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การศึกษาเปรียบเทียบผลของคลื่นกระแทกชนิดเรเดียลกับคลื่นเสียงความถี่สูง
ในการลดอาการปวดในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม
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ABSTRACT

tional improvement in patients with knee osteoarthritis with no
significant difference between groups.

Objectives: To compare the effectiveness of radial shock wave

Keywords: radial shock wave therapy, ultrasound, knee osteo-

therapy (RSWT) versus ultrasound therapy (US) on pain reduction in patients with knee osteoarthritis (OA)
Study design: Randomized controlled trial
Setting: Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Subjects: Thirty-two OA knee patients with knee pain (visual
analogue scale ≥5 cm.), during January – August 2015.
Methods: The recruited patients were randomized equally into
2 groups. Radial shock wave therapy group received RSWT
once a week and US group received US therapy 3 times a week
for 4 weeks. Both groups performed quadriceps exercise twice
a day. Pain score (VAS) on walking and WOMAC score were
assessed at baseline and 4 weeks.
Results: Subjects were 29 females and 3 males. The demographic data including sex, age, body mass index, prior treatment, baseline VAS pain and WOMAC scores were not different
between groups. However, the mean symptom duration of the
RSWT group was longer than ultrasound group (5.12±3.65 and
2.66±2.33 years, p=0.01). At 4 weeks, both groups showed a
significant reduction in VAS pain and WOMAC scores (p< 0.001).
Although the VAS pain score after treatment of the RSWT group
was lower than the US group 0.25 (95% confidence interval =
-0.89 to 1.39, p=0.65) and the WOMAC score after treatment
of the RSWT group was lower than the US group 5.40 (-1.76
to12.56, p=0.13), there was no significant difference between
groups. Moreover, compliance of quadriceps exercise, and number of paracetamol and ibuprofen taken showed no significance
difference between groups (p>0.05).
Conclusion: Both RSWT and US therapy combined with
quadriceps exercises were effective on pain reduction and func-

arthritis
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อเปรียบเทียบผลของการรักษาระหวางคลื่นกระแทก
ชนิดเรเดียล (RSWT) กับคลื่นเสียงความถี่สูง (US therapy) ในการลด
อาการปวดในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยแบบสุม
สถานที่ทําการวิจัย: ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุมประชากร: ผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่มีคะแนนความปวดขณะเดิน
(visual analogue scale, VAS) ตั้งแต 5 เซนติเมตรขึ้นไป จํานวน
32 รายที่มารับการรักษาที่ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล ตั้งแต มกราคม ถึง สิงหาคม 2558
วิธกี ารศึกษา: คัดเลือกผูป ว ยโรคขอเขาเสือ่ ม โดยแบงเปน 2 กลุม เทา ๆ
กันดวยวิธีสุม กลุม RSWT ไดรับ RSWT 1 ครั้งตอสัปดาห กลุม US ได
รับ US 3 ครั้งตอสัปดาห รวมกับการบริหารกลามเนื้อเหยียดขอเขา
นาน 4 สัปดาห และวัดคะแนน VAS และความสามารถในการทํางาน
ของขอเขา (WOMAC score) ในสัปดาหที่ 0 และ 4
ผลการศึกษา: ผูเขารวมวิจัยเปนหญิง 29 ราย เปนชาย 3 รายขอมูล
พื้นฐานทางดานเพศ อายุเฉลี่ย ดัชนีมวลกาย การรักษาที่เคยไดรับ
คะแนน VAS และ WOMAC ของทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนระยะเวลาที่มีอาการปวดของกลุม
RSWT นานกวากลุม US อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (5.12±3.65 และ
2.68±2.33 ป, p=0.01) โดยที่ 4 สัปดาห VAS และ WOMAC score

Correspondence to: Chakarg Pongurgsorn, M.D.; Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bangkok 10700,
Thailand; E-mail address: chakarg.pon@mahidol.ac.th
J Thai Rehabil Med 2017; 27(1)

