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บทนํา

Prolotherapy คือการบําบัดรักษาโดยการฉีดสารละลายที่มี

คุณสมบัติระคายเคืองตอเน้ือเยื่อในตําแหนงที่มีอาการบาดเจ็บเพื่อ

กระตุนใหเกิดการซอมแซมและเกิดการสรางคอลลาเจน (collagen) 

ขึ้นในเนื้อเยื่อบริเวณดังกลาว(1) ในป ค.ศ. 1950 George Hackett 

เปนผูริเร่ิมการรักษาดวยวิธี prolotherapy โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือรักษา

อาการปวดกลามเนื้อและเสนเอ็นเร้ือรัง ภาวะเอ็นรอบขอตอที่มีความ

บกพรองในดานความแข็งแรง รวมไปถึงภาวะขอเสื่อม  

สารเขมขนสูงที่ถูกใชใน prolotherapy มีหลายชนิด ไดแก 

น้ําตาลเดกซโทรสความเขมขนสูง (hyperosmolar dextrose) สารฟ

นอลกลีเซอรีนกลูโคส (phenol-glycerine-glucose) และสารละลาย

เกลือมอรรูเอทโซเดียม (morrhuate sodium) โดยในปจจุบัน hy-

perosmolar dextrose ถูกนํามาใชอยางแพรหลายกวาสารละลาย

ชนิดอื่น(2-4) ความเขมขนของสารละลาย dextrose ที่ใชสําหรับ pro-

lotherapy มักมีความเขมขนอยูที่ประมาณรอยละ 12.5-25 เรียกวา

เปน high concentration ซึ่งใชสําหรับการรักษาที่เอ็นและขอตอ ใน

ขณะที่สารละลายที่ใชในการทํา perineural injection therapy มัก

มีความเขมขนเทากับรอยละ 5 หรือเรียกวาเปน low concentration

Perineural injection therapy (PIT) คือเทคนิคการฉีดสารนํ้า

อาบรอบเสนประสาทเพื่อลดอาการปวด  ซึ่งสารน ้ ําดังกลาวอาจเปน

ยาชา สเตียรอยด น้ําเกลือ หรือสารความเขมขนสูงชนิดอื่นๆ โดยความ

เขมขนของ dextrose สําหรับ PIT คือ 5% dextrose(2,5,6) สําหรับ

เทคนิค PIT มีทั้งการฉีดสารละลายอาบรอบเสนประสาทในระดับตื้น

คือชั้นใตผิวหนัง หรือ perineural subcutaneous injection (PSI) ที่

พัฒนาขึ้นโดย John Lyftogt และการฉีดสารนํ้าอาบรอบเสนประสาท

ระดับลึก perineural deep injection (PDI) โดยอาศัยการระบุ

ตําแหนงดวยการใชเครื่องตรวจคล่ืนเสียงสะทอนความถี่สูง (muscu-

loskeletal ultrasound, MSK US) หรือการใชเคร่ืองเอกซเรยภาพ

เคล่ือนไหว (fl uoroscope)

นอกจากการการรักษาอาการปวดดวย prolotherapy คือฉีดยา

ในเน้ือเย่ือเพ่ือกระตุนใหเกิดภาวะอักเสบและทําใหเกิดการซอมแซม

เนื้อเยื่อและการฉีดสารนํ้าอาบรอบเสนประสาทดวย dextrose แลว

ยังมีการฉีดสารละลายชนิดอื่นเพื่อรักษาอาการปวดในกลุมอาการปวด

เรื้อรังจากเสนประสาท กลามเนื้อ เอ็นและขอตอ อาทิเชน การฉีด

ยาสเตียรอยด (steroids) เพื่อแกภาวะนิ้วล็อค (trigger fi nger) เสน

ประสาทบริเวณขอมือถูกกดทับ (carpal tunnel syndrome, CTS) 

และเอ็นใตฝาเทาอักเสบ (plantar fasciitis) เปนตน

ในบทความนี้ขอกลาวถึงเฉพาะ dextrose prolotherapy และ 

dextrose perineural injection therapy (dextrose PIT) โดยลง

รายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดทางดานกลไก บทบาทในการรักษาอาการ

ปวดของระบบขอตอ เอ็น และกลามเนื้อ รวมถึงการรักษาอาการปวด

จากพยาธิสภาพประสาท

Dextrose prolotherapy

การศึกษาทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

การศึกษาในหลอดทดลองในการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเซลล fi bro-

blast พบวาความเขมขนของ dextrose เพียง 0.5% ก็สามารถกระตุน

ให fi broblast หลั่ง growth factors ตาง ๆ ไดแก platelet derived 

growth factor, transforming growth factor-β, insulin like 

growth factor, fi broblast growth factor สงผลกระตุนการทํางาน

และการแบงตัวของ fi broblast และ chondrocytes(7,8) นอกจากน้ี 

growth factors ที่หลั่งออกมายังสงผลใหเซลล tenocytes มีการ

แสดงออกของยีนที่ทําหนาที่สราง collagen type I และ III ในเสน

เอ็นดวยเชนกัน(9)

Correspondence to: Timporn Vitoonpong, MD., Department of Rehabilitation Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok 10330, 
Thailand; E-mail: timpornvitoonpong@gmail.com 

Review Articles / บทฟนฟูวิชาการ   



เวชศาสตรฟนฟูสาร 2561; 28(3)-107-

การศึกษาในสัตวทดลองการฉีด hyperosmolar dextrose ที่

บริเวณเอ็นรอยหวาย (Achilles tendon), medial collateral liga-

ment และ transverse carpal ligament พบวาเซลล fi broblast 

มีจํานวนมากขึ้น เสนเอ็นมีขนาดหนาข้ึนและมีความทนทานตอการฉีก

ขาดมากขึ้น(10)

