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ช่ือผลงาน     ผลการเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวา่งการใชอ้ลัตร้าซาวด์ร่วมกบัเจลคีโทโพรเฟน   
         และไดโคลฟีแนค  ต่ออาการปวดหลงัส่วนล่างในผูป่้วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบั   
         เส้นประสาทระยะแรกเร่ิม โรงพยาบาลทุ่งหวา้ 
ช่ือหน่วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู งานกายภาพบ าบดั โรงพยาบาลทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 
ผู้วจัิย:         กภ.วทิยา หลงละเลิง ต าแหน่งนกักายภาพบ าบดัช านาญการ วท.บ. (กายภาพบ าบดั) 
อ. ทีป่รึกษา  พว.วนิิตย ์หลงละเลิง ผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง (การพยาบาลอายรุศาสตร์- 
                 ศลัยศาสตร์) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
         พทป. เมธาร์ ศิริวฒันสาธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 
บทน า ประชากรส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพดว้ยอาการปวดหลงัส่วนล่าง มีอตัราความชุกสูงถึง ร้อยละ 40 
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายประมาณ 100 พนัลา้นดอลลาร์ โดยเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาท ร้อย
ละ 24 อยู่ในช่วงอายุตั้ งแต่ 20-60 ปีข้ึนไป ปัจจุบนัทางหน่วยงาน พบว่า ผูป่้วยท่ีมารับบริการทาง
กายภาพบ าบดัโรงพยาบาลทุ่งหวา้ มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน จึงไดส้ ารวจขอ้มูลสถิติประจ าปี 2558-2560 พบวา่ มี
จ  านวนเฉล่ียต่อปี ร้อยละ 40 แนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ ทางผูว้ิจยัจึงเลือกใช้เทคนิคการรักษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลต่อการรักษา ลดจ านวนผูม้ารับบริการทางกายภาพบ าบดั และความแออดัของการเขา้
รับการรักษาในโรงพยาบาล 
วตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลการรักษาทั้ง 3 โปรแกรม ต่ออาการปวดหลงัส่วนล่าง มุม
องศาการเคล่ือนไหวล าตวั และก าลงักลา้มเน้ือขา ระหว่างการใชอ้ลัตร้าซาวด์ร่วมกบัเจลคีโตโปรเฟน และ
ไดโคลฟีแนค ในผูป้วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาทระยะแรกเร่ิม 
วิธีการทดลอง การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน จดั

เข้ากลุ่มทดลอง กลุ่มละ 10 คน จ านวน 3 กลุ่ม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) แบบไม่แทนท่ี ท าการประเมินในช่วงแรกรับ หลงัการรักษาทนัที ในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14 และ 16 ตามล าดบั  

ผลการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบตวัแปรตามทางคลินิก และอตัราเร่งประสิทธิผลการรักษาต่อสัปดาห์ ทั้ง 3 

กลุ่ม การทดลอง ไดแ้ก่ Pain, Muscle power L4, Muscle power S1, Lumbar flexion และ Trunk lateral 

flexion พบวา่ มีค่าความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง สามารถเลือกวธีิการรักษาท่ีเหมาะสมดว้ยการใชอ้ลัตร้าซาวด์ร่วมกบัเจลคีโท

โพรเฟน และเจลไดโคลฟีแนค มาใช้รักษาอาการปวดหลงัส่วนล่างในผูป่้วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลงั

ทบัเส้นประสาทระยะแรกเร่ิมในทางคลิกนิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ อลัตร้าซาวด ์เจลคีโทโพรเฟน เจลไดโคลฟีแนค โรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาท 



2 
 

 
 
 
 