-18-

ดวย US 3 ครั้งตอสัปดาหสามารถลดอาการปวดในผูปวยโรคเขาเสื่อม
ไดถึงรอยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม(4) แตจากการทบทวน
งานวิจยั ทีผ่ า นมาพบวาการรักษาดวยคลืน่ กระแทกชนิดเรเดียล (radial
shock wave therapy, RSWT) เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นิยมใชมาก
ขึ้นในโรคที่เกี่ยวกับระบบกลามเนื้อและกระดูก โดยในป ค.ศ. 2002
Maier และคณะไดทําการศึกษาและอธิบายหลักการของ RSWT วา
กระตุนใหเกิดการซอมแซมของเนื้อเยื่อจากการเพิ่มการไหลของเลือด
เฉพาะที่ สรางหลอดเลือดใหม เกิดการซอมแซมของกระบวนการอักเสบ
เรือ้ รัง ยับยั้งตัวรับรูความเจ็บปวด (pain receptors) ทําใหลดอาการ
ปวด(5) และการอักเสบ จึงนํามาใชรักษาอาการปวดของเนื้อเยื่อออน
(soft tissue pain) ซึ่งมีงานวิจัยพบหลักฐานวาการใชคลื่นกระแทกไม
พบภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายและมีประสิทธิภาพในการใชรักษา
โรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อและกระดูก อาทิเชนโรคแคลเซียมยึดเกาะ
เอ็นหัวไหล (calcific tendinitis of the shoulder) ปวดขอศอก
(tennis elbow) พังผืดใตฝา เทาอักเสบ (plantar fasciitis) หรือกระดูก
หัวสะโพกตาย (aseptic hip necrosis)(6,7)
ในป ค.ศ. 2013 Zhe และคณะ ศึกษาผลของ RSWT ในการลด
อาการปวดในผูป ว ยโรคขอเขาเสือ่ ม พบวากลุม ทีไ่ ดรบั RSWT เปนเวลา
4 สัปดาห ครัง้ ละ 4000 ช็อค ความถี่ 6 เฮิรซท energy flux density
0.25 mJ/mm2 (1 ครั้งตอสัปดาหจํานวน 4 ครั้ง) มีคะแนนปวดขอเขา
(VAS) ลดลงเมื่อวัดผลที่ 1, 4 และ 12 สัปดาห และคะแนน disability
on the Lequesne index และ WOMAC ลดลงในกลุม RSWT เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุม ควบคุมทีไ่ มไดรบั RSWT อยางมีนยั สําคัญ(8) Magdolin และคณะไดเปรียบเทียบ พบวาผลของการรักษาดวย RSWT เปน
เวลา 4 สัปดาห ครั้งละ 2000 ช็อค ความถี่ 6 เฮิรซท energy flux
density 0.18 mJ/mm2 (1 ครั้งตอสัปดาหจํานวน 5 ครั้ง) รวมกับการ
ออกกําลังกายบริหารกลามเนื้อ สามารถลดคะแนนปวดขอเขา (visual
analog scale, VAS), WOMAC และเพิ่มพิสัยขอไดดีกวากลุมที่ออก
กําลังกายเพียงอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญเมื่อวัดผลที่ 4 สัปดาห(9)
จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมายังไมพบการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลของการรักษาดวย RSWT กับ US ในผูปวยขอเขาเสื่อมมากอน
ทางคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลของการรักษาดวย
RSWT กับ US ในการลดอาการปวดและการเพิ่มความสามารถในการ
ทํางานของขอเขาในผูปวยขอเขาเสื่อม โดยสมมุติฐานทางสถิติ (null
hypothesis) คือไมมีความแตกตางระหวางคะแนนความปวดหลังการ
รักษาระหวาง 2 กลุม

ลดลงอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ง้ั 2 กลุม (p<0.001) ถึงแมกลุม RSWT
มีคะแนน VAS หลังการรักษานอยกวากลุม US เทากับ 0.25 (ชวง
ความเชื่อมั่น 95% = -0.89 ถึง 1.39, p=0.65) และกลุม RSWT มี
คะแนน WOMAC หลังการรักษานอยกวากลุม US เทากับ 5.40 (-1.76
ถึง 12.56, p=0.13) แตก็ไมมีความแตกตางระหวางทั้ง 2 กลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.65 and 0.13 ตามลําดับ) นอกจากนี้จํานวน
การบริหารกลามเนื้อเหยียดขอเขา ยาพาราเซตามอลและไอบูโพรเฟน
ที่ใชก็ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
สรุป: การรักษาดวยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียลและดวยคลื่นเสียงความ
ถี่สูง รวมกับการบริหารกลามเนื้อเหยียดขอเขาสามารถลดอาการปวด
และเพิ่มความสามารถในการทํางานของขอเขาในผูปวยขอเขาเสื่อม
ได โดยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: คลื่นกระแทกชนิดเรเดียล, คลื่นเสียงความถี่สูง, ขอเขาเสื่อม
เวชศาสตรฟนฟูสาร 2560; 27(1): 18-24.