การศึกษาในมนุษย dextrose มีผลตอการซอมแซมเน้ือเยื่อเก่ียว

พัน (connective tissue) จากการศึกษาการยอมติดสีสารเมธิลีนบลู 

(methylene blue uptake) ที่กระดูกออน (cartilage) ในการรักษา

ขอเขาเส่ือมดวยการฉีด dextrose prolotherapy เขาขอเขา โดย

ทําการสองกลองและยอมสารติดสีกอนการรักษาและหลังการรักษา

ครบ 4 เดือน พบวามีการติดสีบริเวณผิวกระดูกออนขอเขาเพิ่มมากข้ึน 

hyaline และ fi brocartilage มีการยอมสารติดสีซึ่งแสดงถึงการสราง

เนื้อเยื่อกระดูกออนที่เพ่ิมขึ้น(10,11) อยางไรก็ตามการศึกษาดังกลาวมี

จํานวนผูปวยนอยและไมมีกลุมควบคุม สวนการฉีด dextrose prolo-

therapy เปรียบเทียบกับการฉีดนํ้าเกลือ (normal saline, NSS) เขา

ขอเขาในชวงกอนฉีดและหลังฉีด 1 ป โดยการวัดมวลกระดูกออนดวย

ภาพรังสีดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (magnetic resonance imaging, 

MRI) พบวามวลกระดูกออนในท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน(10,12)

การศึกษาทางคลินิก

กลุมปวดหลังเรื้อรัง (chronic back pain) จากการศึกษาแบบไป

ขางหนาโดย Miller MR และคณะ ในผูปวยกลุมหมอนรองกระดูกสัน

หลังเสื่อมรวมกับมีอาการปวดราวลงขาที่ไมตอบสนองตอรักษาดวยวิธี

ทางกายภาพบําบัดและการฉีดสเตียรอยดเขาชองเยื่อหุมไขสันหลังชั้น

นอก (epidural steroid injection) ทั้งหมด 76 ราย พบวาภายหลัง

การรักษาดวย dextrose prolotherapy โดยใช 25% dextrose 3 

มล. (50% dextrose 1.5 มล., 0.25% bupivacaine 1.5 มล.) ฉีด

เขาไปในหมอนรองกระดูก รอยละ 51.3 ของผูปวยมีอาการปวดทุเลา 

โดยคะแนนความปวดเฉล่ียกอนการรักษาเทากับ 8.9 คะแนน เม่ือ

ติดตามผลท่ี 18 เดือน มีคะแนนความปวดเฉลี่ย 2.6 คะแนน และผูปวย 

33 ราย ตอบสนองตอการรักษาภายหลังการฉีดยาเขาหมอนรองกระดูก

ไมเกิน 3 ครั้ง อยางไรก็ตามมีผูปวยที่ไมตอบสนองตอการรักษาคิดเปน

รอยละ 43.4(13) สวนผูปวยกลุมภาวะปวดขอ sacro-IIiac (SI) การรักษา

ดวยฉีด 25% dextrose ดวยวิธี fl uoroscopic guided ฉีดเขาที่ขอ

ดังกลาวสามารถลดปวดในระยะยาวไดเหนือกวาในกลุมที่รักษาดวย

การฉีดสเตียรอยดเขาขอ SI(14)

ในการติดตามอาการปวดระยะยาว 1 ป กลุมผูปวยที่มีอาการ

ปวดคอและหลังเรื้อรังภายหลังการรักษาดวยการฉีด 20% dextrose 

ที่ขอตอดานหลังกระดูกสันหลัง (zygapophyzeal joint) และกลุม

ผูปวยท่ีมีปญหาปวดหลังสวนลางเร้ือรังไดรับการฉีด 20% dextrose 

ใน 0.75% lidocaine 10 มล. ที่เอ็นร้ัง (ligament) iliolumbar และ 

sacroiliac พบผูปวยมีระดับความปวดลดลง ลดความตองการในการ

รักษาเพิ่มเติม และสามารถทํางานและประกอบกิจวัตรประจําวันได

ดีขึ้น(15) สวนการติดตามการรักษาผูปวยปวดคอเรื้อรังจาก whiplash 

injury 18 คน ที่ไมตอบสนองตอรักษาการทํากายภาพและ radio-

frequency neurotomy ดวยการฉีด 20% dextrose เขาไปในขอตอ

ดานหลังกระดูกสันหลัง จุดละ 0.5-1 มล. พบวาผูปวยมีอาการปวดลด

ลงและสามารถกลับไปทํางานและใชชีวิตประจําวันไดเปนปกติ neck 

disabi-lity Index score ตั้งแตเดือนที่ 2 เดือนที่ 6 และเดือนท่ี 12 

ภายหลังการรักษาลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการ

รักษาอยางไรก็ตามพบผูปวยที่ไมตอบสนองตอการรักษา 3 ราย โดย

ผูปวย 2 ราย อาการปวดไมดีขึ้นเพราะไมสามารถทํากายภาพบําบัดได

อยางตอเนื่องภายหลังการรักษาดวย prolotherapy และอีก 1 ราย มี

อาการปวดคอทุเลาเพียงขางเดียวจากการรักษาทั้งสองขาง(16)

กลุมเอ็นอักเสบเร้ือรัง (tendinopathies) มีการศึกษาพบประสิทธิ-

ภาพการรักษาดวย dextrose prolotherapy ในกลุมนี้เปนจํานวน

มากดังนี้(3)

• Osgood-Schlatter disease (OSD) จากการศึกษาในกลุม

นักกีฬาเด็กและวัยรุนอายุ 9-17 ป ที่มีอาการปวดเร้ือรังจาก OSD 

เปรียบเทียบระหวางกลุม prolotherapy (12.5% dextrose) กลุม

ที่รักษาดวยการฉีด 1% lidocaine ทุก 1 เดือน และกลุมท่ีไดรับ

โปรแกรมการฟนฟูอยางเดียว โดยทั้งสองกลุมที่ไดรับการฉีดยาไดรับ

โปรแกรมฟนฟูแบบเดียวกัน พบกลุม prolotherapy มีอาการปวดลด

ลงกวากลุมที่รักษาดวย 1% lidocaine ขณะที่กลุมที่ไดรับโปรแกรม

การฟนฟูอยางเดียวมีนักกีฬาเยาวชนจํานวนหน่ึงตองหยุดการซอม

และการเลนกีฬาตอมาในภายหลัง(17)

