อยละ 98 

ระยะเวลาในการออกฤทธิ ์4.66 เดอืน ผลข้างเคียงในการ

รักษาร้อยละ 24.4 ไม่มีผลแทรกซ้อนในระยะยาว5  

นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาโดย ผลดงักล่าวไม่แตกต่างจาก

การศึกษาในต่างประเทศโดย Dutton และคณะ6 Taylor 

และคณะ7 Flander และคณะ8 Wang Lin และคณะ9  

อีกทั้งการศึกษาโดย สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ และคณะ10 

ติดตามการรักษาผู้ป่วยใบหน้ากระตุกจ�านวน 175 คน 

โดยใช้โบทูไลนุม ทอกซิน (Dysport) เป็นระยะเวลา 7 ปี 

พบว่าเป็นวธิท่ีีมปีระสทิธผิลร้อยละ 97 ระยะเวลาในการ

ออกฤทธิ์ 3.4 เดือน ผลข้างเคียงในการรักษาชั่วคราวพบ

ร้อยละ 24.4 ไม่มีผลแทรกซ้อนในระยะยาว ซึง่การศึกษา

ดงักล่าวไม่แตกต่างจาก Bergh และคณะ11 Elston และ

คณะ12 ส�าหรับการศึกษาโดย Suputtitada และคณะ13  

ได้มีการศึกษาโดยใช้โบทูไลนุม ทอกซิน (Botox) ขนาด

ปริมาณยาต�่ากว่าปกติในผู้ป่วย โดยที่ปริมาณขนาดยา

เท่ากับการศึกษาโดยนิพนธ์ พวงวรินทร์ และคณะ แต่

ต�าแหน่งที่ฉีดแตกต่างกันไป โดยนิพนธ์ พวงวรินทร์ ฉีด

รอบตา 2 จุด รอบปาก 2 จุด ก็ได้ผลดี ส่วน Suputtitada 

และคณะ มีการฉีดรอบดวงตา รอบปาก และ บริเวณ

ใบหน้า และ ล�าคอ จ�านวน 11 จุด พบว่าประสิทธิภาพ

ในการรักษาดีร้อยละ 96.7 ระยะเวลาในการออกฤทธิ์

เฉลี่ยประมาณ 4.1 + 0.4 เดือน ส่วนผลข้างเคียงระยะ

สัน้พบร้อยละ 8.1 ขณะนียั้งไม่มกีารเปรยีบเทยีบท่ีชดัเจน

ว่าฉีดจ�านวนกี่จุดจึงจะได้ผลดีที่สุด โดยทั่วไปแนะน�าว่า

ยาโบทูไลนุม ทอกซิน ควรฉีดหลายๆ จุด ข้ึนอยู ่กับ
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ประสบการณ์ของผูร้กัษา ส่วนการรกัษาด้วยการผ่าตดัมี

ผลข้างเคียงค่อนข้างสูง 

 การฝังเข็มเป็นหนึง่ในศาสตร์การแพทย์ทางเลอืกที่

ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลกระยะ 10 ปีหลังมานี้ มี

งานวิจัยคุณภาพสูงมากมายที่ได้ท�าการทดลองในกลุ่ม

ตัวอย่างขนาดใหญ่ ตลอดจนเปรียบเทียบกับการรักษา

แบบมาตรฐานแผนปัจจุบัน ท�าให้ได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ

มากขึ้น จึงท�าให้การรักษาด้วยการฝังเข็มกลายเป็นการ

รกัษาแบบการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลอืก

ทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างสงู มคีวามปลอดภัย ด้วยเหตนุีใ้น

