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A Retrospective Study of Ultrasound Guided Capsular Hydrodilatation with
a Mixture of Normal Saline, Lidocaine and Triamcinolone Injection in
Patient with Adhesive Capsulitis
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การศึกษายอนหลังการใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดน้ําเกลือ ยาชา และยาสเตียรอยด
เพื่อขยายเยื่อหุมขอไหลในผูปวยโรคไหลติด
วรรณภา พูนนาค
กลุม งานเวชกรรมฟน ฟู โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
ABSTRACT

บทคัดยอ

Objectives: To report change in pain of shoulder joint after

วัตถุประสงค: เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงระดับความปวดขอไหล
หลังการทําอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยดเพื่อ
ขยายเยื่อหุมขอไหล
รูปแบบการวิจัย: การศึกษายอนหลัง
สถานที่ทําการวิจัย: โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี
กลุมประชากร: ผูปวยโรคไหลติดที่กอนทําหัตถการมีระดับความปวด
อยางนอย 4 และไดรับการทํากายภาพบําบัดมาอยางนอย 1 เดือน
แล ว ได รั บ การรั ก ษาด ว ยการทํ า อั ล ตราซาวนด ช ว ยนํ า ฉี ด สารน้ํ า ที่
ประกอบดวยไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด (10:1) 4 มล. ยาชาลิโดเคน
ความเขมขนรอยละ 1 ปริมาตร 6 มล. และน้ําเกลือ 10 มล. เพื่อขยาย
เยื่อหุมขอไหลและภายหลังไดรับการติดตามผลอยางนอย 3 ครั้ง
วิธกี ารศึกษา: ทบทวนเวชระเบียนของผูป ว ยโรคขอไหลตดิ เปรียบเทียบ
ผลลัพธคือระดับความปวดกอนและหลังทําหัตถการดวยการวิเคราะห
ทางสถิตแิ บบ linear mixed model
ผลการศึกษา: คามัธยฐาน (คาต่ําสุด, คาสูงสุด) ของระดับความปวด
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
กอนทําหัตถการคือ 6 (4, 7) กับสัปดาหที่ 1, 5 และ 12-14 คือ 2 (0,
5), 1 (0, 5 ) และ 0.5 (0, 3) ตามลําดับ และไมพบผลขางเคียงจากการ
ทําหัตถการดังกลาว
สรุป: การใชอัลตราซาวนดชวยนําฉีดสารน้ําที่มีสวนผสมน้ําเกลือ ยาชา
และยาสเตียรอยดเพื่อขยายเยื่อหุมขอไหล โดยแพทยเวชศาสตรฟนฟู
ที่ฝกอบรมแลว สามารถลดระดับความปวดในผูปวยโรคขอไหลติดได

ultrasound guided capsular hydrodilatation with corticosteriod
injection.
Study design: Retrospective study
Setting: Chophraya Yommarat Hospital, Suphanburi
Subjects: Patients with a diagnosis of adhesive capsulitis who
had pre-treatment subjective numeric pain rating scale (NPRS)
at least 4 after physical therapy for at least a month; treated with
an ultrasound guided capsular hydrodilatation with a mixture of 4
ml 10mg/mL triamcinolone acetonide, 6ml of 1% lidocaine, and
10 mL of normal saline by a physiatrist; and having at least 3
follow-up re-assessments, were recruited into the study.
Methods: Twenty patients’ medical records were retrospectively reviewed. Outcome measurement was the treated shoulder
NPRS at weeks 1, 5, and 12-14 post-treatment; and the data
were compared and analyzed by using the linear mixed model.
Results: There were statistically significant improvements in
median (minimum, maximum) NPRS (p<0.001) from baseline 6
(4, 7) to 2 (0, 5) at week 1, 1 (0, 5) at week 5 and 0.5 (0, 3) at
week 12-14 post treatment. No side effects were found.
Conclusion: This retrospective study demonstrated that the
ultrasound guided capsular hydrodilatation with a mixture of
normal saline, lidocaine and triamcinolone acetonide, injection
done by a trained physiatrist could reduce shoulder pain in patients with adhesive capsulitis.
drodilatation with corticosteriod injection, pain

คําสําคัญ: ขอไหลติด, อัลตราซาวนด, การฉีดสารน้ํา และยาสเตียรอยด
เพื่อขยายเยื่อหุมขอไหล, ปวด

ASEAN J Rehabil Med 2019; 29(1): 30-36.

