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ชื่ อผลงาน ผลการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาระหว่างการใช้อลั ตร้าซาวด์ร่วมกับเจลคีโทโพรเฟน
และไดโคลฟี แนค ต่ออาการปวดหลังส่ วนล่างในผูป้ ่ วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับ
เส้นประสาทระยะแรกเริ่ ม โรงพยาบาลทุ่งหว้า
ชื่ อหน่ วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู งานกายภาพบาบัด โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ผู้วจิ ัย: กภ.วิทยา หลงละเลิง ตาแหน่งนักกายภาพบาบัดชานาญการ วท.บ. (กายภาพบาบัด)
อ. ทีป่ รึกษา พว.วินิตย์ หลงละเลิง ผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง (การพยาบาลอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
พทป. เมธาร์ ศิริวฒั นสาธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทคัดย่อ
บทนา ประชากรส่ วนใหญ่จะมีปัญหาสุ ขภาพด้วยอาการปวดหลังส่ วนล่าง มีอตั ราความชุ กสู งถึง ร้อยละ 40
ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ โดยเป็ นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ร้อย
ละ 24 อยู่ใ นช่ วงอายุ ต้ งั แต่ 20-60 ปี ขึ้ นไป ปั จ จุ บ นั ทางหน่ ว ยงาน พบว่า ผูป้ ่ วยที่ ม ารั บ บริ ก ารทาง
กายภาพบาบัดโรงพยาบาลทุ่งหว้า มีจานวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้สารวจข้อมูลสถิติประจาปี 2558-2560 พบว่า มี
จานวนเฉลี่ ย ต่ อ ปี ร้ อ ยละ 40 แนวโน้ม สู ง ขึ้ น เรื่ อยๆ ทางผู ว้ ิ จยั จึ ง เลื อ กใช้เ ทคนิ ค การรั ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของผลต่อการรักษา ลดจานวนผูม้ ารับบริ การทางกายภาพบาบัด และความแออัดของการเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของผลการรักษาทั้ง 3 โปรแกรม ต่ออาการปวดหลังส่ วนล่าง มุม
องศาการเคลื่ อนไหวลาตัว และกาลังกล้ามเนื้ อขา ระหว่างการใช้อลั ตร้าซาวด์ร่วมกับเจลคีโตโปรเฟน และ
ไดโคลฟี แนค ในผูป้ วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ ม
วิธีการทดลอง การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental research) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน จัด
เข้า กลุ่ ม ทดลอง กลุ่ ม ละ 10 คน จ านวน 3 กลุ่ ม คัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งด้ว ยวิ ธี สุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) แบบไม่แทนที่ ทาการประเมินในช่วงแรกรับ หลังการรักษาทันที ในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14 และ 16 ตามลาดับ
ผลการศึกษา เมื่อเปรี ยบเทียบตัวแปรตามทางคลินิก และอัตราเร่ งประสิ ทธิ ผลการรักษาต่อสัปดาห์ ทั้ง 3
กลุ่ม การทดลอง ได้แก่ Pain, Muscle power L4, Muscle power S1, Lumbar flexion และ Trunk lateral
flexion พบว่า มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปและวิจารณ์ ผลการทดลอง สามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมด้วยการใช้อลั ตร้าซาวด์ร่วมกับเจลคีโท
โพรเฟน และเจลไดโคลฟี แนค มาใช้รักษาอาการปวดหลังส่ วนล่างในผูป้ ่ วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลัง
ทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ มในทางคลิกนิกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ อัลตร้าซาวด์ เจลคีโทโพรเฟน เจลไดโคลฟี แนค โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
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1. ชื่ อผลงานโครงการวิจัย: การเปรี ยบเทียบผลการศึกษาระหว่างการใช้อลั ตร้าซาวด์ร่วมกับเจลคีโทโพรเฟน
และไดโคลฟี แนค ต่ออาการปวดหลังส่ วนล่างในผูป้ ่ วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทระยะ
แรกเริ่ ม โรงพยาบาลทุ่งหว้า
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อาจารย์ทปี่ รึกษา: พว.วินิตย์ หลงละเลิง ผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิม
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6. บทนา ประชากรส่ วนใหญ่จะมีปัญหาสุ ขภาพด้วยอาการปวดหลังส่ วนล่าง มีอตั ราความชุ กสู งถึง ร้อยละ
40 ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ โดยเป็ นโรคหมอนรองกระดู กสันหลังทับเส้นประสาท
ร้อยละ 24 อยูใ่ นช่วงอายุต้ งั แต่ 20-60 ปี ขึ้นไป ทางหน่วยงาน พบว่า ผูป้ ่ วยที่มารับบริ การทางกายภาพบาบัด
โรงพยาบาลทุ่งหว้า มีจานวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อ จึงได้สารวจข้อมูล