ปัจจุบนัจึงมแีพทย์จ�านวนมากทีใ่ช้การฝังเขม็เป็นวธิกีาร

รักษาแบบบูรณาการ14 

 ในปัจจุบันทั้งองค์การอนามัยโลก ต่างยอมรับ

ว่าการฝังเข็มมีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคใบหน้า

กระตุก Qiang-ping Wang และคณะ15 ได้ท�าการ

วิเคราะห์ประสิทธิผลของการฝังเข็มในผู้ป่วยโรคใบหน้า

กระตุก การศึกษาส่วนใหญ่ฝังเข็มทุก 1-2 วันเป็นระยะ

เวลาติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จากการทดลองแบบ

สุม่ตวัอย่าง พบว่าการฝังเขม็มปีระสทิธิภาพดกีว่าการใช้

ยา นวด หรอื สมนุไพร ส�าหรบัการประเมนิภาวะหายจาก

โรคพบว่ามรีะยะเวลาหายจากโรคต้ังแต่ 3 เดือน ไปจนถงึ 

1 ปี ส�าหรับต�าแหน่งที่ฝังเข็มในการวิจัย คือ Taichong 

(LR3), Dicang (ST4), Hegu (LI4), Yifeng (TE17), 

Yangbai (GB14), Taiyang (EX-HN5), Sibai (ST2), 

Jiache (ST6), Sanyinjiao (SP6), Zanzhu (BL2)  Zu-

sanli (ST36) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ฝังเข็มว่าจะ

เลอืกฝังทีจุ่ดใดและความถีเ่ท่าไรในการรกัษาโรคใบหน้า

กระตุก14

 จากการทบทวนงานวจิยัทีผ่่านมา ยงัไม่พบว่ามีงาน

วจิยัใดทีท่�าการศึกษาประสทิธผิลของการฝังเขม็ให้ผูป่้วย

ร่วมกับการรักษาโดยการใช้โบทูไลนุม ทอกซิน ดังนั้น

คณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

การฝังเข็มด้วยร่วมกับการรักษาโดยการใช้ โบทูไลนุม 

ทอกซิน เปรยีบเทยีบกบักลุม่ทีไ่ด้รบัการรกัษาโดยการใช้ 

โบทูไลนุม ทอกซิน เพียงอย่างเดียว

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 รปูแบบการวจิยั	เป็นการศกึษาเชงิทดลองแบบสุม่ 

ปกปิดผู้ประเมิน

	 ประชากร	 ผู้ป่วยที่เป็นโรคใบหน้ากระตุกคร่ึงซีก

ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ (primary idiopathic hemifacial 

spasm)  60 ราย ซึ่งมารับการรักษาในคลินิกเคลื่อนไหว

ผิดปกติ แผนกอายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลสุรินทร์ 

ตัง้แต่ 1 มกราคม 2558 ถงึ 30 มถินุายน 2561 ทัง้นีผู้ว้จิยั

ค�านงึถงึจริยธรรมในการวิจัยทกุข้ันตอนตลอดการศกึษา 

พร้อมทัง้เคารพสทิธิส่วนบคุคลและมีการพทิกัษ์สทิธิข์อง

ผู้ป่วย โดยยึดเกณฑ์ตามค�าประกาศเฮลชิงกิ (The rule 

of the declaration of Helsinki) ยินดีเข้าร่วมงานวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง

	 เกณฑ์การคัดเข้า	(inclusion	criteria):

 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวิจนิจฉัยว่าเป็น primary idi-

opathic hemifacial spasm

 2. ซึง่ได้รบัการรกัษาด้วยโบทไูลนมุ ทอกซนิ อย่าง

น้อยจ�านวน 8 ครั้งขึ้นไป

 3. การประเมินตนเองว่าตอบสนองต่อการรักษา

ด้วยโบทูไลนุม ทอกซิน ดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป

 เกณฑ์การคัดออก	(exclusion	criteria):

 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น secondary 

hemifacial spasm

 2. มีประวัติเลือดออกผิดปกติ หรือ รับประทานยา

ละลายลิ่มเลือดในช่วงท�าการทดลอง

 3. มีประวัติโรคตับและไตเสื่อมอย่างรุนแรง

 4. มปีระวตัฝัิงเขม็ทีใ่บหน้าเพือ่รักษาอาการใบหน้า

กระตุกภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

 5. ไม่สามารถมาฝังเข็มตามนัด

ขั้นตอนการวิจัย

 1. เกบ็ข้อมลูพืน้ฐานทางด้านเพศ อายเุฉลีย่ ข้างที่

ใบหน้ากระตุก ระยะเวลาการเกิดโรค ความรุนแรงของ

โรค และ ระยะเวลาของการได้รับการรักษาด้วยโบทูไล

นุม ทอกซิน ขนาดของโบทูไลนุม ทอกซิน โรคประจ�าตัว 
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ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือดสมองตีบ 

หลอดเลือดทับเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ต�าแหน่งที่ฉีดยา 

ขนาดยาโบทูไลนุม ทอกซิน ระยะเวลาของการเริ่มตอบ

สนอง ระยะเวลาของการออกฤทธิ์ทั้งหมด ประสิทธิภาพ

ของการรักษา ผลข้างเคียงระยะเฉียบพลัน เช่น จ�้าเลือด 

บวม ผลข้างเคียงระยะยาว 

 2. ประเมินความถี่ของการกระตุก โดยนับจ�านวน

ครั้งของการกระตุก ในกรณีที่ไม่การกระตุก กระตุ้นโดย

การให้ผู้ป่วยแสดงการหลับตา ลืมตา ยิงฟัน แล้วบันทึก

วิดีโอเป็นระยะเวลา 10 นาที (objective assessment) 

โดยผู้ประเมินไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละคนอยู่ใน

กลุม่ใด ประเมนิก่อนรกัษาขณะทีย่าออกฤทธิท์ีร่ะยะเวลา 

1 เดือน และก่อนฉีดยาในครั้งต่อไป 

 3. แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 30 ราย แบ่ง

เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ด้วยวีธีการสมัครใจ  

 4. ผู้ป่วยท้ังสองกลุ่มได้รับการรักษาโดยใช้โบทูไล

นุม ทอกซิน โดยฉีดต�าแหน่งมาตรฐาน บริเวณรอบตา 

orbicularis occuli ส่วนบนด้านใน และด้านนอก บรเิวณ 

orbicularis occuli ส่วนล่างด้านนอก  และ กล้ามเนื้อที่

มีการกระตุกมาก โดยต�าแหน่งที่ฉีด 2-5 ยูนิต  ทุกคนได้

รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวหลังการฉีดยา

 5. กลุ่มทดลอง ผู้ป่วยกลุ่มทดลองได้รับการรักษา

ด้วยโบทไูลนมุ ทอกซนิ ร่วมกบัฝังเขม็ด้วยความสมคัรใจ 

2 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมทั้งหมด 10 ครั้ง โดยได้รับความรู้

เกี่ยวกับการฝังเข็ม ต�าแหน่งฝังเข็ม และผลข้างเคียงที่

อาจเกิดขึ้น ได้รับการฝังเข็มโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่

มีประกาศนียบัตรการอบรมการฝังเข็มจากกระทรวง

สาธารณสขุ และมหาวทิยาลยัการแพทย์แผนจนีเซีย่งไฮ้ 

และมีประสบการณ์การฝังเข็มมานาน 10 ปี โดยได้รับ

การฝังเขม็ 2 ครัง้ ต่อสปัดาห์ จ�านวน 10 ครัง้ โดยเร่ิมคร้ัง

แรกหลังจากผู้ป่วยได้รับการฉีดโบทูไลนุม ทอกซิน ผ่าน

ไปแล้ว 2 สัปดาห์  เข็มที่ใช้เป็นเข็มปลายตัน ความยาว

เขม็ครึง่นิว้ ปักลกึผ่านผวิหนงัประมาณ ½ นิว้ ฝังข้างเดยีว

กับทีต่ากระตุกใช้เวลา 30 นาท ีโดยไม่มกีารกระตุน้ไฟฟ้า 

ส�าหรับต�าแหน่งที่ใช้ในการฝังเข็ม คือ LI4(Hegu), 

LI20(Yingxiang), ST1(Chengqi), ST3(Juliao), 

ST4(Dicang), ST6(Jiache),  ST7(Xiaguan), 

SI18(Quanliao), BL2(Zanzhu), TE23(Siahukong), 

GB1(Tongziliao), GB14(Yangbai), EX-HN3(Yintang), 

EX-HN5(Taiyang), SP6(Sanyinjiao), GB34 (Yan-

glingquan)