ASEAN J Rehabil Med 2019; 29(1): 30-36.

Keywords: adhesive capsulitis, ultrasonography, capsular hy-

Correspondence to: Wannapa Poonnark, MD, FRCPhysiatrT; Department of Rehabilitation Medicine, Chophrayayommarat Hospital, Suphanburi 72000, Thailand; E-mail: poonimena@gmail.com
Received: 25 February 2019
Formerly J Thai Rehabil Med

Revised: 8 March 2019
-30-

Accepted: 17 April 2019

บทนํา

วิธีการศึกษา

โรคขอไหลตดิ (adhesive capsulitis หรือ frozen shoulder) เปน
ปญหาที่สําคัญในระบบกระดูกและกลามเนื้อ พบไดถึงรอยละ 2-5 ของ
ประชากร(1) พบบอยในผูที่มีอายุระหวาง 40-60 ป โดยอาการปวดไหล
และพิสัยการเคลื่อนไหวขอที่ลดลง(2) มีผลตอการทํากิจวัตรประจําวัน
เชน การเอื้อมหยิบสิ่งของ การติดตะขอเสื้อชั้นในดานหลัง การหวีผม
ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตเปนอยางมากโรคขอไหลติดอาจหาย
ไดเองแตใชเวลานาน 2-3 ป(3) รอยละ 50 ผูปวยยังคงมีอาการปวดไหล
และรอยละ 30 มีพิสัยเคลื่อนไหวขอไหลนอยกวาขางปกติที่ระยะเวลา
7 ป(4) ดังนั้น การบําบัดเพื่อลดปวดและเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวเพื่อให
ขอไหลกลับมาใชงานไดเร็วจึงเปนเปาหมายสําคัญอยางยิ่ง
ขอไหลติดมีการรักษาหลายวิธี โดยทั่วไปเริ่มดวยยาแกปวดและ
ยาตานการอักเสบ และกายภาพบําบัดหากอาการไมทุเลา แพทยจะ
พิจารณาใหการรักษาดวยการฉีดยาสเตียรอยดเฉพาะที่เขาขอไหล
(intraarticular steroid injections) การฉีดสารน้ําเพื่อขยายเยื่อหุม
ขอไหล (hydrodilatation or arthographic distension) การดมยา
สลบเพือ่ ดัดขอไหล (manipulation under general anesthesia) และ
การสองกลองเพื่อตัดเนื้อเยื่อที่ยึดขอไหล (arthroscopic capsulotomy)(5,6) สวนวิธีการรักษาใหมในชวง 2-3 ปที่กําลังไดรับความนิยมคือ
การใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยดเพื่อขยาย
เยื่อหุมขอไหล (ultrasound guided hydrodilation with corticosteroid injection) ทั้งนี้การใชอัลตราซาวนดทําใหเห็นตําแหนงเข็ม
และเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดยาไดแมนยํามากขึ้น(7) โดยเฉพาะขอที่
มีพยาธิสภาพตีบแคบเชนภาวะขอไหลติดซึ่งใหผลการรักษาดีกวาการ
กินยาและการทํากายภาพบําบัด(8) ลดอัตราการผาตัด ลดคาใชจาย
ประหยัดเวลา และผูปวยบาดเจ็บนอยกวาการผาตัด(9) มีประสิทธิผล
เหมือนการดมยาสลบเพื่อดัดขอไหล(10)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยด
เพือ่ ขยายเยือ่ หุม ขอไหลใชสตู รยาไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด (40:1) 1
มล. ผสมยาชาลิโดเคน และน้ําเกลือรวมประมาณ 25 มล.(3) เนื่องจาก
ในสถานพยาบาลของผูวิจัยไมมีรูปแบบไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด
(40:1) จึงปรับสูตรยาเปนไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด (10:1) 4 มล.
ผสมยาชาลิโดเคน 6 มล. และน้ําเกลือ 10 มล. รวม 20 มล. คาดวาเปน
ปริมาณสารน้ําที่นอยที่สุดที่ยังไดประโยชนตอผูปวย จึงนําเทคนิคนี้มา
ใชในการรักษาผูปวยที่ทํากายภาพบําบัดแลวอาการไมทุเลา จากการ
สังเกตพบวาผลการรักษาเปนที่นาพอใจ และหัตถการนี้ถือเปนเทคนิค
ใหม ยังไมเปนทีแ่ พรหลาย และผูร ายงานผานการฝกอบรมการใชเครือ่ ง
อัลตราซาวนดชวยนําฉีดยาแลว ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษานี้
คือรายงานผลการรักษายอนหลังผูปวยขอไหลติดหลังการทําอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสารน้ําที่ประกอบดวยยาชา ยาสเตียรอยด และ
น้ําเกลือ เพื่อขยายเยื่อหุมขอไหลโดยแพทยเวชศาสตรฟนฟู วาการ
ใชสูตรยาดังกลาวขางตนเริ่มออกฤทธิ์เมื่อใดและผลขางเคียงหลังทํา
หัตถการมีอะไรบาง และเพื่อนําไปสูการวางแผนทํางานวิจัยใหมีความ
นาถือมากขึ้นในอนาคต และนํามาใชประโยชนเพื่อรักษาผูปวยโรคไหล
ติดตอไป