 
1. ช่ือผลงานโครงการวจัิย: การเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวา่งการใชอ้ลัตร้าซาวด์ร่วมกบัเจลคีโทโพรเฟน  
และไดโคลฟีแนค  ต่ออาการปวดหลงัส่วนล่างในผูป่้วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาทระยะ
แรกเร่ิม โรงพยาบาลทุ่งหวา้  
2. ค าส าคัญ: อลัตร้าซาวด ์เจลคีโทโพรเฟน เจลไดโคลฟีแนค โรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาท 
3. ช่ือหน่วยงาน: กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู งานกายภาพบ าบดั โรงพยาบาลทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล 
4. ผู้วจัิย: กภ.วทิยา หลงละเลิง ต าแหน่งนกักายภาพบ าบดัช านาญการ  
    อาจารย์ทีป่รึกษา: พว.วนิิตย ์หลงละเลิง ผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ และ พทป. เมธาร์ ศิริวฒันสาธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
5. การติดต่อกับทีมงาน: กภ.วิทยา หลงละเลิง ต าแหน่ง นกักายภาพบ าบดัช านาญการ Tel: 083-6406398 E-
mail: Wit_2529@homail.com 
6. บทน า ประชากรส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพดว้ยอาการปวดหลงัส่วนล่าง มีอตัราความชุกสูงถึง ร้อยละ 
40 ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายประมาณ 100 พนัลา้นดอลลาร์ โดยเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาท 
ร้อยละ 24 อยูใ่นช่วงอายุตั้งแต่ 20-60 ปีข้ึนไป ทางหน่วยงาน พบวา่ ผูป่้วยท่ีมารับบริการทางกายภาพบ าบดั
โรงพยาบาลทุ่งหวา้ มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะโรคทางระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ จึงไดส้ ารวจขอ้มูล
สถิติประจ าปี 2558-2560 พบวา่ โรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาทระยะแรกเร่ิม มีจ านวนเฉล่ีย
ต่อปี ร้อยละ 40 ของประชากรในแถบน้ี ประกอบกบัประชาชนมีลกัษณะการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัอาการ
ของโรคต่อการกม้ๆเงยๆหลงัส่วนล่างบ่อยๆ ส่งผลต่อชีวกลศาสตร์ของกลา้มเน้ือ เส้นเอน็ ความแข็งแรงของ
หลงัส่วนล่างไม่สมดุลกนั ท าให้ผูป่้วยเกิดอาการปวด จ ากดัการเคล่ือนไหวของล าตวั ชา และอ่อนแรงของ
กลา้มเน้ือขา ตามมา จากผลการศึกษา พบวา่ เคร่ืองมืออลัตร้าซาวด์ใชใ้นการรักษาโรคทางระบบกระดูกและ
กล้ามเน้ือ ผลของคล่ืนเป็นการเคล่ือนท่ีของของเหลวรอบๆฟองก๊าซในทิศทางเดียวกัน ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของการยอมให้ผ่านของผนงัเซลล์และเน้ือเยื่อ และหากน ามาใชร่้วมกบัยาตา้นการอกัเสบใน
รูปแบบเจล ส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของตวัยา การเพิ่มการท างานทางโครงสร้างทางกายภาพ ลด
ปวด บวม และการอกัเสบ (Oktayoglu et al., 2014) ปัจจุบนัอาการปวดหลงัส่วนล่างในผูป่้วยโรคหมอนรอง
กระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาท มีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ ทางผูว้จิยัจึงคิดคน้วิธีการรักษาโดยใชเ้คร่ืองมือทาง
กายภาพบ าบดัท่ีมีอยูใ่นหน่วยงาน ร่วมกบัการใชเ้ทคนิค Phonophoresis เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลต่อการ
ลดอาการปวด บวม อกัเสบ และจ ากัดการเคล่ือนไหวของข้อต่อหรือโครงสร้างทางกายภาพ จนผูป่้วย
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สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัในการประกอบอาชีพได ้อีกทั้งลดจ านวนผูม้ารับบริการทางกายภาพบ าบดั และ
ความแออดัของการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 
7. วตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลการรักษาทั้ง 3 โปรแกรม ต่ออาการปวดหลงัส่วนล่าง 
มุมองศาการเคล่ือนไหวล าตวั และก าลงักลา้มเน้ือขา ระหว่างการใช้อลัตร้าซาวด์ร่วมกบัเจลคีโตโปรเฟน 
และ ไดโคลฟีแนค ในผูป้วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาทระยะแรกเร่ิม โรงพยาบาลทุ่งหวา้ 
8. วิธีการด าเนินงานวิจัย ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) ตามคุณสมบติัของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (Inclusion criteria) ใน 1 เดือน ท่ีผา่นมา พบวา่มีขนาดประชากร ทั้งหมด 10 คน จึงใชก้ารก าหนด
กลุ่มตวัอยา่ง จากสูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดข้นาดของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีตอ้งการ 10 คน ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ทั้งหมด 30 คน จดัเขา้กลุ่ม
ทดลอง กลุ่มละ 10 คน จ านวน 3 กลุ่ม จะท าการประเมินระดบัความเจ็บปวด ก าลงักลา้มเน้ือขา และการ
ประเมินมุมองศาการเคล่ือนไหวของล าตวั ในช่วงแรกรับ หลงัการรักษา ในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
และ 16 ตามล าดบั รวมระยะการรักษาทั้งหมด 9 เดือน จากนั้นท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ติดตาม และสรุปผล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
ก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี P < 0.05 2. ทดสอบการแจกแจงแบบปกติดว้ย Kolmogorov-Smirnov test 3. 
เปรียบเทียบความแตกต่างคุณลกัษณะของผูป่้วยระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ Chi–
square 4. การเปรียบเทียบตวัแปรทั้ง 3 กลุ่มการทดลอง โดยทดสอบกลุ่มสมมติฐานใช ้One-way ANOVA 5. 
เปรียบเทียบอตัราเร่งประสิทธิผลการรักษาต่อสัปดาห์ ใชส้ถิติ Multivariable Linear regression  
9. ผลการศึกษา ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลทัว่ไป และการเปรียบเทียบความแตกต่างคุณลกัษณะของผูป่้วยท่ีมี
อาการปวดหลงัส่วนล่างในผูป่้วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาทระยะแรกเร่ิม ระหวา่งกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง 