• Achilles tendinopathies จากการศึกษาผลการรักษาภาวะ

เอ็นรอยหวายอักเสบเร้ือรังเปรียบเทียบระหวางกลุม prolotherapy 

(25% dextrose) ที่บริเวณจุดเจ็บโดยฉีดเขาที่ชั้นใตผิวหนังทุกสัปดาห

เปนจํานวน 4-12 ครั้ง กลุมที่รักษาดวยการออกกําลังกลามเน้ือนอง

แบบ eccentric strengthening และกลุม prolotherapy รวมกับ

การออกกําลังกลามเนื้อนองแบบ eccentric พบวาในกลุมที่รักษาดวย 

prolotherapy รวมกับการออกกําลังกลามเนื้อนองแบบ eccentric 

มีคะแนนความปวดลดลงและทํากิจกรรมตาง ๆ ไดมากวากลุมอื่น แต

กลุม prolotherapy เพียงอยางเดียวมีอาการปวดลดลงเร็วที่สุดเมื่อ

เทียบกับกลุมอ่ืน(18) และการศึกษาการรักษาแบบ prolotherapy ดวย 

20-25% dextrose ทั้งแบบผสมและไมผสม 0.1% lidocaine พบ

วานอกจากอาการปวดที่ลดลงและความสามารถในการทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้นแลว ยังพบผลเอ็นรอยหวายที่ตําแหนงรอยโรคมีลักษณะบวม

ลดลงจากการตรวจ MSK US(18,19) อยางไรก็ตามมีผูปวย 3 รายจาก

ทั้งหมด 36 ราย มีเอ็นรอยหวายฉีกขาดเพ่ิมขึ้นหลังการฉีด dextrose 

ครั้งแรกและจําเปนตองไดรับการรักษาดวยการผาตัด(19)

• Plantar fasciopathy จากการศึกษากลุมผูปวยพังผืดเอ็นฝา

เทาอักเสบเร้ือรังท่ีลมเหลวจากการทํากายภาพบําบัด โดยใช MSK US 

guided การฉีดเปรียบเทียบระหวาง platelet-rich plasma (PRP) กับ 

prolotherapy (15% dextrose solution ผสมใน lidocaine) 2 มล. 

ทุก 2 สัปดาห เม่ือติดตามท่ีระยะ 2 สัปดาห  2 เดือน และ 6 เดือน พบ

วาผูปวยท้ัง 2 กลุม มีอาการปวดลดลงและสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ 

ไดมากข้ึนกวากอนการรักษา  โดยกลุมท่ีรักษาดวย PRP มีผลการรักษา

ท่ีดีกวาในชวง 2 สัปดาหหลังการรักษา แตเม่ือติดตามผลในระยะยาวท่ี 

2 เดือน และ 6 เดือน ผลการรักษาทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน(20)
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• Lateral epicondylosis พบวาการฉีด prolotherapy (12.5-

15% dextrose) ณ ตําแหนงรอยโรคที่มี lateral epicondylosis 

หรือมี lateral epicondylosis รวมกับสงสัยวามีเอ็นฉีกขาดจากการ

ตรวจดวย MSK US พบผูปวยมีอาการปวดลดลง(21-23) และเมื่อติดตาม

ดวย MSK US พบวาเอ็นที่ขาดมีการซอมแซมและมีเลือดมาเลี้ยงเพิ่ม

ขึ้น(21,24)

• Rotator cuff tendinopathy จากการศึกษาแบบสุมมีกลุม

ควบคุม (randomized controlled trial, RCT) ระหวางกลุมที่รักษา

ดวยการทํากายภาพบําบัดเปรียบเทียบกับกลุมที่ทํากายภาพบําบัด

ดวยตนเองรวมกับการฉีด 25% dextrose ที่ subacromial bursa 

และ 15% dextrose 18 มล. ผสมกับ 1%  lidocaine 2 มล. (รวม 

20 มล.) ที่เอ็นรอบหัวไหลดวยวิธี MSK US guided ทุก 3 สัปดาห 

ทั้งหมด 2-6 ครั้ง ณ จุดเกาะปลายของเอ็นรอบหัวไหลพบวากลุม pro-

lotherapy มีคะแนนความปวดที่ประเมินหลังการรักษา 1 ป ลดลงเร็ว

และต่ํากวา มีความสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ และรายงานความพึง

พอใจเหนือกวากลุมที่รักษาดวยการทํากายภาพบําบัดเพียงอยางเดียว

อยางมีนัยสําคัญและไมพบภาวะแทรกซอนจากหัตถการ อยางไรก็ตาม

ทั้งสองกลุมยังมีผูปวยที่ไมตอบสนองตอการรักษาและตองรับการ

รักษาดวยการผาตัดในภายหลัง แตในกลุม prolotherapy มีอัตราการ

รักษาดวยการผาตัดตํ่ากวา(25) การศึกษาเปรียบเทียบการฉีดยาเขาเอ็น

หัวไหลโดยการคลําหาตําแหนง ระหวางกลุม prolotherapy (25% 

dextrose ผสมใน 0.1% lidocaine) และ NSS ที่จุดเกาะเอ็นเทียบ

กับกลุมที่รับการฉีด 0.1% lidocaine ผสมกับ NSS ที่จุดเกาะเอ็นและ

กลุมที่รับการฉีด 0.1% lidocaine ผสมกับ NSS อาบที่ชั้นผิวตอจุด

เกาะเอ็นกลามเนื้อรอบขอไหล พบวากลุม prolotherapy มีอาการ

ปวดลดลงมากกวาและผูปวยมีความพึงพอใจตอการรักษามากกวา(26)

การศึกษาเปรียบเทียบการรักษา supraspinatus tendinopathy 

ดวยการฉีด 25% dextrose (50% dextrose 1 มล. ผสมใน 1% 

lidocaine 1 มล.) เขาท่ีตําแหนงเอ็นอักเสบเร้ือรังเทียบกับการฉีดสเตีย-

รอยด (methylprednisolone acetate 40 มก./มล. 1 มล. ผสม

ใน 1% lidocaine 1 มล.) เขาที่ถุงนํ้ากันเสียดสีใตกระดูกอะโครเมียน 

(subacormial bursa) พบวาผูปวยทั้งสองกลุมมีอาการปวดลดลง

และมีพิสัยขอหัวไหลดีขึ้นภายหลังการรักษา แตเมื่อเปรียบเทียบผล

การรักษาระหวางกลุมที่ฉดี 25% dextrose เทียบกับฉีดสเตียรอยด

พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ(27) systematic review และ 

meta-analysis เปรียบการรักษา rotator cuff tendinopathy ดวย

การฉีดสเตียรอยดเขาที่ subaromial bursa เปรียบเทียบกับการฉีด 

PRP เขาท่ีตําแหนงพยาธิสภาพเอ็นขอไหลหรือฉีดเขาที่ subaromial 

bursa และ 25% dextrose prolotherapy เขาที่ตําแหนงพยาธิ-

สภาพเอ็นขอไหล พบวาการรักษาดวยการฉีดสเตียรอยดมีประสิทธิผล

ในการลดปวดในระยะสั้นที่ 3-6 สัปดาห เหนือกวากลุมที่รักษาดวย

การฉีด PRP และ 25% dextrose ในขณะท่ีผลการลดปวดระยาวท่ี 

24 สัปดาห การรักษาดวย PRP และ 25% dextrose prolotherapy 

มีประสิทธิผลที่เหนือกวา อยางไรก็ตามยังไมมีขอสรุปเก่ียวกับปจจัย

อื่น ๆ ที่อาจสงผลตอการรักษา เชน การรักษารวมกับการทํากายภาพ

หรือการรับประทานยาลดปวด รวมไปถึงปริมาณและความถ่ีของการ

รักษาดวยการฉีด PRP และ 25% prolotherapy(28)