กลุมประชากร
ผูปวยโรคไหลติดที่มารับการรักษา ณ แผนกผูปวยนอก กลุมงาน
เวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี
เกณฑคัดเขา
• ผูปวยอายุ 18 ปขึ้นไป
• มีพิสัยการเคลื่อนไหวขอไหลทั้งแบบขยับเองและชวยขยับลดลง
อยางนอย 30 องศา มากกวาหรือเทากับ 2 ทิศทางการเคลื่อนไหว(3)
• รักษาดวยวิธีกายภาพบําบัดอยางนอย 1 เดือน แลวระดับความ
ปวด (numeric pain rating scale, NPRS) อยางนอย 4 (ความปวด
ระดับปานกลางขึ้นไป)
• ไดรับการฉีดสารน้ําที่ประกอบดวย น้ําเกลือ ยาชา และยาสเตียรอยด เพื่อขยายเยื่อหุมขอไหล และพบแพทยเพื่อติดตามผลการรักษา
อยางนอย 3 ครั้ง คือ สัปดาหที่ 1, 5 และ 12-14 หลังการฉีดสารน้ํา
เกณฑคัดออก
• ผูที่เคยรับการรักษาดวยการฉีดยาสเตียรอยดเฉพาะที่เขาขอ
ไหลกอนการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยดเพื่อขยายเยื่อหุมขอไหล
• ข อ ไหล มี ค วามผิ ด ปกติ อื่ น ร ว มด ว ยจากการตรวจด ว ยเครื่ อ ง
อัลตราซาวนดหรือ MRI เชน เอ็นกลามเนือ้ รอบขอไหลฉกี ขาด (rotator
cuff tear), โรคเสนเอ็นกลามเนื้อ biceps brachii, โรคขอตอ acromioclavicular(3) และถุงน้ําใตกลามเนื้อ (deltoid) อักเสบ
• มี ภ าวะข อ ไหล ติ ด ยึ ด โดยเกิ ด จากพยาธิ ส ภาพอื่ น นํ า มาก อ น
(secondary frozen shoulder) เชน การอักเสบหรือติดเชือ้ , กระดูกหัก,
โรคหลอดเลือดสมองที่แขนออนแรง และขออักเสบรูมาตอยดเปนตน(3)
• ผูท ม่ี โี รคเบาหวานทีค่ วบคุมระดับน้าํ ตาลไมได, โรคซึมเศรา (major depression)
• ผูที่เคยไดรับการรักษาดวยวิธีการดมยาสลบเพื่อดัดขอไหลหรือ
การสองกลองเพื่อตัดพังผืดหรือเนื้อเยื่อที่ยึดขอไหล
• หลังทําอัลตราซาวนดชว ยนําการฉีดสารน้าํ ผูป ว ยไดรบั การบําบัด
ดวยการแพทยทางเลือกเชน ฝงเข็ม นวดแผนไทย เปนตน เพื่อลดปวด
หมายเหตุ การศึกษายอนหลังครั้งนี้เปนการศึกษานํารอง จึงไมได
คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง แตเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยที่ผานเกณฑคัด
เขา-คัดออก เปนระยะเวลา 1 ป
เครื่องมือที่ใช
เครื่องอัลตราซาวนดยี่หอ GE healthcareรุน LOGIQ e ultrasound Pro, B mode, probe 4.5 cm (12L-RS probe)
ขั้นตอนการวิจัย
หลังจากผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการทําวิจัยใน
มนุษยโรงพยาบาลศูนยเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ YM
009/2561แลว จึงดําเนินการดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยนอกของผูปวยโรคขอ
ไหลติด ในชวงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 1 ตุลาคม 2561 คัดเลือกตาม
เกณฑการคัดเขา-คัดออก
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2. บันทึกขอมูลพื้นฐานของผูปวย การรักษากอนทําหัตถการและ
หลังการทําหัตถการ ไดแก ระดับความปวดที่ผูปวยประเมินและพิสัย
การเคลื่อนไหวขอไหลแบบชวยขยับ (passive range of motion,
PROMs) ในทานั่ง โดยทาหมุนขอไหลออกและหมุนขอไหลเขาประเมิน
ในแนวตั้งที่ผูทําหัตถการซึ่งเปนแพทยเวชศาสตรฟนฟูประเมิน
3. บันทึกผลขางเคียงหลังทําหัตถการการทํากายภาพบําบัดที่โรง
พยาบาล กอนและหลังทําหัตถการ (ความถี่ 2-5 ครั้งตอสัปดาห) และ
การใชยาแกปวดหรือการรักษารวมอื่น ๆ
หมายเหตุ การใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยดเพื่อขยายเยื่อหุมขอไหล (รูปที่ 1) ดังนี้
1. หลังจากใหขอมูลและผูปวยยินยอมทําหัตถการแพทยตรวจ
อัลตราซาวนดขอไหลและเอ็นกลามเนื้อรอบขอไหลเพื่อประเมินพยาธิสภาพและโรครวมอื่น ๆ
2. ผูปวยนอนตะแคงใหขอไหลขางที่มีพยาธิสภาพอยูดานบน
แพทยทําหัตถการดวยเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) รวมกับ
การคลอบหัว probe ดวยถุงพลาสติกที่ผานการทําใหปราศจากเชื้อ
ฉีดยาชาระงับปวดเฉพาะที่บริเวณที่ตองการฉีดสารน้ําดวยรอยละ
1 ของลิโดเคน 2 มล. ใชอัลตราซาวนดชวยนําหาตําแหนงการฉีดยา
ที่บริเวณดานหลังขอไหล (glenohumeral joint) แลวใชเข็มฉีดยา
ขนาด 22 ความยาว 1.5 นิ้ว ฉีดสารน้ําที่ประกอบดวย ไตรแอมซิโน
โลน อะเซโทไนด (10:1) 40 มก. ผสมยาชาลิโดเคนความเขมขนรอยละ
1 ปริมาตร 6 มล. และน้ําเกลือ 10 มล. รวม 20 มล. โดยคอย ๆ ฉีด
สารน้ําจนเยื่อหุมขอไหลโปงพอง (capsule distension) และเยื่อหุม
ขอไหลไมมีการฉีกขาด (capsule preserved) ซึ่งสังเกตไดจากภาพ
ที่ปรากฏบนจอเครื่องอัลตราซาวนด(7) หลังจากนั้น แพทยจึงประเมิน
และบันทึกพิสัยขอไหลแบบชวยขยับ
3. สังเกตอาการผูปวยหลังทําหัตถการ ถาไมมีความผิดปกติ
กลับบานได โดยแนะนําการประคบเย็นถามีอาการปวดบริเวณทํา
หัตถการ ทั้งนี้ ถามีอาการปวดหลังทําหัตถการ อนุญาตใหผูปวยกินยา
แกปวดเดิมได และยาพาราเชตามอล และแนะนําทากายบริหารขอไหล