บทนํา
โรคขอเขาเสือ่ ม (knee osteoarthritis) เกิดจากกระดูกออนบริเวณ
ผิวขอ (subchondral bone) ถูกทําลายลงและมีการเปลีย่ นแปลงของ
โครงสรางของขอ ซึ่งเปนสาเหตุของอาการปวดขอเขาที่พบไดเมื่ออายุ
มากขึ้น และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกทุก ๆ ป(1) ลักษณะสําคัญที่พบ
ไดแก ขอฝด มีปุมกระดูกงอกบริเวณขอ การทํางานของขอเสียไป การ
เคลื่อนไหวลดลง มีเสียงดังในขอและขอผิดรูป ซึ่งพบวาเปนสาเหตุ
สําคัญอันกอใหเกิดความทุพพลภาพในผูสูงอายุทั่วโลกและเปนหนึ่งใน
โรคที่ทําใหผูปวยตองไรสมรรถภาพในการประกอบอาชีพหรือใชชีวิต
ประจําวัน(1) ปจจุบันโรคขอเขาเสื่อมมีวิธีการรักษาไดหลายวิธีขึ้นอยูกับ
ความรุนแรงของอาการปวดและความเสื่อมของขอเขาไดแก การรักษา
แบบประคับประคองโดยไมใชยา เชน การใหคําแนะนํา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดน้ําหนัก กายบริหารบําบัด เชนออกกําลังเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงกลามเนื้อตนขา รวมกับทํากายภาพบําบัด เชน ประคบแผน
ความรอน ใชคลื่นเสียงความถี่สูง คลื่นแมเหล็กไฟฟาชวงสั้น เลเซอร
ฝงเข็ม ฯลฯ การใชยาเพือ่ ลดอาการปวด ลดการอักเสบ ฉีดน้าํ ไขขอเทียม
หรือผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมเมื่อมีอาการจนกระทบตอชีวิตประจําวัน
ซึ่งการรักษามีจุดมุงหมายเพื่อลดอาการปวด เคลื่อนไหวขอเขาไดดีขึ้น
ปองกันหรือชะลอการผิดรูปรางของขอเขาและสามารถดําเนินชีวิต
ประจําวันไดเปนปกติ(1)
คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound therapy, US) เปนหนึ่งใน
เครือ่ งมือทางกายภาพบําบัด (physical modality) ทีไ่ ดรบั ความนิยม
นําไปใชลดอาการปวดในผูปวยโรคเขาเสื่อม เพื่อหลีกเลี่ยงผลขางเคียง
ของการใชยาตานการอักเสบชนิดที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) เชนแผล
ในกระเพาะอาหาร จนถึงเลือดออกในทางเดินอาหาร(2) โดยการบําบัด
ดวย US ใชหลักการเปลี่ยนพลังงานไฟฟาไปเปนพลังงานกลในรูปของ
การสัน่ สะเทือนใหผลในลักษณะความรอนลึกลดการอักเสบของเนือ้ เยือ่
เพิม่ การไหลเวียนเฉพาะทีแ่ ละกระบวนการเผาผลาญ เพิม่ ความยืดหยุน
ของขอตอในชั้นลึก ลดอาการบวมและชวยเรงการซอมแซมเนื้อเยื่อ(3)
โดยจากการศึกษาของ Loyola-Sánchez และคณะ พบวาการบําบัด

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
ผูป ว ยโรคขอเขาเสือ่ มทีม่ คี ะแนนความปวดขณะเดิน (VAS)(10 (ตัง้ แต
5 เซนติเมตรขึน้ ไป จํานวน 32 รายทีม่ ารับการรักษาทีภ่ าควิชาเวชศาสตร
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o เปนขอเขาเสื่อมชนิดปฐมภูมิ โดยเกณฑการวินิจฉัยโรคขอเขา
เสื่อม วิทยาลัยแพทยโรคขอและรูมาติสซั่มสหรัฐอเมริกา (the American College of Rheumatology, ACR)(11) ดังนี้ ปวดขอเขาและภาพ
รังสีพบปุมกระดูกงอก (osteophytes) ประกอบกับมีปจจัยอยางนอย
1 ใน 3 ประการ ดังตอไปนี้ อายุมากกวา 50 ป, ระยะเวลาที่ขอฝดตึง
ชวงเชา < 30 นาที และมีเสียงกรอบแกรบเมื่อเคลื่อนไหว
o ระยะโรคขอเขาเสื่อมตามระบบขั้น Kellgren Lawrence
Grading system (1957)(12) ขั้น 2-3
o มีอาการปวดเขานาน ≥6 เดือน
o มีคะแนนปวดขอเขา (VAS) ≥5
เกณฑการคัดออก
o มีภาวะทางการแพทยไมคงที่ หรือมีขอหามในการไดรับ RSWT
หรือ US เชน มีประวัตเิ ปนโรคมะเร็ง ใสเครือ่ งกระตุน หัวใจ มีภาวะเลือด
ออกงาย เชน มีประวัติเลือดออกผิดปกติ เกล็ดเลือดต่ํา หรือรับ
ประทานยาละลายลิ่มเลือด มีขอเขาอักเสบเฉียบพลัน เคยไดรับการ
ผาตัดที่ขอเขา เชน ผาตัดใสเหล็กหรือเปลี่ยนขอเขาเทียม
o มีโรคประจําตัวเปนโรคทางดานระบบประสาทและกลามเนื้อ
เชน โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก
o มีประวัตโิ รคขออักเสบรูมาตอยด โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ
o มีภาวะที่ทําใหเดินไดโดยลําบากเชน ถูกตัดขา
o ไมไดยนื หรือเดิน เชน ผูป ว ยนอนติดเตียงผูป ว ยทีใ่ ชรถเข็น เปนตน
o มีประวัติฉีดยาสเตียรอยดหรือน้ําไขขอเทียมในขอเขาภายใน 6
เดือนที่ผานมา
o ไดรับการรักษาดวย RSWT หรือ US ภายใน 3 เดือนที่ผานมา
o ไมสามารถใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม
เกณฑการยุติการเขารวมโครงการวิจัย
o ผูเขารวมวิจัยปฏิเสธหรือขอถอนตัวระหวางเขารวมวิจัย หรือไม
มาเขารวมงานวิจัยครบตามที่กําหนด เชน เลื่อนนัดจากวันที่กําหนดให
มารับการรักษาครั้งตอไปนานมากกวา 1 สัปดาห
o ผูเขารวมวิจัยเกิดผลขางเคียงโดยตรงของ RSWT หรือ US
อยางรุนแรง เชน บวมและปวดมากขึ้นอยางรุนแรง (รับประทานยา
ไอบูโพรเฟนแลวไมดขี น้ึ และ VAS เพิม่ ขึน้ มากกวา 3) มีรอยช้าํ จ้าํ เลือด
ในบริเวณที่รักษาและยังไมหายกอนรับการรักษาครั้งตอไป