วิธีการผสมยาโบทูไลนุม ทอกซิน

 ใช้โบทูไลนุม ทอกซิน เอ (Botox) ขนาด 100 ยูนิต 

ต่อขวด ถูกน�ามาจากเครื่องท�าความเย็นที่อุณหภูมิต�่า

กว่า 20 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที 

จากนั้นผสมกับ น�้าเกลือ 0.9% normal saline จ�านวน 2 

ซีซี หลังจากผสมยาแล้วใช้ให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อ

ประสิทธิภาพของยา

เทคนิคในการฉีดยา

 ใช้เข็มเบอร์ 30 ฉีดบริเวณในชั้นใต้ไขมัน (subcu-

taneous)  โดยฉีดในท่านอน ส�าหรับต�าแหน่งที่ฉีดตาม

มาตรฐาน โดยต�าแหน่งที่ฉีด ใช้ปริมาณยา 2-5 ยูนิต 

ประเมินตามความรุนแรง ขนาดยาที่ใช้ประมาณ 20-35 

ยูนิต หลังฉีดยาใช้ส�าลีแห้งกดห้ามเลือด สังเกตอาการ

อย่างใกล้ชิด และให้ปฎิบัติตัวตามคู่มือ ถ้ามีอาการจ�้า

เลือด บวมเขียว ให้ใช้น�้าแข็งประคบ

เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดผล

 1. ประเมินการตอบสนองสูงสุดของการรักษา 

(peak improvement) โดยผู้ป่วย 

  ดีมาก (> ร้อยละ 80)

  ดี (ร้อยละ 60-80)

  ปานกลาง (ร้อยละ 20-60)

  พอใช้ (ร้อยละ 1-20)

  ไม่ตอบสนอง

 2. ประเมินการตอบสนองต่อการรักษาโดยการถ่าย

วีดีโอ นับจ�านวนครั้งของการกระตุก ในกรณีที่ไม่มีการ 

กระตกุ กระตุน้โดยการให้ผูป่้วยแสดงการหลบัตา ลมืตา 

ยงิฟัน แล้วบนัทึกวดิโีอเป็นระยะเวลา 10 นาท ี(objective 

assessment) โดยผู้ประเมินไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมวิจัย

แต่ละคนอยูใ่นกลุ่มใด ประเมินขณะท่ียาออกฤทธิท์ีร่ะยะ
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เวลา 1 เดือน และก่อนฉีดยาในครั้งต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 ใช้โปรแกรม SPSS version 16 วิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไป แสดงด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล

การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลองใช้ T-test โดยถือค่าที่ได้มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อ P < 0.05

ผลการวิจัย

 ผูป่้วยโรคใบหน้ากระตุกครึง่ซีก จ�านวน 65 รายทีม่า

รบัการรกัษาทีค่ลนิกิเคลือ่นไหวผดิปกติ 5 รายถกูคดัออก

เนือ่งจากไม่เข้าเกณฑ์วนิจิฉยั และ 60 รายถกูคัดเลือกให้

เข้าโครงการวิจัย โดยสุ่มแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 

30 ราย ได้แก่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ลักษณะพื้น

ฐานของผู้เข้าร่วมวิจัยไม่พบความแตกต่างกัน ระหว่าง

สองกลุ่มดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 1 ขนาดของยาที่ใช้ 

ความรุนแรงของโรค ระยะเวลาเฉล่ียของการออกฤทธิ์

ของโบทไูลนมุ ทอกซนิข้ันต้น การตอบสนองต่อการรกัษา

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ กลุ่ม

ทดลองได้รบัการฝังเขม็ครบจ�านวน 10 ครัง้ ส�าหรบัระยะ

เวลาในการออกฤทธิ์ของของโบทูไลนุม ท็อกซิน พบว่า 

ในกลุ่มทดลองมรีะยะเวลาในการออกฤทธิข์องยาได้นาน

กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 0.001)  

ประสิทธิภาพสุงสุดในการรักษาและ ผลข้างเคยีงของการ

รกัษาไมแ่ตกตา่งกันดงัข้อมูลแสดงในตารางที ่2 ส�าหรับ

ผลการตอบสนองของความถี่ของการกระตุกในทั้งสอง

กลุ่มไม่แตกต่างกันดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่	1 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

กลุ่มทดลอง	(30ราย) กลุ่มควบคุม	(30ราย) P value

อายุเฉลี่ย (SD) ปี 59.4+14.80 57.93+12.20 0.68

เพศ จ�านวนคน (ร้อยละ)