2. ขอมูลคุณภาพนําเสนอดวยจํานวนและรอยละ
3. เปรียบเทียบระดับความปวด (NPRS) และ PROMs กอนและ
หลังทําหัตถการ 1 สัปดาห, 5 สัปดาห และ 12-14 สัปดาห ดวย
ตัวแปรเชิงเสนแบบผสม (linear mixed model) เนื่องจากขอมูลมี
การแจกแจงแบบไมปกติ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ p<0.05

ผลการศึกษา
มีผูปวย 20 ราย ผานเกณฑการคัดเขา-คัดออก อายุเฉลี่ย (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เทากับ 63 (9.9) ป โรคประจําตัวความดันโลหิต
สูง 10 ราย คิดเปนรอยละ 50 เบาหวานที่ควบคุมได 8 ราย คิดเปน
รอยละ 40 ไขมันในโลหิตสูง 6 ราย คิดเปนรอยละ 30 และไมพบโรค
ประจําตัวอื่น ๆ ที่มักพบบอยในผูปวยโรคไหลติด เชน โรคตอมธัยรอยด
เปนพิษ โรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจ (coronary artery disease)
และโรคภูมิคุมกันทําลายตนเอง (autoimmune disease) ระยะเวลา
เฉลี่ยที่มีอาการ 16.9 (10.6) สัปดาห (ดังตารางที่ 1) ตารางที่ 2 แสดง
Table 1. Clinical and demographic characteristics of all twenty patients

Characteristics
Age (years)1
Gender, male2
Body mass index (kg/m2)1
Affected shoulder2
Right
Left

การวิเคราะหทางสถิติ
ใชโปรแกรม SPSS version 22.0 คิดคํานวณคาทางสถิติโดย
1. ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณนํ า เสนอด ว ยค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

(A)

63 (9.9)
10 (50)
23.8 (3.7)

1

(B)

9 (45)
11 (55)

Duration of symptoms (weeks)1
Hypertension2
Diabetes2
Dyslipidemia2

16.9 (10.6)
10 (50)
8 (40)
6 (30)

Prior treatment
Physical therapy (sessions)1
Oral NSAIDs2
Oral opioid2
Oral muscle relaxant2

42.2 (23.2)
3 (15)
6 (30)
3 (15)

Post-treatment
Physical therapy (sessions)1
Oral NSAIDs2
Oral opioid2
Oral muscle relaxant2

16.6 (6.0)
0 (0)
1 (5)
0 (0)

Mean (SD),2number (%); NSAIDs, non-steriodal anti-inflammatory drugs

(C)

Figure 1. Ultrasound guided capsular hydrodilatation with corticosteroid injection A) approach, B) aseptic technique used during the injection, and

C) sonographic view of capsular distension during the injection
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Table 2. Median (minimum, maximum) of numeric pain rating scale (NPRS) and passive range of motions (PROMs) baseline and after capsular
hydrodilatation with a mixture of normal saline, lidocaine and triamcinolone injection at 1 week, 5 weeks and 12-14 weeks

NPRS
PROM - flexion
PROM - abduction
PROM - external rotation
PROM - internal rotation

Baseline

1 week

5 weeks

12-14 weeks

p-value*

6 (4, 7)
150 (90, 170)
150 (90, 170)
45 (0, 90)
2.5 (0, 60)

2 (0, 5)
170 (120, 180)
170 (100, 180)
60 (0, 90)
45 (0, 60)

1 (0, 5)
170 (120, 180)
180 (100, 180)
90 (0, 90)
52.5 (0, 90)

0.5 (0, 3)
180 (120, 180)
180 (120, 180)
90 (45, 90)
60 (30, 90)

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Statistical analysis with linear mixed model