สถิติประจาปี 2558-2560 พบว่า โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ ม มีจานวนเฉลี่ย
ต่อปี ร้อยละ 40 ของประชากรในแถบนี้ ประกอบกับประชาชนมีลกั ษณะการทางานที่สอดคล้องกับอาการ
ของโรคต่อการก้มๆเงยๆหลังส่ วนล่างบ่อยๆ ส่ งผลต่อชีวกลศาสตร์ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ความแข็งแรงของ
หลังส่ วนล่างไม่สมดุลกัน ทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดอาการปวด จากัดการเคลื่อนไหวของลาตัว ชา และอ่อนแรงของ
กล้ามเนื้อขา ตามมา จากผลการศึกษา พบว่า เครื่ องมืออัลตร้าซาวด์ใช้ในการรักษาโรคทางระบบกระดูกและ
กล้า มเนื้ อ ผลของคลื่ น เป็ นการเคลื่ อนที่ ข องของเหลวรอบๆฟองก๊ า ซในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ท าให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของการยอมให้ผ่านของผนังเซลล์และเนื้ อเยื่อ และหากนามาใช้ร่วมกับยาต้านการอักเสบใน
รู ปแบบเจล ส่ งผลเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดูดซึ มของตัวยา การเพิ่มการทางานทางโครงสร้างทางกายภาพ ลด
ปวด บวม และการอักเสบ (Oktayoglu et al., 2014) ปั จจุบนั อาการปวดหลังส่ วนล่างในผูป้ ่ วยโรคหมอนรอง
กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท มีแนวโน้มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ทางผูว้ จิ ยั จึงคิดค้นวิธีการรักษาโดยใช้เครื่ องมือทาง
กายภาพบาบัดที่มีอยูใ่ นหน่วยงาน ร่ วมกับการใช้เทคนิค Phonophoresis เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของผลต่อการ
ลดอาการปวด บวม อัก เสบ และจากัดการเคลื่ อนไหวของข้อต่ อหรื อโครงสร้ างทางกายภาพ จนผูป้ ่ วย
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สามารถทากิจวัตรประจาวันในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งลดจานวนผูม้ ารับบริ การทางกายภาพบาบัด และ
ความแออัดของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
7. วัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของผลการรักษาทั้ง 3 โปรแกรม ต่ออาการปวดหลังส่ วนล่าง
มุมองศาการเคลื่อนไหวลาตัว และกาลังกล้ามเนื้ อขา ระหว่างการใช้อลั ตร้ าซาวด์ร่วมกับเจลคีโตโปรเฟน
และ ไดโคลฟี แนค ในผูป้ วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ ม โรงพยาบาลทุ่งหว้า
8. วิธีการดาเนินงานวิจัย ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental research) ตามคุ ณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Inclusion criteria) ใน 1 เดือน ที่ผา่ นมา พบว่ามีขนาดประชากร ทั้งหมด 10 คน จึงใช้การกาหนด
กลุ่มตัวอย่าง จากสู ตรของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาดของจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอ้ งการ 10 คน ดังนั้นในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่ มตัวอย่าง ทั้งหมด 30 คน จัดเข้ากลุ่ ม
ทดลอง กลุ่มละ 10 คน จานวน 3 กลุ่ม จะทาการประเมินระดับความเจ็บปวด กาลังกล้ามเนื้ อขา และการ
ประเมินมุมองศาการเคลื่อนไหวของลาตัว ในช่วงแรกรับ หลังการรักษา ในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
และ 16 ตามลาดับ รวมระยะการรักษาทั้งหมด 9 เดือน จากนั้นทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตาม และสรุ ปผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ 1. การวิเคราะห์ขอ้ มู ลทางสถิ ติโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดย
กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ P < 0.05 2. ทดสอบการแจกแจงแบบปกติดว้ ย Kolmogorov-Smirnov test 3.
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างคุ ณลักษณะของผูป้ ่ วยระหว่างกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ มทดลองโดยใช้สถิ ติ Chi–
square 4. การเปรี ยบเทียบตัวแปรทั้ง 3 กลุ่มการทดลอง โดยทดสอบกลุ่มสมมติฐานใช้ One-way ANOVA 5.
เปรี ยบเทียบอัตราเร่ งประสิ ทธิ ผลการรักษาต่อสัปดาห์ ใช้สถิติ Multivariable Linear regression
9. ผลการศึกษา ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัว่ ไป และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างคุณลักษณะของผูป้ ่ วยที่มี
อาการปวดหลังส่ วนล่างในผูป้ ่ วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ ม ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง
ข้ อมูล
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ (Mean ± SD)
3. BMI (Mean ± SD)
4. การศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
- ข้าราชการ
- ค้าขาย