จะตองใชตัวอยางกลุมละ 13 ราย
o เมื่อสํารองความไมครบถวนของขอมูลรอยละ 20 การศึกษานี้
ตองใชตัวอยางกลุมละ 16 ราย รวม 32 ราย
หมายเหตุ: การวิจัยครั้งนี้ไดรับการพิจารณาเห็นชอบและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (EC681/2014)
และลงทะเบียนใน Thai Clinical Trials Registry (ID number: TCTR2016
125001) โดยผูเขารวมวิจัยทุกรายไดรับการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย
ครั้งนี้โดยเซ็นยินยอมเพื่อเขารวมโครงการ

วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ
o เครื่อง RSWT รุน Storz DOULITH SD1 ultra
o เครื่อง ultrasound
o แบบฟอรมบันทึกขอมูล
o สมุดบันทึกของผูปวย
ขั้นตอนการวิจัย
1. แพทยเวชศาสตรฟนฟูทําการประเมินคัดกรองผูปวยโรคเขา
เสื่อมตามเกณฑการคัดเลือกผูรวมวิจัย
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (ที่มา www.randomization.com)
แบงกลุมประชากรที่ศึกษาออกเปนกลุม RSWT และกลุม US โดยสุม
แบบ Stratified random sampling แบงชั้นยอยตามระยะโรคขอเขา
เสื่อมตามระบบขั้น Kellgren Lawrence Grading system (ระยะที่
2 และ 3)
3. แพทยเวชศาสตรฟนฟูเก็บขอมูลพื้นฐานและประเมิน 10-cm
VAS pain score on walking และ WOMAC scoreครั้งที่ 1
4. นักกายภาพบําบัดใช RSWT หรือ US ที่ขอเขาขางที่มีอาการ
ปวดมากกวา (หากปวดทั้ง 2 ขางเทากัน จะเลือกทําขางขวา) โดยทํา
แบบ point and shoot บริเวณดานในตอเอ็นกระดูกสะบา (medial
joint line) ในทานอนหงาย เขางอ 90 องศา
o กลุม RSWT 1 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลานาน 4 สัปดาห
(จํานวน 4 ครั้ง) ครั้งละ 2500 ช็อค applicator ขนาด (R15) 15
มิลลิเมตร ความถี่ 6 เฮิรซท ความแรง 2.0 Bars
o กลุม US 3 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลานาน 4 สัปดาห
(จํานวน 12 ครั้ง) ครั้งละ 5 นาที applicator ขนาดเสนผานศูนยกลาง
5 ซม. pulsed mode duty cycle รอยละ 20 ความถี่ 1 เมกกะ
เฮิรซท ความเขม 0.8 วัตตตอตร.ซม.
5. แพทยเวชศาสตรฟน ฟูประเมินคะแนนความปวดของผูร ว มวิจยั
ครัง้ ที่ 2 หลังจากไดรบั การรักษาครบ หากไมมาเขารวมวิจยั ตามทีก่ าํ หนด
ใชการโทรไปติดตามอาการและประเมินคะแนนความปวดโดยใชการ
บอกความรูสึกเปนตัวเลข (numerical rating scales, NRS)
โดยผูเขารวมวิจัยทั้งสองกลุม
o ไดรับแผนพับความรูเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับคลื่นกระแทก
ชนิดเรเดียล คลืน่ เสียงความถีส่ งู โรคขอเขาเสือ่ ม ปจจัยเสีย่ ง คําแนะนํา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดน้ําหนักและลดแรงกระทําที่ขอ
o ไดรับคําแนะนําวิธีบริหารกลามเนื้อเหยียดขอเขา รอบละ
15 ครัง้ วันละ 2 รอบ โดยไดรบั การตรวจสอบวาสามารถปฏิบตั ไิ ดอยาง
ถูกตอง