*

เพียงอยางเดียวสามารถลดปวดไดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยดชวยเพิ่มพิสัยการหมุนขอไหลออก
ไดมากกวา อยางไรก็ ตามการศึกษาดังกลาวไมไดกําหนดระยะเวลา
การดําเนินโรคอยางชัดเจน เชือ่ วาการฉีดสารน้าํ และยาสเตียรอยดเพื่อ
ขยายเยื่อหุมขอไหลนาจะไดประโยชนในกรณีไหลติดระยะที่ 2 คือ
ระยะขอยึด (frozen phase) ซึ่งผูปวยมีอาการปวดและมีขอไหลติด
มากกวาระยะที่ 1 คือ ระยะเริ่มติดที่ยังมีอาการปวดมาก(14-15) การฉีด
สารน้ําและยาสเตียรอยดในระยะที่ 1 อาจทําใหผูปวยยิ่งเจ็บมากขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ผูปวยสวนใหญอยูในระยะที่ 2 เนื่องจากระยะเวลาที่มี
อาการมานานประมาณ 16.9 สัปดาห และผูปวยเคยทํากายภาพบําบัด
อยางนอยหนึ่งเดือนแลวอาการไมทุเลา
ที่ผานมามีรายงานวาการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยดทําใหเยื่อหุม
ขอไหลฉีกขาดบริเวณ subscapularis bursae หรือบริเวณ biceps
sheath(3) และขณะเยื่อหุมขอฉีกขาด ผูปวยจะมีอาการปวดมาก(16,17)
ทั้งนี้ มักเกิดจากการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยดปริมาณมาก ซึ่งบาง
การศึกษาใชถึง 60 มล. ดังนั้น ในเวชปฏิบัติผูวิจัยจึงใชสารน้ําเพียง
20 มล. เพื่อลดความเสี่ยงตอการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ ซึ่งการใชอัลตราซาวนดนอกจากนําการฉีดสารน้ําใหถูกตําแหนงแลว ยังชวยแสดงภาพ
อัลตราซาวนดขณะฉีดสารน้ําที่บงชี้วาเยื่อหุมขอไหลโปงพองโดยไมมี
การฉีกขาด ดังนั้น การถนอมเยื่อหุมขอไหลขณะขยายเยื่อหุมขอ (capsule preserving hydrodilatation) จึงชวยคงสภาพขอไหลและชวย
ใหโรคไหลติดทุเลาขึ้นเร็วกวา(20,21) และเมื่อเยื่อหุมขอไมฉีกขาด ยา
สเตียรอยดคงอยูในขอไหลนานจึงลดอาการอักเสบและอาการปวดได
ดี(11) อนึ่ง ในการศึกษายอนหลังการใชอัลตราซาวนดขณะฉีดสารน้ํา
ครั้งนี้ ไมพบเยื่อหุมขอไหลฉีกขาด และดวยการใชสารน้ําปริมาตรนอย
ผูปวยจึงทนตอความเจ็บปวดได
จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบโดย Lin MT และ
คณะ(22) แนะนําใหใชไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด 40 มก. และมักใช
เปนไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด (40:1)(3,14) แตในการศึกษาครั้งนี้ใช
ยาไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด (10:1) 4 มล. ซึ่งไดปริมาณยา 40 มก.
เทากัน พบวาสามารถลดอาการปวดและเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวขอ
ไหลไดเชนกัน นอกจากนี้ ยังพบวาไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนดขนาด
10:1 มีราคาถูกกวาขนาด 40:1 จึงเหมาะสมที่จะนํามาใชในเวชปฏิบัติ
เปนทีน่ า สังเกตวา การศึกษายอนหลังครัง้ นีพ้ บพิสยั การเคลือ่ นไหว
ขอไหลเพิ่มขึ้นมากกวางานวิจัยกอนหนา(3,13-14) แตการศึกษาครั้งนี้ พิสัย
การเคลื่อนไหวขอนั้นถูกประเมินโดยการกะดวยสายตา มิไดวัดโดยการ
ใชไมวัดมุม (goniometer) จึงมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง ขอมูลพิสัยขอจึง
มีความนาเชื่อถือนอย จึงอาจสรุปไดเพียงวาพิสัยขอเพิ่มขึ้นเปนเพราะ
อาการปวดลดลง ผูปวยจึงสามารถทํากายบริหารขยับขอไดมากขึ้น