กลุ่มที่ 1
n (%)

กลุ่มที่ 2
n (%)

กลุ่มที่ 3
n (%)

1 (10)

1 (10)

1 (10)

9 (90)
47.20 ± 9.51
24.38 ± 4.96

9 (90)
51.40 ± 7.17
24.15 ± 3.17

9 (90)
50.80 ± 7.70
26.83 ± 6.63

5 (50)

6 (60)

5 (50)

2 (20)
3 (30)

1 (10)
3 (30)

3 (30)
2 (20)

3 (30)

2 (20)

1 (10)

2 (20)

1 (10)

3 (30)

p -value

1.000
0.473
0.441
0.849

0.809
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- เกษตรกรรม
- ประมง
- อื่นๆ
6. Pain (Mean ± SD)
7. Muscle power L4 (Mean ± SD)
8. Muscle power S1 (Mean ± SD)
9. Muscle power L5 (Mean ± SD)
10. Lumbar flexion (Mean ± SD)
11. Trunk lateral flexion (Mean ± SD)

3 (30)
1 (10)
1 (10)
96.30 ± 0.48
3.84 ± 0.07
2.31 ± 0.12
2.20 ± 0.19
3.10 ± 0.25
8.20 ± 0.65

4 (40)
1 (10)
2 (20)
98.70 ± 0.48
3.71 ± 0.74
2.37 ± 0.09
1.88 ± 0.39
2.00 ± 0.13
10.30 ± 0.99

5 (50)
1 (10)
0 (0)
97.40 ± 0.84
3.64 ± 0.08
2.59 ± 0.22
2.12 ± 0.29
3.40 ± 0.45
12.40 ± 1.21

0.039*
<0.001*
0.001*
0.062
<0.001*
<0.001*

* p < .05
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าโดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อย
ละ 90 อายุโดยเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 47.2-51.4 ปี มี BMI เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 24.14-26.83 kg / m2 ระดับการศึกษา
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับประถมศึกษา คิดป็ นร้อยละ 50-60 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดป็ นร้อยละ 3050 เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างคุ ณลักษณะของผูป้ ่ วยระหว่างกลุ่มควบคุ มและกลุ่มทดลองโดยใช้สถิ ติ
Chi–square พบว่า เพศ อายุ BMI การศึกษา และอาชี พ ทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกัน (p>.05) แสดงให้เห็นว่า
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มมีความคล้ายคลึ งกัน เมื่อเปรี ยบเทียบตัวแปรตามทางคลิ นิกทั้ง 3
กลุ่ม การทดลอง ได้แก่ Pain, Muscle power L4, Muscle power S1, Lumbar flexion และ Trunk lateral
flexion โดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่
ในทางคลิ นิกทั้งสามกลุ่ มมี ค่าเฉลี่ ยที่แตกต่างกันน้อยมาก และมี การกระจายตัวของข้อมู ลน้อย เนื่ องจาก
ผูป้ ่ วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ มเป็ นการเจ็บป่ วยในระยะเฉี ยบพลัน
ตารางที่ 2 แสดงอัตราเร่ งประสิ ทธิ ผลการรักษาต่อสัปดาห์ ในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดหลังส่ วนล่างซึ่ งมีภาวะ
โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ ม เปรี ยบเทียบกับการรักษามาตรฐาน (Group1)
การรักษาด้วยยา Diclofenac gel (Group 2) และการรักษาด้วยยา Ketoprofen gel (Group 3)โดยใช้สถิติ
Multivariable Linear regression