จํานวนประชากรที่ตองการศึกษา
จากงานวิจัยของ Magdolin และคณะ(9) ศึกษาในกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมจํานวนกลุมละ 15 รายพบวาหลังการรักษา 4 สัปดาห
• กลุม RSWT คะแนนความปวดลดลงเหลือ 1.83 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.8
• กลุมควบคุมคะแนนความปวดลดลงเหลือ 4.83
ในงานวิจยั ของ Loyola-Sánchez และคณะ(4) พบวา US therapy
สามารถลดคะแนนความปวดลงไดอีกรอยละ 21 เมื่อเทียบกับกลุม
ควบคุม ดังนั้นจึงสามารถประมาณวาในกลุม US คะแนนความปวดจะ
ลดลงเหลือ 3.82
o เมื่อคํานวณโดยใชสูตร n / group (Z (ZP ) P(V )  V ) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 และ 2 เทากับ 0.05 และ 0.2 ตามลําดับ
2
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o งดการทํากายภาพบําบัดหรือการรักษาดวยวิธีอื่น ๆ เพื่อ
ลดปวด เชน การฝงเข็ม
o รับประทานยาเดิมตอเนื่องตามปกติ ทํากิจวัตรประวันตาม
ปกติเหมือนกอนเขารวมวิจัย
o หยุดยาลดการอักเสบหรือแกปวดกอนเขารวมงานวิจัย 1
สัปดาหจนกระทัง่ สิน้ สุดงานวิจยั โดยสามารถรับประทานยาพาราเซตามอล (500 มก.) หากปวดเขาจนไมสามารถทนความปวดได สามารถ
รับประทานยาไอบูโพรเฟน (400 มก.) หากรับประทานยาพาราเซตามอลอยางนอย 1 วันแลวไมดีขึ้น

2. การเปรียบเทียบผลลัพธกอ นและหลังใช paired t-test (ทดสอบ
ดวยวิธี Kolmogorov-Smirnov test: พบวาขอมูลตัวแปรหลักคือ VAS
และ WOMAC score มีการแจกแจงแบบปกติ, p>0.522)
3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม โดยนําคา VAS กอน
ไดรับ RSWT และ US มาเปนตัวแปรรวม เพื่อปรับคาใหผลลัพธหลัง
การรักษาเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางกลุมอยาง
แทจริง ใช Analysis of Covariance (ANCOVA)
4. มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ p<0.05
5. การวิเคราะหผลลัพธหลักใช intention to treat analysis

การวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหผลขอมูล ใชโปรแกรม SPSS version18.0 for Windows
1. การแสดงขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลเชิงปริมาณ: แสดงดวยคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ขอมูลคุณภาพ: แสดงดวยจํานวนและรอยละ
o การเปรียบเทียบขอมูลเชิงคุณภาพระหวางกลุมใช Fisher
exact test
o การเปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณระหวางกลุม ใช Independent T-test

ผลการศึกษา
ผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่มารับการรักษาที่ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตั้งแต ม.ค. – ส.ค. 2558 เขาเกณฑ
รับเขาศึกษาทั้งหมด 32 ราย โดยสุมแบงผูปวยเปน 2 กลุม กลุมละ 16
รายไดแก กลุม RSWT และกลุม US ในระหวางการศึกษาพบวากลุม
RSWT มีผเู ขารวมวิจยั 1 รายไมสามารถเดินทางมาเขารวมวิจยั ในครัง้ ที่
4 ไดเนื่องจากติดธุระสวนตัว (ไมไดเกิดจากการทนการรักษาไมได) ดัง
แสดงในแผนภูมิที่ 1 เปนผูหญิง 29 ราย ผูชาย 3 รายอายุเฉลี่ย 64.50±
8.07 ป คาดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.54±3.89 กก./ม2 มีจํานวนผูที่ปวด
เขาเพียงขางเดียวกลุมละ 3 ราย (รอยละ 18.8) เทากันทั้ง 2 กลุม

Assessed for eligibility (n=39)
n=7, Excluded due to did not meet enrolment criteria
Informed consent

Randomized (n=32)

Baseline assessment

US group
12 sessions of US
(n=16)

RSWT group
4 sessions of RSWT
(n=16)

Loss follow-up (n=1)
(Received 3 sessions ofRSWT)
Received 4 sessions of RSWT
(n=15)