กลุมอาการปวดกลามเนื้อพังผืด (myofascialpain syndrome, 

MPS) มี RCT เปรียบเทียบการรักษาภาวะนี้เปรียบเทียบระหวางกลุม 

prolotherapy (5% dextrose) กลุม NSS และกลุม 0.5% lidocaine 

ติดตามผลในชวงหลังฉีดยาทันที และ 7 วันหลังฉีดยา พบวากลุม pro-

lotherapy มีคะแนนความปวดนอยกวา และมีความทนทานตอแรง

กดมากกวาอีก 2 กลุม(29)

กลุมขอเขาเส่ือม (osteoarthriticknee, OA knee) ในการศึกษา

เปรียบเทียบการรักษาผูปวยขอเขาเสื่อมดวย 25% dextrose prolo-

therapy (50% dextrose 5 มล. ผสม 0.1% lidocaine 5 มล.) ฉีด

เขาขอเขา 6 มล. และ 15% dextrose prolotherapy (50% dex-

trose 6.25 มล. ผสมใน 0.1% lidocaine 4.5 มล. และ NSS 11.75 

มล.) ฉีดบริเวณจุดเจ็บที่จุดเกาะเอ็นรอบขอเขา 22.5 มล. ดวยเทคนิค

การคลํา เปรียบเทียบกับกลุมที่ฉีด NSS เพียงอยางเดียว และกลุมท่ี

ออกกําลังเพียงอยางเดียว โดยทําการฉีดยาในสัปดาหที่ 1, 5 และ 9 

อาจฉีดเพ่ิมในสัปดาหที่ 13 และ 17 พบวากลุม prolotherapy มี

คะแนน Western Ontario and McMaster Universities Osteo-

arthritis Index (WOMAC) ลดลงกวาทั้งสองกลุมทั้งในดานความปวด 

ขอฝดตึงและการใชงาน(30)

มีการศึกษาเปรียบเทียบ prolotherapy เทียบกับการออกกําลัง

โดยกลุม prolotherapy ไดรับการฉีด 15% dextrose ผสมใน 0.6% 

lidocaine รวมท้ังหมด 8 มล. ที่จุดกดเจ็บทั้งหมด 8 จุด (จุดละ 1 มล.) 

ที่ collateral ligaments และ 20% dextrose ผสมใน 0.5% lido-

caine 5 มล. เขาขอเขา กลุมที่รักษาดวย prolotherapy มีคะแนน

ความปวดและ WOMAC ลดลงอยางมีนัยสําคัญ(31) และจากการติดตาม

การรักษาในระยะยาวเปนเวลา 3.5 ป ภายหลังการรักษาดวย prolo-

therapy ที่ฉีด 25% dextrose 6 มล. เขาขอเขา และ 15% dextrose 

22 มล. ที่เอ็นรอบขอเขา พบรอยละ 84 ของผูปวยมีคะแนน WOMAC 

ลดลง(32)

Systematic review และ meta-analysis พบวา intra-articular 

prolotherapy ในกลุมผูปวยขอเขาเสื่อมรุนแรงนอยและปานกลางมี

ประสิทธิภาพลดปวด เพิ่มความสามารถในการทํางาน ผูปวยพึงพอใจ

ตอผลการรักษา และผลการรักษามีประสิทธิภาพดีกวากลุมที่รักษา

ดวยการออกกําลัง ฉีดยาชาและฉีดสเตียรอยดเขาขอเม่ือติดตามผลที่

ระยะ 6 เดือน อยางไรก็ตามการศึกษานี้มีขอจํากัดเนื่องจากจํานวน

งานวิจัยที่เขาหลักเกณฑมีจํานวนนอยทําใหจํานวนกลุมตัวอยางนอย 

รวมไปถึงปริมาณยา ตําแหนงที่ฉีดยาและจํานวนครั้งในแตละงานวิจัย

มีความแตกตางกัน(33-35)

กลุมเอ็นไขวหนาขอเขาหยอนหรือขาดบางสวน (anterior cru-

ciate ligament, ACL laxity or partial tear) มีรายงานผูปวยเอ็นไขว

หนาขางขวาขาดจากอุบัติเหตุการเลนสกี ผลการตรวจ MRI พบเอ็น

ไขวหนาขาดเกือบทั้งหมดหรือขาดแบบสมบูรณ (high grade or to-

tal tear ACL) แพทยเห็นวาควรรักษาดวยการผาตัดซอมเอ็นไขวหนา

แบบสองกลอง อยางไรก็ตามผูปวยตัดสินใจรักษาดวย prolotherapy 
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ทั้งหมด 7 ครั้ง รวมกับการทํากายภาพบําบัด โดยแตละคร้ังแพทยเปน

ผูพิจารณาสูตร dextrose prolotherapy โดยฉีดที่ ACL และที่เอ็น

ไขวหลัง (posterior cruciate ligament, PCL) ภายหลังการรักษา 12 

สัปดาห ผูปวยเดินขึ้นลงบันไดไดโดยไมมีอาการเขาหลวม กลามเนื้อ

เขาขางที่บาดเจ็บแข็งแรงข้ึน สามารถออกกําลังในทาเหยียดเขาดวย

น้ําหนัก 7 ปอนด 8 ครั้ง 3 ชุด และสามารถปนจักรยานได 30 นาที 

และหลังการรักษา 15 สัปดาห ตรวจ anterior drawer test ผลเปน

ลบ และ MRI พบเอ็นไขวหนาปกติรวมกับมีพังผืดท่ีเอ็น (fi brosis) และ

ผูปวยสามารถกลับไปปนจักรยานและว่ิงเหยาะ ๆ ได(36)