 -ชาย 13 (43.33) 14 (46.67)

 -หญิง 17 (56.67) 16 (53.33)

ข้างกระตุก (ร้อยละ)

 -ซ้าย 18 (60) 19 (63.33)

 -ขวา 12 (40) 11 (36.67)

ระยะเวลาการเกิดโรค (ปี) 7.53+3.03 7.01+3.06 0.54

ระยะเวลารักษาด้วยยา BTA (ปี) 3.86+2.15 3.75+2.19 0.85

จ�านวนครั้งของการฉีดยา BTA 259 291

จ�านวนครั้งของการฉีดยาต่อคน 8.633+0.4.65 9.7+5.93 0.15

ขนาดยา BTA 25.70+3.94 24.20+4.08 0.15

ระยะเวลาออกฤทธิ์ (สัปดาห์) 16.07+1.05 16.13+1.12 0.81

การตอบสนองต่อการรักษา : ครั้ง (ร้อยละ) 0.23

 -ดีมาก (> ร้อยละ 80) 250 (96.53) 280 (96.22)

 -ดี (ร้อยละ 60-80) 9 (3.47) 11 (3.78)

ผลข้างเคียงการรักษา : ครั้ง (ร้อยละ)

 ตาแห้ง 3 (1.16) 4 (1.38)

 หลับตาไม่สนิท 2 (0.78) 1 (0.34)

BTA=Botulinum toxin A โบทูไลนุม ทอกซิน
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ตารางทื่	2 เปรียบเทียบระยะเวลาของการตอบสนองต่อการรักษาและผลข้างเคียงของการรักษา

กลุ่มทดลอง	(30	ราย) กลุ่มควบคุม	(30	ราย) P-value

ระยะเวลาออกฤทธิ์ (สัปดาห์) 21.77+2.47 16.08 +0.57 0.001

การตอบสนองต่อการรักษา (ร้อยละ) 98 97 0.5

ผลข้างเคียงของการรักษา (ร้อยละ) 1 (3.33) 2 (6.67) 0.65

-ตาแห้ง - 1 (3.33)

-หลับตาไม่สนิท 1 (3.33) 1 (3.33)  

ตารางที่	3 เปรียบเทียบจ�านวนครั้งของการกระตุกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

จ�านวนครั้งของการกระตุก	(ครั้ง/นาที) กลุ่มทดลอง	(30	ราย) กลุ่มควบคุม	(30	ราย) P-value