Received 12 sessions of US
(n=16)

Second assessment at 4 week
Figure 1. Flow diagram of the study

-21-

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2560; 27(1)

Table 1. Demographic data of the RSWT and the US groups

Table 4. Comparison of pre- and post-treatment means WOMAC

RSWT (n=16)

US (n=16)

p-value

Age, years*

63.63 (8.18)

65.38 (8.12)

> 0.05

Sex, n (%)
- Female
- Male

14 (87.5)
2 (12.5)

15 (93.8)
1 (6.2)

> 0.05
> 0.05

Body mass index, kg/m2*

25.10 (3.70)

23.99 (4.12)

> 0.05

Duration of pain, years*

5.13 (3.65)

2.68 (2.33)

0.01

Side of knee pain, n (%)
- Bilateral
- Ipsilateral

13 (81.3)
3 (18.8)

13 (81.3)
3 (18.8)

scores between the RSWT and the US groups
Means
WOMAC
Pain

Stiffness

Physical
Function

Table 2. Previous treatments of 32 participants of the RSWT and the

Massage
Exercise
Hot packs
NSAIDs
Hydrotherapy
Intra-articular hyaluronic acid injection
Herbs
Short Wave Diathermy (SWD)
Laser
Acupuncture
Other

US
(n=16)

6 (37.5)
5 (31.3)
5 (31.3)
2 (12.5)
1 (6.3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (12.5)

5 (31.3)
8 (50)
4 (25)
6 (37.5)
3 (18.8)
0 (0)
1 (6.3)
1 (6.3)
0 (0)
3 (18.8)
2 (12.5)

All variables

Pre-treatment
Post-treatment
Pre-post difference

US (n=16)

p-value

6.41 (1.28)
3.61 (1.89)
2.81 (1.82)

5.87 (0.84)
3.59 (1.22)
2.28 (1.34)

0.17
0.98
0.36

<0.001

<0.001

p-value

0.30

<0.001

<0.001

Pre-

2.00 (2.22)

2.38 (1.96)

1.00

Post-

1.00 (1.07)

1.69 (1.89)

0.13

0.021

0.007

Pre-

38.50 (16.27)

39.63 (20.69)

0.31

Post-

26.00 (13.89)

30.31 (20.02)

0.19

<0.001

<0.001

Pre-

53.88 (20.13)

57.31 (29.65)

0.70

Post-

34.93 (18.68)

42.75 (28.56)

0.38

Pre-post diff 19.60 (12.16)

14.56 (7.73)

0.18

<0.001

<0.001

แสดงในตารางที่ 3 ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดนําขอมูลพื้นฐานมาเปนตัว
ปรับและคํานวณโดยใช ANCOVA โดยเมื่อปรับคาดวยคะแนน VAS
กอนการรักษา พบวากลุม RSWT มีคะแนน VAS ในสัปดาหที่ 4 นอย
กวากลุม US เทากับ 0.25 (ชวงความเชื่อมั่น 95% = -0.89 ถึง 1.39)
ซึ่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.65)
โดยที่ 4 สัปดาหคะแนน WOMAC ของกลุม RSWT และ US ลด
ลง 19.60±12.16 และ 14.56±7.73 ตามลําดับเมือ่ เปรียบเทียบกับ
กอนรักษา ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 2 กลุม แตเมื่อปรับคา
ดวยคะแนน WOMAC กอนการรักษา พบวากลุม RSWT มีคาคะแนน
WOMAC ในสัปดาหที่ 4 นอยกวากลุม US เทากับ 5.40 (ชวงความเชื่อ
มั่น 95% = -1.76 ถึง 12.56) ซึ่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p=0.13) ดังแสดงในตารางที่ 4
กลุม RSWT มีผูเขารวมวิจัย 1 ราย (รอยละ 6.3) ผิดนัดในการมา
เขารวมวิจัย ≥รอยละ 75 ของจํานวนครั้งที่มาเขารับการรักษาซึ่งไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=1.0)
พบผูเขารวมวิจัยกลุม RSWT 6 รายรับประทานยาพาราเซตามอล
2-9 เม็ด/4 สัปดาห และ 1 ราย รับประทานยาไอบูโพรเฟน 2 เม็ด/
4 สัปดาห กลุม US 5 ราย รับประทานยาพาราเซตามอล1-12 เม็ด/4
สัปดาห และ 1 ราย รับประทานยาไอบูโพรเฟน 7 เม็ด/4 สัปดาห ซึ่ง
ไมพบความแตกตางการใชยาพาราเซตามอลและไอบูโพรเฟนระหวาง
2 กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.61, 0.37 ตามลําดับ)
ในกลุม RSWT มีการบริหารกลามเนื้อเหยียดขอเขา 24-56 ครั้ง
เฉลี่ย 49.63±10.79 ครั้ง โดยมี 11 ราย (รอยละ 68.8) ออกกําลัง
กายครบตามจํานวนครั้งที่กําหนด ในขณะที่กลุม US มีการออกกําลัง
18-56 ครั้ง เฉลี่ย 48.31±28.24 ครั้ง โดยมี 10 ราย (รอยละ 62.5)
ออกกําลังกายครบตามจํานวนครั้งที่กําหนด โดยไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางทั้ง 2 กลุม (p=4.10)