Dextrose perineural injection therapy (Dextrose PIT)

การศึกษาทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน

กลไกการลดอาการปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท (neuropathic 

pain) จาก 5% dextrose คาดวามี 3 กลไกประกอบดวยกลไกท่ี 1 สง

ผลทางออมในการยับย้ังทํางานของ transient receptor potential 

cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) receptor ดวย

การผานการกระตุน TRPV1 receptor ที่ลดลงและการทํางานลดลง

ของ ion channels ของ TRPV1 receptor(37) กลไกที่ 2 ระดับ dex-

trose นอกเซลลที่สูงขึ้นอาจมีผลทําใหเกิดภาวะ hyperpolarization 

ของเสนประสาท C- fi ber และลด fi ring rate (เปนผลจากการศึกษา

ในเนื้อเยื่อผนังลําไส แตยังไมมีการศึกษาผลในเสนประสาท C- fi ber 

สวนปลาย) และกลไกที่ 3 จากการศึกษาทดลองในหนูทดลองพบภาวะ

น้ําตาลตํ่าอาจกระตุนการทํางานของเสนประสาท C-fi ber โดยพบวา

ในขณะภาวะนํ้าตาลตํ่า C-fi ber fi ring rate มากกวาในภาวะนํ้าตาล

ปกติโดย fi ring rate ลดลงสูภาวะปกติเมื่อไดรับ dextrose(38)

การศึกษาทางคลินิก

ในกลุมผูปวยอาการปวดเร้ือรังจากเหตุพยาธิสภาพประสาท 

(chronic neuropathic pain) การฉีด 5% dextrose อาบรอบเสน

ประสาทมีผลตอเสนประสาทรับสัมผัสลดอาการปวดตามบริเวณที่ได

รับการฉีดยา และจากการศึกษาผลการรักษาอาการปวดหลังเร้ือรัง

ดวยการฉีด 5% dextrose ที่ epidural เปรียบเทียบกับ NSS พบวา

กลุม 5% dextrose มีอาการปวดลดลงเร็วกวาอยางมีนัยสําคัญ(39)

นอกจากนี้มีการใช US guided การฉีด 5% dextrose ผสมกับ

สารละลายที่ปราศจาก lidocaine อาบรอบเสนประสาทท่ีตําแหนง

ตาง ๆ ไดแก stellate ganglion, brachial plexus, cervical nerve 

roots และ paravertebral spaces พบวาลดปวดภายหลังหัตถการ

เปนระยะเวลาอยางนอย 2 เดือน(40)

US guided dextrose perineural injection technique 

(US dextrose PIT) โดยการฉีด dextrose รอบเสนประสาท ใชสารน้ํา
ปริมาณมากในการแยกเนื้อเยื่อพังผืดที่หอหุมเสนประสาท และหลีก

เลี่ยงการใชยา lidocaine เปนสวนผสมสําหรับกรณีอาการปวดเร้ือรัง

จากเหตุพยาธิสภาพประสาทที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยการทํา

กายภาพหรือการรักษาแบบอนุรักษ เชน post herpetic neuralgia 

การกดรัดเสนประสาทโดยมีขอบงชี้สําหรับ US dextrose PIT แบง

ตามกลุมโรคดังนี้ 

• Carpal tunnel syndrome (CTS) การรักษาที่ไดรับการ

ยอมรับสําหรับกรณี CTS รุนแรงนอยถึงปานกลางคือการรักษาแบบไม

ผาตัดดวยการใสอุปกรณพยุงขอมือและการฉีดสเตียรอยดเขาที่อุโมงค

ขอมือ อยางไรก็ตามการฉีดสเตียรอยดไดผลลดปวดระยะส้ัน แตใน

ระยะยาวอาการกลับมาเปนซํ้าภายหลังการรักษา 12–18 เดือน และ

รอยละ 15–94 ของผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษาดวยการผาตัด(41) 

สวนการใช US dextrose PIT ดวยสเตียรอยดและ lidocaine พบ

วาสามารถยืดระยะเวลาปวดที่กลับเปนซํ้าไดนานกวาการฉีดแบบไมใช 

US รวมถึงชะลอการผาตัดไดนานกวาและมีความคุมคาในการรักษา

มากกวา(42,43) ปจจุบันเริ่มมีการใชเทคนิค US dextrose PIT แตผลการ

รักษาดวยวิธีดังกลาวมีจํากัด  อยางไรก็ตามมีการศึกษาเปรียบเทียบ

การรักษาดวย dextrose เทียบกับ NSS(44) และ PRP(45) แลวแตยังไม

พบการศึกษาเปรียบเทียบ dextrose PIT เปรียบเทียบกับสเตียรอยด

 จากการศึกษาการรักษา CTS ระดับนอยถึงปานกลางดวย dex-

trose เปรียบเทียบกับ NSS 5 มล. โดยใชเทคนิค MSK US guided 

hydrodissection โดยทิศทางของหัวตรวจ (transducer) อยูในแนว

ตัดขวางเสนประสาทมีเดียน แนวเข็มฉีดยาอยูแนวเดียวกับหัวตรวจ 

(in-plane technique) สอดเข็มเขาทางดานแนวกระดูกปลายแขน

ทอนใน (ulnar approach) เพื่อแยกเสนประสาทออกจาก fl exor 

retinaculum 3 มล. และฉีดเขาดานลางของเสนประสาทเพ่ือแยกเสน

ประสาทจาก subsynovial tissue 2 มล. พบวากลุม dextrose มี

คะแนนปวดลดลงมากกวากลุม NSS อยางมีนัยสําคัญ ที่  1, 3 และ 6 

เดือน และคะแนนปวดตางกันชัดเจนที่ 3 และ 6 เดือน คา sensory 

nerve conduction velocity และ distal motor latency ดีขึ้น 

และจาก MSK US พบวาเสนประสาทมีเดียนมีพื้นที่หนาตัด (cross-

sectional area, CSA) ลดลงมากกวากลุม NSS  และจากการตอบ

แบบสอบถาม Boston CTS questionnaire (BCTSQ) ผูปวยมีอาการ 

CTS ลดลงและสามารถทํากิจวัตรไดดียิ่งขึ้น(44) สําหรับการเปรียบเทียบ 

dextrose PIT กับ PRP PIT ผูปวยที่เปน CTS ทั้ง 2 ขางและไดรับ

การสุมโดยฉีด 5% dextrose (D5W) ขางหนึ่งและ PRP อีกขางหน่ึง  

ติดตามผลการรักษาที่ 1, 3 และ 6 เดือน พบวากลุม PRP ผูปวยมี

คะแนนความปวดและ BCTSQ ลดลงมากกวา รวมถึง CSA ของเสน

ประสาทมีเดียนเล็กลงมากกวากลุม dextrose(45)