ระดับความปวดที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยมีคา
มัธยฐาน (คาต่ําสุด, คาสูงสุด) ระหวางกอนทําหัตถการคือ 6 (4, 7)
เปรียบเทียบกับหลังทําหัตถการสัปดาหที่ 1, สัปดาหที่ 5 และสัปดาห
ที่ 12-14 คือ 2 (0, 5), 1 (0, 5 ) และ 0.5 (0, 3) ตามลําดับ สวนพิสัย
การ เคลื่อนไหวขอไหลหลังทําหัตถการสัปดาหที่ 1, สัปดาหที่ 5 และ
สัปดาหที่ 12-14 ในทายกแขนดานหนา (flexion) กางแขนดานขาง
(abduction) หมุนขอไหลออก (external rotation) และหมุนขอไหล
เขา (internal rotation) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
อนึ่ง ระหวางติดตามผลการรักษา พบผูปวย 1 รายรับประทานยา
ทรามาดอล (tramadol) (50 มก.) 1 เม็ด เวลาปวด (ไมระบุจํานวน)
เมื่อมาตรวจติดตามที่ 5 สัปดาห และไมพบผลขางเคียง เชนเปนลม
หนามืดติดเชือ้ บริเวณทีท่ าํ หัตถการ กอนเลือดใตผวิ หนัง (hematoma),
กลามเนื้อแขนออนแรง และสีผิวหนังเปลี่ยน (skin discoloration)
พบวาผูปวยทุกรายทํากายบริหารเองที่บานตามคําแนะนํา และมา
รับการบําบัดโดยนักกายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล โดยเฉลี่ย 16.6 (6.0)
ครั้ง (ความถี่ประมาณ 2-5 ครั้งตอสัปดาห) และหยุดทํากายภาพบําบัด
ที่โรงพยาบาลเมื่อแพทยเวชศาสตรฟนฟูประเมินพิสัยขอไหลแลวพบ
วาดีขึ้น ผูปวยสวนใหญหยุดทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลหลังมา
ตรวจติดตามสัปดาหที่ 5 และผูปวยทั้ง 20 ราย มาตรวจติดตามครบ
อยางนอย 3 ครัง้ คือ สัปดาหท่ี 1, 5 และ 12-14 หลังการฉีดสารน้ํา