Mean (SD)

(ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบขอมูลลักษณะพื้นฐานของผูเขารวมวิจัย
ทั้งทางดานเพศ อายุเฉลี่ย ดัชนีมวลกาย จํานวนขางของเขาที่มีอาการ
ปวด (ตารางที่ 1) การรักษาที่เคยไดรับ (ตารางที่ 2) คะแนนความปวด
ขณะเดินและคะแนน WOMAC เฉลีย่ กอนการรักษา (ตารางที่ 3 และ 4)
ไมพบความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะหวางสองกลุม (p>0.05)
ยกเวนระยะเวลาที่มีอาการปวดเฉลี่ยของกลุม RSWT นานกวากลุม
US อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (5.13±3.65 และ 2.68±2.33 ป, p=
0.01) (ตารางที่ 1)
โดยที่ 4 สัปดาห คะแนน VAS ของกลุม RSWT และ US ลดลง
เทากับ 2.81±1.82 และ 2.28±1.34 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กอนรักษา ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 2 กลุม (p<0.001) ดัง
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0.45

10.75 (9.02)

Mean (SD)

Table 3. Comparison of 10-cm VAS pain score on walking between the
RSWT and the US groups

RSWT (n=16)

15.31 (8.80)

7.93 (5.27)

p-value

N (%)

VAS

13.38 (4.94)

P-value

US groups

pvalue

Post-

p-value

*Mean (SD)

US (n=16)

Prep-value

> 0.05
> 0.05

RSWT
(n=16)

RSWT
(n=16)
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จากการศึกษาครั้งนี้ ไมพบผูเขารวมวิจัยมีภาวะแทรกซอนรุนแรง
ที่เปนอันตรายจาก RSWT และ US เชน จุดเลือดออก จ้ําเขียว รอยจํ้า
เลือดหรือกอนเลือด พบมีอาการขางเคียงที่ไมรุนแรงและหายไดเอง ใน
กลุม RSWT มีความรูสึกปวดและรอยแดง 1 ราย (รอยละ 6.3) โดย
หายภายในเวลา 2 วัน กลุม US 1 ราย (รอยละ 6.3) โดยหายภายใน
เวลา 1 วัน (ผูเขารวมวิจัยยืนยันความตองการที่จะเขารวมงานวิจัยตอ)
ซึ่งไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางทั้ง 2 กลุม (p
= 1.0)

สัปดาห ยังไมมกี ารประเมินผลในระยะยาวทําใหไมสามารถบอกไดวา ผล
ของทั้ง 2 วิธีจะอยูไดนานเทาไร ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
อนาคตโดยใชระยะเวลาติดตามผลนานขึ้นเพื่อประเมินผลในระยะยาว
รวมถึงเปรียบเทียบผลอื่น ๆ ที่ไดรับ เชน อาการปวดขณะพัก พิสัยการ
เคลื่อนไหวของขอกําลังกลามเนื้อ การรูตําแหนงขอและการเคลื่อนไหว
ความเร็วในการเดินและความสามารถในการทรงตัว เปนตน นอกจาก
นีอ้ าจทําการศึกษาเพิม่ เติมในผูป ว ยทีม่ อี าการปวดเขาระดับนอย (VAS <5)
ปจจัยประกอบในการเลือกใช RSWT หรือ US หากพิจารณาความ
คุมคาจากการวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิผล (cost-effectiveness)
เมื่อคํานวณตามอัตราคารักษาปจจุบัน ณ โรงพยาบาลศิริราช RSWT
(1 ครั้ง) มีคาใชจายสูงกวา US (3 ครั้ง) ประมาณ 720 บาทตอสัปดาห
แตอยางไรก็ตามยังตองคํานึงถึงปจจัยทางดานอื่น ๆ อีก เชน compliance คาใชจาย เวลาของผูปวยและผูดูแลที่ตองใชในการเดินทางซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญอีกดานหนึ่งในการพิจารณาดวยเชนกัน ดังนั้น หาก
หนวยตรวจโรคผูปวยนอกเวชศาสตรฟนฟูไดใหบริการคลื่นกระแทก
ชนิดเรเดียล 1 ครั้งตอสัปดาห ใหแกผูปวยโรคขอเขาเสื่อม จะทําใหลด
จํานวนครั้งของการเดินทางและคาใชจายทางออม ไดแก คาเดินทาง
คาอาหาร และประหยัดเวลาของผูปวยและผูดูแลอีกดวย RSWT จึง
เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผูปวยในระยะโรคขอเขาเสื่อมตาม
ระบบขัน้ Kellgren-Lawrence grading system ทัง้ ขัน้ 2 และ 3 ทีไ่ ม
สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาล 3 ครั้งตอสัปดาห แตหากผูปวยสะดวก
ในการเดินทางมาโรงพยาบาล 3 ครั้งตอสัปดาหหรือมีขอหามในการ
รักษาดวย RSWT ก็สามารถรักษาดวย US
สรุป เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล
(RSWT) จํานวน 1 ครั้งตอสัปดาห กับคลื่นเสียงความถี่สูง (US) จํานวน
3 ครั้งตอสัปดาห รวมกับการบริหารกลามเนื้อเหยียดขอเขาเปนระยะ
เวลา 4 สัปดาห พบวาสามารถลดอาการปวดและเพิ่มความสามารถ
ในการทํางานของขอเขาในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมได โดยไมมีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