ข้อมูล 
กลุ่มท่ี 1 
n (%) 

กลุ่มท่ี 2 
n (%) 

กลุ่มท่ี 3 
n (%) 

p -value 

1. เพศ           
          - ชาย 

1 (10) 1 (10) 1 (10) 
1.000 

          - หญิง 9 (90) 9 (90) 9 (90) 
2. อาย ุ(Mean ± SD) 47.20 ± 9.51 51.40 ± 7.17 50.80 ± 7.70 0.473 
3. BMI (Mean ± SD) 24.38 ± 4.96 24.15 ± 3.17 26.83 ± 6.63 0.441 
4. การศึกษา  
          - ประถมศึกษา 

5 (50) 6 (60) 5 (50) 
0.849 

          - มธัยมศึกษา 2 (20) 1 (10) 3 (30) 
           - ปริญญาตรี 3 (30) 3 (30) 2 (20) 
5. อาชีพ         
          - ขา้ราชการ 

3 (30) 2 (20) 1 (10) 
0.809 

          - คา้ขาย 2 (20) 1 (10) 3 (30) 
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          - เกษตรกรรม 3 (30) 4 (40) 5 (50) 
          - ประมง 1 (10) 1 (10) 1 (10) 
          - อ่ืนๆ 1 (10) 2 (20) 0 (0) 
6. Pain (Mean ± SD) 96.30 ± 0.48 98.70 ± 0.48 97.40 ± 0.84 0.039* 
7. Muscle power L4 (Mean ± SD) 3.84 ± 0.07 3.71 ± 0.74 3.64 ± 0.08 <0.001* 
8. Muscle power S1 (Mean ± SD) 2.31 ± 0.12 2.37 ± 0.09 2.59 ± 0.22 0.001* 
9. Muscle power L5 (Mean ± SD) 2.20 ± 0.19 1.88 ± 0.39 2.12 ± 0.29 0.062 
10. Lumbar flexion (Mean ± SD) 3.10 ± 0.25 2.00 ± 0.13 3.40 ± 0.45 <0.001* 
11. Trunk lateral flexion (Mean ± SD) 8.20 ± 0.65 10.30 ± 0.99 12.40 ± 1.21 <0.001* 

* p < .05  
 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ละ 90 อายุโดยเฉล่ียอยูใ่นช่วง 47.2-51.4 ปี มี BMI เฉล่ียอยูใ่นช่วง 24.14-26.83 kg / m2  ระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัประถมศึกษา คิดป็นร้อยละ 50-60 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดป็นร้อยละ 30-
50 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคุณลกัษณะของผูป่้วยระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ 
Chi–square พบวา่ เพศ อายุ BMI การศึกษา และอาชีพ ทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกนั (p>.05) แสดงให้เห็นวา่
คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสามกลุ่มมีความคลา้ยคลึงกนั เม่ือเปรียบเทียบตวัแปรตามทางคลินิกทั้ง 3 
กลุ่ม การทดลอง ไดแ้ก่ Pain, Muscle power L4, Muscle power S1, Lumbar flexion และ Trunk lateral 
flexion โดยใชส้ถิติ One-way ANOVA พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่
ในทางคลินิกทั้งสามกลุ่มมีค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัน้อยมาก และมีการกระจายตวัของขอ้มูลน้อย เน่ืองจาก
ผูป่้วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาทระยะแรกเร่ิมเป็นการเจบ็ป่วยในระยะเฉียบพลนั 
ตารางที่ 2 แสดงอตัราเร่งประสิทธิผลการรักษาต่อสัปดาห์ ในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดหลงัส่วนล่างซ่ึงมีภาวะ
โรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาทระยะแรกเร่ิม เปรียบเทียบกบัการรักษามาตรฐาน (Group1) 
การรักษาดว้ยยา Diclofenac gel (Group 2) และการรักษาดว้ยยา Ketoprofen gel (Group 3)โดยใช้สถิติ 
Multivariable Linear regression  

Variable Group 
Acceleration 
 (Mean ± SD ) 

95% Confidence 
Interval 

 

p -value 
 

Compared with 
Control group 

Compared 
between drugs 

Pain 
(Score / week) 
 

1 -2.471 ± 0.144 -2.564 - -2.378  (ref.)  
2 -3.142 ± 0.193 -3.267 - -3.017 <0.001 (ref.) 
3 -3.811 ± 0.151 -3.909 - -3.713 <0.001 <0.001 

Muscle power L4 
(Grade / week) 

1 0.081 ± 0.004 0.079 – 0.084 (ref.)  
2 0.085 ± 0.004 0.082 – 0.088 0.027 (ref.) 
3 0.087 ± 0.004 0.084 – 0.089 0.001 0.192 
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Muscle power L5 
(Grade / week) 

1 0.112 ± 0.008 0.108 – 0.117 (ref.)  
2 0.125 ± 0.008 0.120 – 0.131 <0.001 (ref.) 
3 0.145 ± 0.007 0.140 – 0.149 <0.001 <0.001 

Muscle power S1 
(Grade / week) 

1 0.170 ± 0.010 0.163 – 0.176 (ref.)  
2 0.174 ± 0.008 0.169 – 0.180 0.031 (ref.) 
3 0.176 ± 0.008 0.171 – 0.181 0.003 0.341 

Lumbar flexion 
(cm / week) 