ก่อนฉีดยา 21+8.66 20.73+7.41 0.9

หลังฉีดยาเดือนที่ 1 4.73+1.74 5.43+2.08 0.16

ก่อนฉีดยาครั้งต่อไป 17.63+5.48 19.77+5.72 0.15

วิจารณ์

 ส�าหรบักลไกการออกฤทธิข์องการฝังเขม็ทัง้บรเิวณ

ต�าแหน่งทีฝั่งเขม็ และต�าแหน่งทีห่่างไกลออกไป สามารถ

อธิบายได้ด้วยการท�างานของระบบประสาท (neural 

mechanism) เนือ่งจากระบบประสาทจะตดิต่อเชือ่มโยง

กนัทัง้หมด เม่ือมกีารกระตุ้นด้วยเขม็จะมกีารส่งสัญญาณ

ผ่านไขสันหลังไปยังสมอง และก้านสมองเกิดการตอบ

สนองกระตุน้ หรอืยบัยัง้ส่งผ่านลงมาไขสนัหลัง กล้ามเนือ้ 

ผ่านเส้นประสาทอัตโนมัติที่จะมายังหลอดเลือดส่วน

ปลาย และอวัยวะภายใน ให้ท�างานเป็นปกติ แต่ไม่

สามารถอธิบายการรักษาโรคต่างๆ ด้วยการฝังเข็มได้

ทั้งหมด ส่วนเหตุผลที่อธิบายในเชิงแพทย์แผนจีนคือ 

อวัยวะและส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกายจะประกอบ

อยู่ด้วยสภาวะหยินและหยาง ซึ่งในสภาพปกติจะอยู่ใน

ภาวะสมดุลกัน เมื่อมีเหตุของโรคมาท�าลายภาวะสมดุล

ก็จะท�าให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ความผิดปกติที่เกิด

ขึน้จะแสดงออกมาได้ตามเส้นลมปราณของแต่ละอวัยวะ

ที่ผิดปกติ ซ่ึงเราสามารถใช้การฝังเข็มกระตุ้นรักษาผ่าน

ไปตามเส้นลมปราณ เพราะเป็นการกระตุ้นสองทิศทาง 

(bi-directionnal normalizing effect) ออกฤทธิไ์ด้ทัง้ทาง

กระตุ้นและกด เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลเป็น

ปกติด้วยตนเอง (self-organizing activity) จึงอธิบาย

กลไกการใช้การฝังเขม็รกัษาผูป่้วยใบหน้ากระตกุครึง่ซกี

ได้16,17

 บรเิวณต�าแหน่งทีฉ่ดียาโบทลูนิมุ ทอกซนินัน้ กล้าม

เนื้อบริเวณดังกล่าวมีผังผืดเกิดขึ้น มีการพบหลักฐานว่า 

จุดฝังเข็มและเส้นลมปราณมีความสัมพันธ์กับเนื้อเยื่อ

เก่ียวพนัหลงัการกระตุ้นด้วยเขม็พบว่า มกีารเปลีย่นแปลง

โครงสร้างทีค่งอยู ่หลงัจากถอนเข็มแล้ว ท�าให้เชือ่ว่าการ

เปลีย่นแปลงสญัญาณยงัคงอยู ่ส่งผลให้การรกัษาอยูไ่ด้

นาน อาจเป็นวัน สัปดาห์ หรือ ถาวร การฝังเข็มตามจุด

ต่างๆ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนกับสมองบางส่วนโดยเฉพาะ 

เห็นได้จากการศึกษาโดยใช้ functional MRI โดย Cho 

และคณะ พบว่าการกระตุ้นจุดฝังเข็มที่หลังตรงบริเวณ

ข้างกระดูกสันหลัง ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมอง

ส่วนบริเวณ cingulated cortex, motor area และ tha-

lamic nuclei18,19

 ปัจจัยกระตุ้นการกระตุกใบหน้าส่วนหนึ่งมาจาก

ภาวะวติกกงัวลหรือท้อแท้ การฝังเขม็กระตุน้ให้มกีารหลัง่ 

endogenous beta-endorphine ในน�้าไขสันหลัง หรือ

กระตุน้ให้เกดิการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั serotonin trans-

mission ในสมอง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น20
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 ข้อจ�ากัดของงานวิจัยในครั้งนี้ ในเรื่องการประเมิน

ความถี่ของการกระตุกโดยใช้ภาพถ่ายวีดีโอ ซึ่งขณะที่

ถ่ายผู้ป่วยอาจมีภาวะวิตกกังวลส่งผลให้ความถี่ในการ 

กระตกุมากขึน้กว่าเดิม อีกทัง้ไม่ได้เปรียบเทยีบกบั sham 

แต่เปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐาน นอกจากนี้

ยงัไม่มกีารประเมินผลในระยะยาวว่าสามารถลดปรมิาณ

โบทูลินุม ทอกซินในการฉีดครั้งต่อไปได้หรือไม่ งานวิจัย

ต้นฉบับของการรกัษาด้วยการฝังเขม็ส่วนใหญ่เป็นภาษา

จีนท�าให้มีผลต่อการท�าวิจัย

 การฝังเข็มในผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก ร่วม

กบัการรกัษาโดยใช้โบทไูลนมุ ทอกซนิ สามารถเพิม่ระยะ

เวลาในการรกัษาอาการใบหน้ากระตุก นอกจากนีย้งัช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งลด

โอกาสดื้อต่อยาโบทูไลนุม ทอกซินในระยะยาว 

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณ น.พ.กิตติศักดิ์ เชื้อสกุลวนิช กลุ่ม

งานแพทย์ทางเลอืกและแพทย์แผนไทย ร.พ.สรุนิทร์ และ 

ผู้ป่วยทุกท่าน ที่มีส่วนท�าให้งานวิจัยส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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