บทวิจารณ
ผลการศึกษาพบวาทั้ง RSWT และ US รวมกับการบริหารกลาม
เนื้อเหยียดขอเขาสามารถลดอาการปวดและเพิ่มความสามารถในการ
ทํางานของขอเขาในผูปวยขอเขาเสื่อมไดในสัปดาหที่ 4 โดยไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางทั้ง 2 กลุมซึ่งสอดคลอง
กับกับงานวิจัยที่ผานมาของ Zhe(8), Magdolin(9), Tascioglu(3) และ
Loyola-Sanchez และคณะ(4) ที่พบวา RSWT(8,9)และ US(3,4) ใหผลใน
การลดปวดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกอนและหลังการรักษา
โดยทั้ง RSWT และ US ใชหลักการที่คลายกันในการลดปวดคือลด
กระบวนการอักเสบเรื้อรังและกระตุนการซอมแซมเนื้อเยื่อ
อยางไรก็ตาม ในการศึกษานีค้ ะแนนความปวดขณะเดินและ WOMAC
หลังการรักษาไมแตกตางกันระหวาง 2 กลุม อาจเปนผลมาจากทัง้ 2 กลุม
ไดรับ RSWT หรือ US รวมกับการรักษาแบบอนุรักษ คือการบริหาร
กลามเนือ้ เหยียดขอเขาและการปรับพฤติกรรมตามคําแนะนําทีเ่ หมือนกัน
งานวิจัยนี้ประเมินประสิทธิผลของ US 3 ครั้งตอสัปดาห เปรียบ
เทียบกับ RSWT 1 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห ซึ่งในทางปฏิบัติ
แลว ผูที่ไดรับ US สวนหนึ่งไมสามารถมาได 3 ครั้งตอสัปดาห ทําให
ไมไดรับการรักษาที่เพียงพอ และอาจไดผลการรักษาไมเทียบเทากับผู
ที่ไดรับ RSWT ครบตามจํานวนครั้ง
จากงานวิจยั ของ Jin-Hong Kim (ค.ศ.2015)(17) พบวาประสิทธิภาพ
ในการลดปวดจากการใช RSWT ในผูปวยโรคขอเขาเสื่อมขึ้นกับความ
หนาแนนอัตราการไหลของพลังงาน (energy flux density)(15) ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้ไดควบคุมใหแตละคนไดรับ intensity ที่เทากันเพื่อวัดผล
ของการใชคา parameter นี้ จึงใชคา parameter เดียวกันในทุกราย
แตในทางปฏิบตั ิ intensity ทีเ่ หมาะสมสําหรับแตละคนนัน้ อาจไมเทากัน
ในการรักษาครั้งถัด ๆ มาอาจทนตอ intensity ที่สูงขึ้นได แตงานวิจัย
นี้ใช intensity เทากันในทุกครั้ง กลุม RSWT อาจยังไมได adequate
dose หรือ optimum treatment ในอนาคตควรมีการศึกษาเปรียบ
เทียบเพือ่ หาระดับความแรง ความถี่ จํานวนครัง้ ระยะเวลาที่ใชรักษา
และระยะหางของการรักษาแตละครัง้ ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลสูงสุด
ในการลดปวดและไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการรักษา เพราะถึงแม
จากการศึกษาครัง้ นีไ้ มพบภาวะแทรกซอนรุนแรงทีเ่ ปนอันตรายกับผูป ว ย
อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความปลอดภัยของ RSWT
เพื่อยืนยันและเปนประโยชนสูงสุดตอผูปวยตอไป
สวนขอจํากัดของการศึกษาคืองานวิจยั นีป้ ระเมินอาการปวดเฉพาะ
ขณะเดิน และระยะเวลาในการติดตามผลคอนขางสั้นคือประเมินที่ 4
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