• Deep torso pain ในผูปวยกลุมปวดหลังเร้ือรังจากสาเหตุตาง ๆ  

ไดแก cervical nerve root compression, thoracic outlet 

syndrome, brachial plexus Injury, acute herpes zoster, post 

herpetic neuralgia, neuropathic pain ระดับทรวงอกเนื่องจาก

กระดูกซี่โครงหักและ CRPS จากการติดตามการรักษาดวย dextrose 

DPI ภายหลังการรักษา 2 เดือน ผูปวย 25 ราย จาก 26 ราย คะแนน

ความปวดลดลง จาก VAS 7-9/10 เหลือเพียง 1-2/10 ในการรักษา 

1-7 ครั้ง โดย 9 ราย คะแนนความปวดลดลงเหลือ 2/10 ในการรักษา

ครั้งแรก หัตถการท่ีทําการรักษาไดแก stellate ganglion, brachial 

plexus, cervical nerve root และ paravertebral hydrodissec-
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tion ดวย 5% dextrose ปริมาณที่ใชอาจมากถึง 20-30 มล. ในการ

ฉีดแตละครั้ง โดยการฉีดที่ cervical nerve root และ paraverte-

bral hydrodissection อาจตองฉีด 2-3 ระดับ และอาจตองทําการ

รักษาทุก 4-6 สัปดาห ทั้งหมด 6 ครั้ง หรือขึ้นอยูกับอาการของผูปวย

• Radial nerve palsy จากรายงานผูปวยหญิงที่ไมตอบสนอง

ตอการทํากายภาพตอเนื่องเปนเวลา 2 เดือน แตตอบสนองตอ US 

dextrose PIT ภายหลังการรักษา 2 ครั้ง โดยอาการชาและออนแรง

ทุเลา(46)

• Superfi cial radial nerve entrapment พบรายงานการรักษา

ผูปวยปลอกหุมเอ็นขอมืออักเสบ (De Quervain disease) ที่มี snap-

ping thumb ไดรับการรักษาดวยการฉีดสเตียรอยด อาการปวดทุเลา 

แตยังมีอาการชาบริเวณหลังขอมือดานน้ิวหัวแมมือ ภายหลังผูปวยได

รับการรักษาดวย US dextrose PIT 2 ครั้งอาการชาหายไป(47)

• Sural nerve entrapment จากรายงานผูปวยนักกีฬาท่ีมีอาการ

ปวดนองรวมกับชาขอเทาและเทาดานนอก และไดรับการรักษาดวย 

NSAIDs วิตามิน B6 รวมกับการออกกําลังดวยการยืดเหยียด การ

เสริมสรางความแข็งแรงใหกลามเน้ือและการนวดกดจุดที่กลามเน้ือ

นอง แตอาการไมทุเลา MSK US พบเสนประสาท sural บวม และมี

พังผืดรอบเสนประสาทตรงตําแหนงกลางนองซ่ึงตรงกับตําแหนงที่มี

อาการปวด  ผูปวยไดรับการรักษาดวยการ US-guided injection 

ดวยสารดังนี้ 1% lidocaine 2 มล. ที่ชั้นใตผิวหนังและตามดวยการ

ฉีดสารน้ํา 10 มล. ที่ประกอบดวย 1% lidocaine 2 มล., betameth-

asone acetate/betamethasone sodium phosphate 1 มล. 

และ 5% dextrose 7 มล.) ที่ epineurium ของเสนประสาท sural 

ภายหลังการรักษาวันแรกอาการปวดและชาทุเลามากและเม่ือติดตาม

ผลในวันที่ 14 หลังฉีดยา ผูปวยไมมีอาการปวดหรือชาและสามารถ

กลับไปแขงขันกีฬาไดตามปกติ(48)

• Superior cluneal nerve entrapment จากรายงานการรักษา

ผูปวยหญิงปวดหลังเรื้อรังนาน 1 ป ที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวย

การทํากายภาพบําบัด จากการตรวจรางกายพบวาที่ตําแหนงจุดกด

เจ็บบริเวณ medial iliac crest ขางขวา มีอาการปวดราวลงไปท่ีกน  

ภาพถายรังสีพบ mild spurs ที่กระดูกสันหลังสวนเอวผูปวยไดรับการ

รักษาดวย 5% dextrose ผสม 1% lidocaine รวมทั้งหมด 4 มล. 

ดวยเทคนิค US PIT ทุก 2 สัปดาห ภายหลังการรักษาครบ 2 ครั้งเปน

เวลา 2 สัปดาห ผูปวยรูสึกวาอาการปวดลดลงรอยละ 80(49)

ขอหามของ prolotherapy และ perineural injection therapy

ขอหาม (contraindications)(50) ไดแก มีการติดเชื้อในตําแหนง

ที่ทําการฉีดยา, มะเร็ง, ขอตอหลุดที่ไมสามารถดันกลับได, แพสวน

ผสมในสารท่ีใชฉีดเพ่ือทําการรักษา, เกาตกําเริบและโรคขออักเสบรูมา-

ตอยดที่ขอตอที่มีอาการกําเริบ

ขอหามสัมพัทธ (relative contraindications)(50) ไดแก โรค

ประจําตัวที่สงผลใหแผลหายชา เชน ภาวะขาดอาหาร มะเร็ง และ

กลุมโรคที่ทําใหภูมิคุมกันบกพรอง, ขณะใชยาลดปวดกกลุม narcotics 

ปริมาณสูงหรือใชยาตอเนื่องเปนเวลานาน เนื่องจากการใชยาดังกลาว 

มีผลลดการทํางานของภูมิคุมกัน, การใชยาสเตียรอยดชนิดออกฤทธิ์

ทั่วรางกาย (systemic steroids) หรือยาตานการอักเสบท่ีไมใช

สเตียรอยด (non-steriodal anti-infl ammatory drugs, NSAIDs) ที่

ขัดขวางกระบวนการอักเสบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการรักษา จึงแนะนํา