Variable

Pain
(Score / week)
Muscle power L4
(Grade / week)

Group

Acceleration
(Mean ± SD )

1
2
3
1
2
3

-2.471 ± 0.144
-3.142 ± 0.193
-3.811 ± 0.151
0.081 ± 0.004
0.085 ± 0.004
0.087 ± 0.004

95% Confidence
Interval

-2.564 - -2.378
-3.267 - -3.017
-3.909 - -3.713
0.079 – 0.084
0.082 – 0.088
0.084 – 0.089

p -value
Compared with
Control group
(ref.)
<0.001
<0.001
(ref.)
0.027
0.001

Compared
between drugs
(ref.)
<0.001
(ref.)
0.192
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Muscle power L5
(Grade / week)
Muscle power S1
(Grade / week)
Lumbar flexion
(cm / week)
Trunk lateral flexion
(Degree / week)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0.112 ± 0.008
0.125 ± 0.008
0.145 ± 0.007
0.170 ± 0.010
0.174 ± 0.008
0.176 ± 0.008
0.142 ± 0.047
0.204 ± 0.047
0.236 ± 0.046
0.883 ± 0.140
0.928 ± 0.130
0.961 ± 0.137

0.108 – 0.117
0.120 – 0.131
0.140 – 0.149
0.163 – 0.176
0.169 – 0.180
0.171 – 0.181
0.112 – 0.173
0.174 – 0.235
0.207 – 0.266
0.793 – 0.974
0.843 – 1.012
0.873 – 1.050