1 0.142 ± 0.047 0.112 – 0.173 (ref.)  
2 0.204 ± 0.047 0.174 – 0.235 <0.001 (ref.) 
3 0.236 ± 0.046 0.207 – 0.266 <0.001 <0.001 

Trunk lateral flexion 
(Degree / week) 

1 0.883 ± 0.140 0.793 – 0.974 (ref.)  
2 0.928 ± 0.130 0.843 – 1.012 0.012 (ref.) 
3 0.961 ± 0.137 0.873 – 1.050 0.002 0.060 

  p < .05 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นวา่อตัราเร่งประสิทธิผลการรักษาต่อสัปดาห์ ในผูป่้วยท่ีมีอาการ
ปวดหลงัส่วนล่างซ่ึงมีภาวะโรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาทระยะแรกเร่ิม ต่อความปวด พบวา่
กลุ่มตวัอย่างท่ี 2 คือการรักษาด้วยยา Diclofenac gel ร่วมกบัวิธีการรักษามาตรฐาน มีอตัราเร่งในการลด
ความปวด เท่ากบั 3.142 ± 0.061 คะแนนต่อสัปดาห์ และกลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คือการรักษาดว้ยยา Ketoprofen 
gel  ร่วมกบัวิธีการรักษามาตรฐาน มีอตัราเร่งในการลดความปวด เท่ากบั 3.811 ± 0.048 คะแนนต่อสัปดาห์ 
ซ่ึงยาทั้งสองตวัมีอตัราเร่งต่อสัปดาห์ในการลดความปวดมากกวา่กลุ่มท่ี 1 (Placebo) อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งยงัพบวา่กลุ่มท่ีใชย้า Ketoprofen gel นั้นมีอตัราเร่งต่อสัปดาห์ในการลดปวดมากกวา่
กลุ่มท่ีรักษาดว้ยยา Diclofenac gel อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกดว้ย ส าหรับอตัราเร่งต่อก าลงั
กลา้มเน้ือ L4 (Muscle power L4) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 ซ่ึงใชรั้กษาดว้ยยา Diclofenac gel ร่วมกบัวิธีการ
รักษามาตรฐาน มีอตัราเร่งในการเพิ่มก าลงักล้ามเน้ือ เท่ากบั 0.085 ± 0.001 เกรดต่อสัปดาห์ และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ี 3 คือการรักษาดว้ยยา Ketoprofen gel  ร่วมกบัวิธีการรักษามาตรฐานมี อตัราเร่งในการเพิ่มก าลงั
กลา้มเน้ือ L4 เท่ากบั 0.087 ± 0.001 เกรดต่อสัปดาห์ โดยยาทั้งสองตวัมีอตัราเร่งต่อสัปดาห์ในการเพิ่มก าลงั
กลา้มเน้ือ ไดม้ากกวา่กลุ่มท่ี 1 (Placebo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือเปรียบเทียบอตัราเร่ง 
ระหวา่งกลุ่มท่ีใช้ยา Ketoprofen gel กบั Diclofenac gel นั้นพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั อตัราเร่งต่อก าลงั
กลา้มเน้ือ L5 (Muscle power L5) จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ี 2 ซ่ึงใชรั้กษาดว้ยยา Diclofenac gel 
ร่วมกบัวิธีการรักษามาตรฐาน มีอตัราเร่งในการเพิ่มก าลงักลา้มเน้ือ L5 เท่ากบั 0.125 ± 0.003 เกรดต่อ
สัปดาห์ และกลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คือการรักษาดว้ยยา Ketoprofen gel  ร่วมกบัวิธีการรักษามาตรฐานมี อตัราเร่ง
ในการเพิ่มก าลงักลา้มเน้ือ L5 เท่ากบั 0.145 ± 0.002 เกรดต่อสัปดาห์ โดยยาทั้งสองตวัมีอตัราเร่งต่อสัปดาห์
ในการเพิ่มก าลงักลา้มเน้ือ ได้มากกว่ากลุ่มท่ี 1 (Placebo) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือ
เปรียบเทียบอตัราเร่งในการเพิ่มก าลงักลา้มเน้ือ L5 ระหวา่งกลุ่มใชย้า Ketoprofen gel กบั Diclofenac gel นั้น
พบวา่กลุ่มท่ีใชย้า Ketoprofen gel นั้นมีอตัราเร่งต่อสัปดาห์ในการเพิ่มก าลงักลา้มเน้ือ L5 ไดม้ากกวา่กลุ่มท่ี
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รักษาดว้ยยา Diclofenac gel อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีอตัราเร่งต่อก าลงักลา้มเน้ือ S1 
(Muscle power S1) ระหวา่งกลุ่มท่ีใชย้า Ketoprofen gel กบั Diclofenac gel นั้นพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั 
ส าหรับอตัราเร่งต่อความสามารถของผูป่้วยในการการกม้ตวั (Lumbar flexion) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 ซ่ึงใช้
รักษาดว้ยยา Diclofenac gel ร่วมกบัวิธีการรักษามาตรฐาน มีอตัราเร่งต่อความสามารถของผูป่้วยในการการ
กม้ตวั เท่ากบั 0.204 ± 0.015 เซ็นติเมตรต่อสัปดาห์ และกลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คือการรักษาดว้ยยา Ketoprofen gel  
ร่วมกบัวธีิการรักษามาตรฐาน มีอตัราเร่งต่อความสามารถของผูป่้วยในการการกม้ตวั เท่ากบั 0.236 ± 0.015 
เซ็นติเมตรต่อสัปดาห์ โดยพบวา่ยาทั้งสองตวัมีอตัราเร่งต่อสัปดาห์ในการเพิ่มความสามารถของผูป่้วยในการ
การกม้ตวั ไดม้ากกวา่กลุ่มท่ี 1 (Placebo) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง
กลุ่มใชย้า Ketoprofen gel กบั Diclofenac gel นั้นพบวา่กลุ่มท่ีใชย้า Ketoprofen gel นั้นมีอตัราเร่งต่อสัปดาห์
ในการเพิ่มความสามารถของผูป่้วยในการการกม้ตวั ไดม้ากกวา่กลุ่มท่ีรักษาดว้ยยา Diclofenac gel อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในส่วนของอตัราเร่งต่อความสามารถของผูป่้วยในการเอียงล าตวัไปดา้นขา้ง 
(Trunk lateral flexion) พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี 2 ซ่ึงใช้รักษาดว้ยยา Diclofenac gel ร่วมกบัวิธีการรักษา
มาตรฐาน และกลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คือการรักษาดว้ยยา Ketoprofen gel  ร่วมกบัวิธีการรักษามาตรฐานนั้น มี
อตัราเร่งเท่ากบั 0.928 ± 0.041 องศาต่อสัปดาห์ และ 0.961 ± 0.043 องศาต่อสัปดาห์ ตามล าดบั โดยยาทั้ง
สองตวัมีอตัราเร่งต่อสัปดาห์ในการเพิ่มความสามารถของผูป่้วยในการเอียงล าตวัไปดา้นขา้ง ไดม้ากกวา่กลุ่ม
ท่ี 1 (Placebo) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่เม่ือเปรียบเทียบอตัราเร่งระหว่างกลุ่มท่ีใช้ยา 
Ketoprofen gel กบั Diclofenac gel พบวา่ทั้งสองกลุ่มมีอตัราเร่งต่อความสามารถของผูป่้วยในการเอียงล าตวั
ไปดา้นขา้งไดไ้ม่มีความแตกต่างกนั 
กราฟที ่1 แสดงอตัราเร่งประสิทธิผลการรักษาต่อเวลา ในการติดตามผูป่้วยท่ีมีอาการปวดหลงัส่วนล่างซ่ึงมี
ภาวะโรคหมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาทระยะแรกเร่ิม โดยการเปรียบเทียบกบัการรักษาตาม
มาตรฐาน+KY Gel (Group1) การรักษาตามมาตรฐาน+ Diclofenac gel (Group 2) และการรักษาตาม
มาตรฐาน+ Ketoprofen gel (Group 3) 
 