ใหหยุดยากลุม systemic steroids หรือ NSAIDs 48-72 ชั่วโมงกอน

ทําการรักษา

ความปลอดภัยของ dextrose prolotherapy

ยังไมพบรายงานผลขางเคียงหรืออาการไมพึงประสงคจากการ

ใช dextrose prolotherapy ในการรักษากลุมอาการปวดเร้ือรังจาก

กลามเนื้อ เอ็นและขอตอ อยางไรก็ตามจากการเก็บรวบรวมขอมูล

อาการไมพึงประสงคและภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึ้นในผูปวยจากแพทย

ผูทําการรักษาอาการปวดคอและหลังดวย prolotherapy ดวยสาร 

ละลายที่มีสวนผสมของ dextrose, glycerin, phenol, morrhuate 

sodium รวมกับยาชาตามแนวกระดูกสันหลังดวยวิธีเทคนิค blinded

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีรายงาน ดังนี้

ผลขางเคียง (side effects) ของการรักษาดวย prolotherapy 

ที่พบมากที่สุดคืออาการปวดบริเวณที่ฉีดยาพบรอยละ 70 รองลงมา

ไดแกอาการฝดตึงพบรอยละ 25 รอยช้ําพบรอยละ 5 อาการชาแบบ

ชั่วคราวพบรอยละ 1 ซึ่งอาการปวด ฝดตึง และชํ้าบรรเทาไดดวยการ

ประคบเย็นและรับประทานยาแกปวดกลุม acetaminophen อยางไร

ก็ตาม ไมพบวามีอาการปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน อาการออนแรง 

หรือผิวหนังติดเช้ือในบริเวณที่ฉีดยา(4)

อาการไมพึงประสงค (adverse events) มีรายงานทั้งหมด 472 

เหตุการณ จากการรักษาผูปวย 284 ราย ไดแก อาการปวดศีรษะ

ภายหลัง prolotherapy ที่บริเวณกระดูกสันหลังระดับเอว 119 ราย

โดยเริ่มมีอาการภายหลังการรักษาต้ังแต 1-24 ชั่วโมง ลมร่ัวในปอด 

(pneumothorax) พบมากเปนอันดับรองลงมาทั้งหมด 87 ราย ซึ่งเกิด

ขึ้นผูปวยที่ไดรับการรักษาที่บริเวณกระดูกสันหลังสวนอก โดยผูปวย 

46 ราย จําเปนตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล มีรายงาน sys-

temic reaction 19 ราย ในผูปวยที่ไดรับการรักษาที่กระดูกสันหลัง

ระดับคอ และ 7 ราย ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเกิด

จากการแพยาชาที่ใชในการรักษา  อาการแทรกซอนอื่นที่เกิดขึ้น ไดแก 

เลือดออกในบริเวณที่ฉีดยา และอาการติดเช้ือ โดยผูปวยไมตองรับการ

รักษาในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงภาวะเสนประสาทบาด

เจ็บ 3 ราย เปนการบาดเจ็บเสนประสาทแบบถาวร โดยผูปวยมีอาการ

ปวดขาเร้ือรัง 1 ราย ชาบริเวณสะโพก 1 ราย และชาลงขา 1 ราย(4)

ความปลอดภัยของ dextrose PIT

ยังไมมีรายงานถึงภาวะแทรกซอนรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก dextrose 

perineural injection therapy(44,45,51,52) อยางไรก็ตามผลขางเคียง

และเหตุการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น ไดแก อาการปวดภายหลัง

จากหลังการรักษาประมาณ 1-2 วัน การบาดเจ็บหลอดเลือดและเสน

ประสาท ลมร่ัวในปอด หรือนํ้าโพรงสมองไขสันหลัวร่ัว(53) อยางไรก็ตาม 

การทําหัตถการภายใต US หรือ fl uoroscopic guidance ยอมลด

ความเส่ียงดังกลาว และเพิ่มความแมนยําในการทําหัตถการมากข้ึน(53)
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Table 1. Dextrose prolotherapy for musculoskeletal indications from literature review and National Taiwan University Hospital (NTUH) clinical practice

Indication for dextrose prolotherapy Literature review NTUH clinical practice

MSK pain
Rotator cuff tendinopathy

Plantar fascia

Achilles tendinopathy

Osgood-Schlatter disease

ACL and ankle sprain and partial 
tear of ligament

Subdeltoid and retrocalcaneal 
bursa

Trigger point injection and interfas-
cial hydrodissection

- 15%dextrose  3 ml (50% dextrose 1.8 ml, NSS 
1.8 ml, lidocaine 0.4ml)

-  q 3 wk *6 times 
-  15% dextrose  2 ml (50% dextrose 0.6 ml, 1% 

lidocaine  1.4 ml)
-  q 2 wk *2 times
-  20-25% dextrose 2 ml (50% dextrose 0.8 ml, 1% 

lidocaine 1.2 ml)
-  q 4-6 wk *3 times
- 12.5% dextrose, 0.5 ml at insertion, 1-2 ml proxi-

mal (50% dextrose 0.75 ml, 1% lidocaine 3 ml)
-  q 4 wk *3 times
-  25%-40% dextrose 1-2 ml (50% dextrose 1 ml, 

5% sodium morrhuate 0.2 ml) or (50% dextrose 
1 ml, 5% sodium morrhuate 0.2–0.5 ml, phenol-
quinine-urea solution 0.01–0.1 ml)

-  q 1-4wk*7 times
-  20-25% dextrose 4 ml (50% dextrose 2 ml, 1% 

lidocaine 2-3 ml)
-  q 3 wk *6 times
-  5% dextrose (50% dextrose 1-2ml, 1% lidocaine 

9-10 ml)
-  Frequency depends on clinical  presentation

-  20% dextrose 3 ml
  (50% dextrose 2 ml, 1% lidocaine 3 ml) 
-  q 1-2wk * 5 times
-  Consider 10-15% dextroseto decrease 

irritation and pain during procedure

-  20-25% dextrose 5 ml (50% dextrose 
2 ml, 1% lidocaine 3 ml)

-  q 1-2wk *5 times
-  10-15% dextrose (50% dextrose 2-3 ml, 

1% lidocaine 2 ml, NSS 5-6 ml)
-  Frequency depends on clinical presentation

NSS, normal saline solution

Table 2. Dextrose prolotherapy and PIT for neuro-musculo-skeletal indications from literature review and NTUH clinical practice