(ref.)
<0.001
<0.001
(ref.)
0.031
0.003
(ref.)
<0.001
<0.001
(ref.)
0.012
0.002

(ref.)
<0.001
(ref.)
0.341
(ref.)
<0.001
(ref.)
0.060

p < .05
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าอัตราเร่ งประสิ ทธิ ผลการรักษาต่อสัปดาห์ ในผูป้ ่ วยที่มีอาการ
ปวดหลังส่ วนล่างซึ่ งมีภาวะโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ ม ต่อความปวด พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือการรักษาด้วยยา Diclofenac gel ร่ วมกับวิธีการรักษามาตรฐาน มีอตั ราเร่ งในการลด
ความปวด เท่ากับ 3.142 ± 0.061 คะแนนต่อสัปดาห์ และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 คือการรักษาด้วยยา Ketoprofen
gel ร่ วมกับวิธีการรักษามาตรฐาน มีอตั ราเร่ งในการลดความปวด เท่ากับ 3.811 ± 0.048 คะแนนต่อสัปดาห์
ซึ่ งยาทั้งสองตัวมีอตั ราเร่ งต่อสัปดาห์ในการลดความปวดมากกว่ากลุ่มที่ 1 (Placebo) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งยังพบว่ากลุ่มที่ใช้ยา Ketoprofen gel นั้นมีอตั ราเร่ งต่อสัปดาห์ในการลดปวดมากกว่า
กลุ่มที่รักษาด้วยยา Diclofenac gel อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกด้วย สาหรับอัตราเร่ งต่อกาลัง
กล้ามเนื้ อ L4 (Muscle power L4) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 2 ซึ่ งใช้รักษาด้วยยา Diclofenac gel ร่ วมกับวิธีการ
รักษามาตรฐาน มี อตั ราเร่ งในการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้ อ เท่ากับ 0.085 ± 0.001 เกรดต่อสัปดาห์ และกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ 3 คือการรักษาด้วยยา Ketoprofen gel ร่ วมกับวิธีการรักษามาตรฐานมี อัตราเร่ งในการเพิ่มกาลัง
กล้ามเนื้อ L4 เท่ากับ 0.087 ± 0.001 เกรดต่อสัปดาห์ โดยยาทั้งสองตัวมีอตั ราเร่ งต่อสัปดาห์ในการเพิ่มกาลัง
กล้ามเนื้ อ ได้มากกว่ากลุ่มที่ 1 (Placebo) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราเร่ ง
ระหว่างกลุ่มที่ใช้ยา Ketoprofen gel กับ Diclofenac gel นั้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อัตราเร่ งต่อกาลัง
กล้ามเนื้ อ L5 (Muscle power L5) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 2 ซึ่ งใช้รักษาด้วยยา Diclofenac gel
ร่ วมกับวิธีการรักษามาตรฐาน มีอตั ราเร่ งในการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้ อ L5 เท่ากับ 0.125 ± 0.003 เกรดต่อ
สัปดาห์ และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 คือการรักษาด้วยยา Ketoprofen gel ร่ วมกับวิธีการรักษามาตรฐานมี อัตราเร่ ง
ในการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้ อ L5 เท่ากับ 0.145 ± 0.002 เกรดต่อสัปดาห์ โดยยาทั้งสองตัวมีอตั ราเร่ งต่อสัปดาห์
ในการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้ อ ได้มากกว่ากลุ่ มที่ 1 (Placebo) อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบอัตราเร่ งในการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อ L5 ระหว่างกลุ่มใช้ยา Ketoprofen gel กับ Diclofenac gel นั้น
พบว่ากลุ่มที่ใช้ยา Ketoprofen gel นั้นมีอตั ราเร่ งต่อสัปดาห์ในการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้ อ L5 ได้มากกว่ากลุ่มที่
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รักษาด้วยยา Diclofenac gel อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในขณะที่อตั ราเร่ งต่อกาลังกล้ามเนื้ อ S1
(Muscle power S1) ระหว่างกลุ่มที่ใช้ยา Ketoprofen gel กับ Diclofenac gel นั้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
สาหรับอัตราเร่ งต่อความสามารถของผูป้ ่ วยในการการก้มตัว (Lumbar flexion) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 2 ซึ่ งใช้
รักษาด้วยยา Diclofenac gel ร่ วมกับวิธีการรักษามาตรฐาน มีอตั ราเร่ งต่อความสามารถของผูป้ ่ วยในการการ
ก้มตัว เท่ากับ 0.204 ± 0.015 เซ็นติเมตรต่อสัปดาห์ และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 คือการรักษาด้วยยา Ketoprofen gel
ร่ วมกับวิธีการรักษามาตรฐาน มีอตั ราเร่ งต่อความสามารถของผูป้ ่ วยในการการก้มตัว เท่ากับ 0.236 ± 0.015
เซ็นติเมตรต่อสัปดาห์ โดยพบว่ายาทั้งสองตัวมีอตั ราเร่ งต่อสัปดาห์ในการเพิ่มความสามารถของผูป้ ่ วยในการ
การก้มตัว ได้มากกว่ากลุ่มที่ 1 (Placebo) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง
กลุ่มใช้ยา Ketoprofen gel กับ Diclofenac gel นั้นพบว่ากลุ่มที่ใช้ยา Ketoprofen gel นั้นมีอตั ราเร่ งต่อสัปดาห์
ในการเพิ่มความสามารถของผูป้ ่ วยในการการก้มตัว ได้มากกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยยา Diclofenac gel อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่ วนของอัตราเร่ งต่อความสามารถของผูป้ ่ วยในการเอียงลาตัวไปด้านข้าง
(Trunk lateral flexion) พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ 2 ซึ่ งใช้รักษาด้วยยา Diclofenac gel ร่ วมกับวิธีการรักษา
มาตรฐาน และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 คือการรักษาด้วยยา Ketoprofen gel ร่ วมกับวิธีการรักษามาตรฐานนั้น มี
อัตราเร่ งเท่ากับ 0.928 ± 0.041 องศาต่อสัปดาห์ และ 0.961 ± 0.043 องศาต่อสัปดาห์ ตามลาดับ โดยยาทั้ง
สองตัวมีอตั ราเร่ งต่อสัปดาห์ในการเพิ่มความสามารถของผูป้ ่ วยในการเอียงลาตัวไปด้านข้าง ได้มากกว่ากลุ่ม
ที่ 1 (Placebo) อย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แต่เมื่ อเปรี ย บเที ยบอัตราเร่ ง ระหว่า งกลุ่ ม ที่ ใ ช้ย า
Ketoprofen gel กับ Diclofenac gel พบว่าทั้งสองกลุ่มมีอตั ราเร่ งต่อความสามารถของผูป้ ่ วยในการเอียงลาตัว
ไปด้านข้างได้ไม่มีความแตกต่างกัน
กราฟที่ 1 แสดงอัตราเร่ งประสิ ทธิ ผลการรักษาต่อเวลา ในการติดตามผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดหลังส่ วนล่างซึ่ งมี
ภาวะโรคหมอนรองกระดู กสันหลังทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ ม โดยการเปรี ยบเที ยบกับการรั กษาตาม
มาตรฐาน+KY Gel (Group1) การรักษาตามมาตรฐาน+ Diclofenac gel (Group 2) และการรักษาตาม
มาตรฐาน+ Ketoprofen gel (Group 3)
A

