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Objective : To compare the effectiveness of shock wave therapy and microwave therapy in the treatment of
trigger point of patients with myofascial pain syndrome.
Materials and Methods : Randomized controlled trial including fifty patients with myofascial pain syndrome
who received services at Physical therapy Department of Banpong Hospital, who met the inclusion criteria
by level of visual analogue scale and then randomly assigned to shock wave therapy and microwave
therapy, 25 subjects in each group. Experimental group received shock wave therapy and control group
received microwave therapy 2 times a week for 4 weeks. The severity of pain was assessed by visual analog
scale (VAS). Overall satisfaction was evaluated by patients and were assessed before and after treatment.
All data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test.
Results : 1. Pain score in shock wave therapy group and microwave therapy group were decreased and
shown no significant difference when compared between groups (p>0.05)
2. Clients’ satisfaction score who received shock wave therapy was significantly higher than
those who received microwave therapy (p<0.05)
Conclusion : Shock wave therapy can reduce pain more effectively and more quickly over an equal period
of time, at 4 weeks. Therefore, shock wave therapy is an effective alternative to short-term treatment.
Keywords : shock wave therapy, microwave diathermy, trigger point, patients with myofascial pain
syndrome
Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol. 64 No. 3 September - December 2018
(นิพนธ์ตน้ ฉบับ)

ประสิทธิภาพระหว่างการบําบัดด้วยคลืนกระแทกและการบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ
ในการรักษาจุดกดเจ็ บของผูป้ ่ วยกลุ่มอาการเอมพีเอส
สุดใจ หลวงภักดี วท.บ., ฐสิณี สุวชิ ญ์ธนาฐิติ วท.บ.
กลุ่มงานกายภาพบําบัด, โรงพยาบาลบ้านโป่ ง, จ.ราชบุรี

วัตถุประสงค์ : เพือเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบําบัดด้วยคลืนกระแทกและการบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟในการรักษา
จุดกดเจ็บของผูป้ ่ วยกลุม่ อาการเอมพีเอส
วิธีการศึกษา : การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม ในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการเอมพีเอส ทีมารักษาในแผนกกายภาพบําบัด
โรงพยาบาลบ้านโป่ งจํานวน คน ทีมีคณ
ุ สมบัตติ ามกําหนดด้วยระดับคะแนนความเจ็บปวดจากนันสุม่ เข้ากลุม่ ทดลอง คน
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และกลุม่ ควบคุม คน กลุม่ ทดลองได้รับการบําบัดด้วยคลืนกระแทก กลุม่ ควบคุมได้รับการบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟเป็ นเวลา