Dextrose prolotherapy Literature review NTUH clinical practice

Intra-articular injection
Knee 

Z-joint and SI joint

-  25% dextrose 5-6 ml (50% dextrose 2-2.5 ml, 
1% lidocaine 7.5-8 ml)

-  q 4-6 wk * 3 times
-  25% dextrose (50% dextrose 2.5 ml, 

1% lidocaine 2.5 ml)
         - Z-joint 0.5-1.5 ml
         - SI joint 2.5 ml
-  q 2-4 wk *3-5 times

-  20-25% dextrose 5 ml (50% dextrose 2-2.5 ml, 
1% lidocaine 2.5-3 ml)

-  q 2wk * 5 times
Z-joint periarticular injection* 
-  5% dextrose 5 ml (50% dextrose 0.5 ml, NSS 4.5 ml)
SI joint 
-  25% dextrose  2.5 ml (50% dextrose 2.5 ml, 

1% lidocaine 2.5 ml)
-  Frequency depends on clinical presentation

Dextrose perineural injection
Peripheral nerve

Deep nerve*

-  5% dextrose, volume depends on site of injec-
tion (50% dextrose 1 ml, 1% lidocaine 2 ml, NSS 
7 ml)

-  Frequency depends on clinical presentation
-  5% dextrose10-20 ml depends on side of injec-

tion (50% dextrose 1 ml, NSS 9 ml) 
-  q 4-6 wks or depends on clinical presentation

-  5% dextrose 3-5 ml depends on side of injection 
(50% dextrose  0.5 ml, 1% lidocaine 2 ml, NSS 2.5 ml)

-  Frequency depends on clinical presentation

-  5% dextrose 5 ml
   (50% dextrose 0.5 ml, NSS 4.5 ml)
-  Frequency depends on clinical presentation

Z-joint, zygoapophyseal joint; SI joint, sacroiliac joint; NSS, normal saline solution
Deep nerve* = stellate ganglion, brachial plexus, cervical nerve root, paravertebral hydrodissection with perineural prolotherapy

Dextrose prolotherapy and PIT ในเวชปฏิบัติ ณ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

Dextrose prolotherapy ถูกศึกษามากมายดวยความเขมขน

และสวนผสมที่หลากหลาย ดังแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 ซึ่งแสดง

อัตราสวนความเขมขนและรูปแบบการบริหารสารละลาย dextrose 

ตามภาวะทางคลินิก ท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากเวชปฏิบัติ 

ณ Department of Physical Medicine & Rehabilitation, Na-

tional Taiwan University Hospital ซึ่งถือเปนสถาบันที่นํา dex-
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trose prolotherapy มาใชในเวชปฏิบัติมากที่สุดแหงหน่ึง

ทางเวชปฏิบัติที่คลินิก MKS US โรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดเริ่ม

นํา dextrose PIT มาใชรักษาผูปวยที่มีภาวะ neuropathic pain ที่

ระบุ dermatome หรือ innervation area ไดชัดเจนดวยการใช 5% 

dextrose (ผสม 50% dextrose 0.4 มล. กับ NSS 3.6 มล.) 4 มล. 

ฉีดรอบเสนประสาท โดยไมผสมกับ lidocaine และผูปวยที่มี spinal 

pain ดวยการใช 10% dextrose ฉีดรอบขอตอดานหลังกระดูกสันหลัง 

(Z joint) และใช US เพ่ือระบุตําแหนงเปาหมายและเพื่อเพ่ิมความ

ปลอดภัยใหกับผูปวย สําหรับ dextrose ในความเขมขน 12.5-25% 

จะถูกนํามาใชในภาวะเอ็นและขอตออักเสบเรื้อรัง

การคัดเลือกผูปวยรวมถึงการใหขอมูลกอนการทําหัตถการ และ

การแลกเปล่ียนระหวางแพทยผูทําหัตถการกับผูปวยจะชวยลดปญหา

ที่เกิดภายหลังการทําหัตถการ ประเด็นสําคัญคือการใหผูปวยติดตอ

แพทยผูทําหัตการไดอยางรวดเร็วจะชวยลดความกังวลของผูปวยเมื่อ

การรักษาดวย dextrose prolotherapy US guided injection

Dextrose prolotherapy และ dextrose PIT ถือเปน US guided 

intervention ท่ีแพทยเวชศาสตรฟนฟูท่ีผานการฝกปฏิบัติแลวสามารถ

นําไปพิจารณาใชกอนการสงตอไปเพื่อรับการรักษาที่ invasive ขึ้น 

เชน การผาตัดกระดูกสันหลัง เน่ืองจากสูตรยาและหัตถการสามารถ

บริหารได ณ หองตรวจผูปวยนอกทําใหตนทุนคารักษาถูกกวาหัตถการ

ที่ตองทําในหองผาตัดที่ตองใช fl uoroscopy ในความเห็นผูเขียน dex-

trose prolotherapy และ dextrose PIT ถือเปนหัตถการท่ีลดตนทุน

การรักษาพยาบาลสงผลทําใหคารักษาพยาบาลสมเหตุผลและผูปวย

ไทยทุกสิทธิ์สามารถเขาถึงอยางเทาเทียมกัน

สรุป dextrose prolotherapy และ dextrose PIT เปนทางเลือก

ในการรักษากลุมอาการปวดเรื้อรังในกลุม neuro-musculo-skeletal 

painโดย dextrose prolotherapy ที่ใชกับเอ็นหรือขอตอ โดยใช 

dextrose ความเขมขนต้ังแต 12.5-25% ใน lidocaine ขณะที่ dex-

trose PIT ใช dextrose ความเขมขนตํ่าคือ 5% และไมผสมยากลุม 

lidocaine อนึ่ง สารละลาย dextrose ถือเปนสารนํ้าที่ปลอดภัยและ

ไมกอใหเกิดอาการแพและการใช US ในขณะทําหัตถการจะชวยใหทํา

หัตถการไดแมนยําขึ้นและปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงได 

อีกทั้งมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรโดยลดคาใชจายในการรักษากลุม

โรคปวดเร้ือรังที่ตองรักษาอยางตอเนื่องยาวนาน รวมถึงลดคาใชจาย

จากการใชเครื่องมือ ยา หรือการผาตัดที่มีคาใชจายสูง
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