บทวิจารณ
จากการศึกษายอนหลังการใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสาร
น้ําและยาสเตียรอยดเพื่อขยายเยื่อหุมขอไหล โดยแพทยเวชศาสตร
ฟนฟูที่ผานการฝกอบรมการใชเทคนิคนี้แลว พบวาหลังทําหัตถการ
ระดับความปวดลดลงและพิสัยการเคลื่อนไหวขอไหลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เปน
เพราะโรคไหลติดทําใหขอไหลมีพยาธิสภาพแคบลงและมีพังผืด การ
ฉีดสารน้ําที่ประกอบดวยยา น้ําเกลือ ยาชา และสเตียรอยด จึงทําให
เยื่อหุมขอไหลขยายตัวและพังผืดถูกทําลาย(11) พิสัยขอจึงเพิ่มขึ้น สวน
ยาชาชวยลดอาการปวด และยาสเตียรอยดชวยลดกระบวนการอักเสบ
อาการปวดและลดการสรางพังผืดในขอได(3,8,12) ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนา(6,13-14) อนึ่ง ไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด มีระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่ 2-3 สัปดาห(3) แตการศึกษาครั้งนี้พบ
วาอาการปวดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตั้งแต 1 สัปดาห หลังทํา
หัตถการ และพิสัยการเคลื่อนไหวขอไหลเพิ่มขึ้นในทุกทิศทาง
จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบของ Wu WT และ
คณะ (2017)(8) พบวาการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยดเพื่อขยายเยื่อ
หุมขอไหลเปรียบเทียบกับการฉีดยาสเตียรอยดเฉพาะที่เขาขอไหล
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โดยหลังทําหัตถการผูปวยไดรับการทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล
รวมดวยนอกเหนือจากการทํากายบริหารเองที่บานตามคําแนะนํา
ของแพทย จากการศึกษาของ Robinson PM และคณะ (2017)(20) ที่
ศึกษาผูปวยโรคไหลติดหลังจากไดรับการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยด
และเปรียบเทียบการทํากายภาพบําบัดโดยนักกายภาพบําบัดและ
การบริหารเองที่บานโดยติดตามที่ 1 เดือน และ 1 ป พบวา Oxford
Shoulder Score (OSS) และระดับความปวด visual analog scale
(VAS) ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกอนการรักษา แตทั้งสองกลุมไมมีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการทํากายภาพบําบัดมีความถี่
เพียง 1 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห เทานั้น สวนการศึกษา
ยอนหลังครั้งนี้ โดยเฉลี่ยผูปวยมาทํากายภาพบําบัด 2-5 ครั้งตอ
สัปดาห ทัง้ นี้ อาจเพราะอาการปวดทุเลา จึงสามารถทนการบําบัดไดมาก
ขึ้น และยังพบวาผูปวยสวนใหญหยุดทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล
ไดในสัปดาหที่ 5 หลังการฉีดสารน้ํา อยางไรก็ตาม พิสัยขอที่เพิ่มขึ้นอาจ
เปนผลจากการฉีดสารน้ําที่ประกอบดวยน้ําเกลือ ยาชาและยาสเตียรอยด หรือเปนผลจากการทํากายภาพบําบัด หรือจากทั้งสองอยาง(8)
อนึ่ง การไมพบผลขางเคียงหลังทําหัตถการ สวนหนึ่งนาจะเกิด
จากการใชอัลตราซาวนดทําใหเห็นตําแหนงเข็มและฉีดยาแมนยํามาก
ขึ้น จากรายงานพบวาการใชอัลตราซาวนดชวยนํามีประสิทธิภาพไม
ตางจาก fluoroscope ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการฉีดสารน้ําและยา
สเตียรอยดกอนหนานี้ แตอัลตราซาวนดราคาถูกกวาและไมมีกัมตภาพ
รังสี(22) และแพทยสามารถตรวจหาพยาธิสภาพอื่น ๆ ของขอไหลได
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษายอนหลังโดยนําขอมูล
จากในเวชระเบียนขณะทําเวชปฏิบัติจริงมาวิเคราะหและไมสามารถ
ควบคุมปจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอผลลัพธเชนพิสัยขอได จึงมีเพียง
ระดับความปวดที่ผูปวยเปนผูประเมินที่นาเชื่อถือได ดังนั้น ในอนาคต
เพื่อพิสูจนวาการใชอัลตราซาวนดชวยนําการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยดเพือ่ ขยายเยือ่ หุม ขอไหลชว ยเพิม่ พิสยั ขอไหลไดจริง ผูว จิ ยั สามารถ
นําผลการศึกษาครั้งนี้มาชวยกําหนดรูปแบบงานวิจัยที่มีความนาเชื่อ
ถือมากขึ้น เชน รูปแบบการวิจัยเปรียบเทียบแบบสุมมีกลุมควบคุม
และที่สําคัญคือปกปดผูประเมินเพื่อลดอคติ โดยกําหนดวิธีการบําบัด
หลังการฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยดที่ชัดเจน วิธีการวัดพิสัยขอที่ได
มาตรฐาน มีความถูกตองแมนยํา และอาจเพิ่มการเก็บผลลัพธที่เปน
มาตรฐานเฉพาะ เชน Oxford shoulder score (OSS), shoulder pain and disability index scores (SPADI) รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาติดตามผลที่ 5 สัปดาห ซึ่งเปนขอมูลจากการศึกษายอน
หลังครั้งนี้ นอกจากนี้ อาจศึกษาในผูปวยเฉพาะกลุม เชน ผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองที่มักมีอาการปวดไหลและไหลติดรวมดวย ซึ่งเปน
ผูปวยหลักที่แพทยเวชศาสตรฟนฟูใหการบําบัดรักษา หากการรักษา
ไดผลก็จะเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูปวยไดเปนอยางมาก
สรุป จากการศึกษายอนหลังจากเวชปฏิบัติโดยแพทยเวชศาสตร
ฟนฟูพบวา การใชอัลตราซาวนดชวยนําฉีดสารน้ําและยาสเตียรอยด
เพื่อขยายเยื่อหุมขอไหล ดวยสูตรยาไตรแอมซิโนโลน อะเซโทไนด
(10:1) 4 มล. ผสมยาชาลิโดเคน 6 มล. และน้าํ เกลือ 10 มล. ชวยลด
ระดับความปวดขอไหลของผูปวยโรคขอไหลติดไดตั้งแตสัปดาหแรก
หลังการรักษา และเอื้อใหผูปวยบริหารขอไหลเพื่อเพิ่มพิสัยขอได
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