B

C

D

E

A: Score pain, B: Lumbar flexion, C: Trunk lateral flexion, D: Grade of Muscle power L4, E: Grade of Muscle power L5, F: Grade
of Muscle power S1

10. สรุ ปผลการศึกษา ผลของการรักษาด้วย Hydrocollator (HP), Phonophoresis (PH) with Ketoprofen gel,
Pelvic traction, Mckenzie exercise ทาให้ระดับความเจ็บปวด เกรดกาลังกล้ามเนื้ อขา ระยะทางการก้มตัว
และมุ มองศาการเคลื่ อนไหวในท่าการเอียงลาตัว ไปด้านข้าง ให้ผลที่ดีที่สุด รองลงมา คื อ การรักษาด้วย
Hydrocollator (HP), Phonophoresis (PH) with Diclofenac gel, Pelvic traction, Mckenzie exercise และ

F
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Hydrocollator (HP), Phonophoresis (PH) with K-Y Jelly, Pelvic traction, Mckenzie exercise ตามลาดับ
โดยมีค่าความแตกต่างของระดับความเจ็บปวด เกรดกาลังกล้ามเนื้ อขา ระยะทางการก้มตัว และมุมองศาการ
เคลื่อนไหวในท่าเอียงลาตัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05
11. อภิปรายผลการศึกษา การรักษาด้วย Hydrocollator (HP), Phonophoresis (PH) with Ketoprofen gel,
Pelvic traction, Mckenzie exercise ทาให้ระดับความเจ็บปวดที่ลดลง เกรดกาลังกล้ามเนื้ อขา ระยะทางการ
ก้มตัว และมุมองศาการเคลื่อนไหวในท่าการเอียงลาตัวไปด้านข้างที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Tabinda and Mahmood (2015). กล่าวว่า การรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์ร่วมกับเจลคีโตโปรเฟนในผูป้ ่ วยปลอก
หุม้ เอ็นข้อมืออักเสบ พบว่า เป็ นการรักษาที่ปลอดภัย ช่วยกระตุน้ การซ่อมสร้างของเนื้อเยื่อ เพิ่มการไหลผ่าน
และดูดซึ มของตัวยา ลดอาการปวด อักเสบของเส้นเอ็น และเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างการทางานของ
กล้ามเนื้อมือ โดยมีค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ P < 0.05
12. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ 1. สามารถนาผลการรักษาด้วยการใช้อลั ตร้าซาวด์ร่วมกับเจลคีโทโพรเฟน การประคบ
ร้อน ดึงหลัง และการออกกาลังกาย มาใช้รักษาอาการปวดหลังส่ วนล่างในผูป้ ่ วยโรคหมอนรองกระดู กสัน
หลังทับเส้นประสาทระยะแรกเริ่ ม ในทางคลิกนิกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 2. อาสาสมัครมีความพึงพอใจร้อย
ละ 95.87
13. ข้ อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาต่ อไป 1. ควรทาการศึกษาเกรดกาลังกล้ามเนื้ อระดับ L2 และ L3
เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมอาการและระดับความรุ นแรงของหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท 2.
ควรศึกษามุมการเคลื่อนไหวในท่าแอ่นหลัง (Lumbar extension) และการบิดหมุนตัว (Lumbar rotation) เพื่อ
ดูความแตกต่างในระดับของเอว 3. เพื่อให้งานการศึกษามีคุณภาพมาก และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นควร
เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่าง และทาการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การศึกษาในเชิงความสัมพันธ์
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