 
 
 
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. สรุปผลการศึกษา ผลของการรักษาดว้ย Hydrocollator (HP), Phonophoresis (PH) with Ketoprofen gel, 
Pelvic traction, Mckenzie exercise ท าให้ระดบัความเจ็บปวด เกรดก าลงักลา้มเน้ือขา ระยะทางการกม้ตวั 
และมุมองศาการเคล่ือนไหวในท่าการเอียงล าตวัไปด้านขา้ง ให้ผลท่ีดีท่ีสุด รองลงมา คือ การรักษาด้วย 
Hydrocollator (HP), Phonophoresis (PH) with Diclofenac gel, Pelvic traction, Mckenzie exercise และ 

 A B C D E F 
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Hydrocollator (HP), Phonophoresis (PH) with K-Y Jelly, Pelvic traction, Mckenzie exercise ตามล าดบั 
โดยมีค่าความแตกต่างของระดบัความเจ็บปวด เกรดก าลงักลา้มเน้ือขา ระยะทางการกม้ตวั และมุมองศาการ
เคล่ือนไหวในท่าเอียงล าตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P < 0.05 
11. อภิปรายผลการศึกษา การรักษาดว้ย Hydrocollator (HP), Phonophoresis (PH) with Ketoprofen gel, 
Pelvic traction, Mckenzie exercise ท าให้ระดบัความเจ็บปวดท่ีลดลง เกรดก าลงักลา้มเน้ือขา ระยะทางการ
กม้ตวั และมุมองศาการเคล่ือนไหวในท่าการเอียงล าตวัไปดา้นขา้งท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Tabinda and Mahmood (2015). กล่าววา่ การรักษาดว้ยอลัตร้าซาวด์ร่วมกบัเจลคีโตโปรเฟนในผูป่้วยปลอก
หุม้เอน็ขอ้มืออกัเสบ พบวา่ เป็นการรักษาท่ีปลอดภยั ช่วยกระตุน้การซ่อมสร้างของเน้ือเยื่อ เพิ่มการไหลผา่น
และดูดซึมของตวัยา ลดอาการปวด อกัเสบของเส้นเอน็ และเพิ่มความแขง็แรงของโครงสร้างการท างานของ
กลา้มเน้ือมือ โดยมีค่าความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ P < 0.05 
12. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 1. สามารถน าผลการรักษาดว้ยการใชอ้ลัตร้าซาวดร่์วมกบัเจลคีโทโพรเฟน การประคบ
ร้อน ดึงหลงั และการออกก าลงักาย มาใชรั้กษาอาการปวดหลงัส่วนล่างในผูป่้วยโรคหมอนรองกระดูกสัน
หลงัทบัเส้นประสาทระยะแรกเร่ิม ในทางคลิกนิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2. อาสาสมคัรมีความพึงพอใจร้อย
ละ 95.87 
13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาต่อไป 1. ควรท าการศึกษาเกรดก าลงักลา้มเน้ือระดบั L2 และ L3 
เพิ่มเติม เพื่อใหค้รอบคลุมอาการและระดบัความรุนแรงของหมอนรองกระดูกสันหลงักดทบัเส้นประสาท 2. 
ควรศึกษามุมการเคล่ือนไหวในท่าแอ่นหลงั (Lumbar extension) และการบิดหมุนตวั (Lumbar rotation) เพื่อ
ดูความแตกต่างในระดบัของเอว 3. เพื่อให้งานการศึกษามีคุณภาพมาก และมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึนควร
เพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง และท าการศึกษาท่ีหลากหลาย เช่น การศึกษาในเชิงความสัมพนัธ์   
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