ครังต่อสัปดาห์รวม สัปดาห์ ประเมินผลก่อนและหลังการทดลองด้วยแถบวัดระดับความรูส้ กึ ปวดและแบบประเมินความ
พึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าสถิตทิ ี
ผลการศึกษา : . ระดับความเจ็บปวดของกลุม่ ทีได้รับการบําบัดด้วยคลืนกระแทกและกลุม่ ทีได้รบั การบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ
ลดลงภายหลังการรักษาและไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
. ระดับคะแนนความพึงพอใจของกลุม่ ทีได้รบั การบําบัดด้วยคลืนกระแทกสูงกว่ากลุม่ ทีได้รับการบําบัดด้วยคลืน
ไมโครเวฟอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
สรุป : การบําบัดด้วยคลืนกระแทกสามารถลดความปวดและมีประสิทธิภาพดีกว่าการบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ ในระยะเวลา
ทีเท่ากัน สัปดาห์ ดังนันการบําบัดด้วยคลืนกระแทกจึงเป็ นทางเลือกหนึงในการรักษาในระยะเวลาจํากัด
คําสําคัญ : การรักษาด้วยคลืนกระแทก การรักษาด้วยคลืนไมโครเวฟ จุดกดเจ็บ ผูป้ ่ วยกลุ่มอาการเอมพีเอส

บทนํ า
อาการปวดกล้ามเนือและพังผืด (Myofascial pain
syndrome: MPS) เป็ นเป็ นโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนือ
ทีพบได้บ่อยและเป็ นสาเหตุของอาการปวดเรือรังทีมีอบุ ตั กิ ารณ์
เพิมขึนอย่างต่อเนือง(1) พบมากในกลุม่ ประชากรวัยกลางคน
หรือวัยทํางาน โดยเฉพาะในกลุม่ บุคคลทีทํางานออฟฟิ ศต้อง
ใช้คอมพิวเตอร์หรือมีการนังอยู่ในอิรยิ าบถเดิมซํา ๆ นาน ๆ
เป็ นสาเหตุททํี าให้เกิดการทํางานแบบแบกรับภาระ (over load)
ของมัดกล้ามเนือนัน ๆ ทําให้อาการปวดเป็ นปัญหาสุขภาพ
ทีพบบ่อย อุบตั กิ ารณ์ในอเมริกาและยุโรปพบอยูร่ ะหว่างร้อยละ
15–20 ของประชากร และกลุม่ ทีพบบ่อยคือกลุม่ อาการปวด
กล้ามเนือและเยือพังผืดทีเป็ นปัญหาใหญ่ ของวงการแพทย์
และการใช้ชีวิตประจํา วันเป็ นกลุ่ มประชากรวัยทํา งานและ
ผู ้สูงอายุเช่นเดียวกับในประเทศไทย จากการศึกษาของ ลาวัลย์
เวชกิจวาณิชย์ และ อารีรตั น์ สุพทุ ธิธาดา(2) ทีพบร้อยละ .
โดยพบว่ากลุม่ อาการปวดจากกล้ามเนือและพังผืด (myofascial pain syndrome) เป็ นสาเหตุของอาการปวดมากทีสุด
ถึงร้อยละ โดยอาการปวดมีสาเหตุจากจุดปวดทีเรียกว่า
trigger point ทีเกิดขึนในกล้ามเนือหรือเยือพังผืด ซึงพบได้
ทุกส่วนของร่างกายการรักษาอาการปวดกล้ามเนือเรือรังมีวธิ กี าร
รักษาได้หลายอย่าง เช่น การใช้ความร้อน การนวด การรักษา
ด้วยกระแสไฟฟ้ า การฝังเข็ม เป็ นต้น ส่วนยานันไม่จดั เป็ นการ
(3)
รักษาเฉพาะ แต่ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ชวคราว
ั
จากสถิตขิ องกระทรวงสาธารณสุขในช่ วงปี พ.ศ.
พบผู ป้ ่ วยนอกที มีป ญ
ั หาของระบบกล้ามเนื อ
รวมโครงร่างและเนือยึดเสริมคิดเป็นร้อยละ . , . และ

. ตามลําดับ ซึงจะเห็นได้ว่ามีจาํ นวนผูป้ ่ วยเพิมมากขึน
ทุกปี (4) และในปัจจุบนั ประชากรในประเทศไทยพบกลุม่ อาการ
ปวดถึงร้อยละ ของผู ้ป่ วยออร์โธปิดกิ ส์ทวไปและร้
ั
อยละ
(5)
ในคลินกิ เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั กลุม่ อาการปวดจากกล้ามเนือและ
พังผืดมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง(1) ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัย
ทํา งานช่ ว งอายุ - ปี (6) แต่ จ ากงานวิ จ ัย ของกิ ติ ย า
โกวิทยานนท์ และ ปนดา เตชทรัพย์อมร(7) พบว่าอาการปวด
จากกล้ามเนื อและพังผืดเป็ นปัญหาสุ ขภาพทีมีความชุกสู ง
มากถึงร้อยละ ของผูป้ ่ วยทีมีอาการปวดจากความผิดปกติ
ของระบบกระดูกและกล้ามเนือ โดยเพศหญิงมีปญั หาอาการ
ปวดจากกลา้ มเนือและพังผืดมากกว่าเพศชายเป็ นอัตราส่วน
ร้อยละ - ในช่วงอายุ - ปี ซึงจะเห็นได้ว่าสามารถ
พบกลุม่ อาการปวดจากกล้ามเนือและพังผืดได้มากทังเพศชาย
และหญิงสําหรับกลุม่ งานกายภาพบําบัด โรงพยาบาลบ้านโป่ ง
ผูป้ ่ วยกลุม่ อาการนีพบเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ น
อัตราส่วนร้อยละ - (8) ทังนีอาจเนืองมาจากสภาพความ
เกร็งตัวของกล้ามเนื อเพศหญิงและความทนทานต่ ออาการ
ปวดน้อยกว่า จึงทําให้ผูป้ ่ วยกลุม่ นีเข้ามารับการรักษาเพือลด
อาการปวดมากกว่าเพศชาย
กลุม่ อาการปวดกล้ามเนือและพังผืดหรือ Myofascial pain syndrome หมายถึงกลุม่ อาการปวดทีบริเวณใด
บริเวณหนึงของร่างกาย รวมทังอาการทางประสาทอัตโนมัติ
(autonomic phenomenon) ของกล้ามเนือลายหรือเนือเยือ
พังผืดทีหุมกล้ามเนื
้
อ (fascia) เนืองมาจากจุดปวดบนกล้ามเนือ
หรือพังผืด หรือทีเรียกว่ า trigger point ซึ งจะมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ตารางมิลลิเมตร คลําดูจะรูส้ กึ
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ได้ว่ามีลกั ษณะเป็ นก้อนหรือไตแข็งอาจจะตรวจพบหลายจุด
ก็ ได้ล กั ษณะอาการของ myofascial pain syndrome
จะมีอาการปวดส่วนใดส่วนหนึงของร่างกาย (regional pain)
หรือปวดร้าวไปส่วนอืน (refer pain) อาจจะปวดตลอดเวลา
หรือปวดเฉพาะเวลาทํางาน ความรุนแรงของอาการปวดขึนอยู่
กับภาวะไวต่อการกระตุน้ ของจุดกดเจ็บ(9) อาการเหล่านีนํามา
ซึงการจํากัดการเคลือนไหวของกล้ามเนือ มีผลทําให้กล้ามเนือ
มีอาการอ่อนแรงและทําให้ระดับความรูส้ กึ กดเจ็บ (pressure
pain threshold) ลดลงโดยเฉพาะในผู ท้ ีมีอาการเรือรัง(10)
มักพบร่ วมกับอาการทางระบบประสาทหรืออาการทางระบบ
ประสาทอัตโนมัติ เช่น เหงือออก นําตาไหล เวียนศีรษะ หูออื
ตามัวคลืนไส้พบได้บ่อยกรณีของจุดปวดทีบริเวณคอและบ่า(11)
หากอาการเหล่านีไม่ได้รับการรักษาจะนําไปสูป่ ญั หาด้านสุขภาพ
อืน ๆ ตามมา เช่น ความเครียด ซึมเศร้า และวิตกกังวล
เป็ นต้น(12)
กลุม่ อาการปวดกล ้ามเนือและพังผืดถ้าปวดรุนแรง
ผู ป้ ่ วยมักจะเกร็งไม่ยอมขยับเขยือน การขยับจะกระตุน้ ให้
ปวดมากขึน บางรายเดินคอแข็งไม่สามารถเหลียวหน้าไปมาได้
อิริยาบถทีไม่เป็ นธรรมชาติจะส่งผลต่อไปยังการทํางานของ
กล้ามเนือมัดอืน ๆ ทีอยู่ข ้างเคียงทําให้เสียสมดุลในการทํางาน
และเพิมความเครียดให้แก่กล้ามเนืออืน ๆ ทําให้อาการปวด
ทวีความรุนแรงยิงขึน หากผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การรักษาหรือการ
จัดการกับความปวดทีเหมาะสมจะทําให้เกิดอาการปวดเรือรัง
ซึ งส่ งผลให้ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ กิ จวัตรประจํา วัน
ลดลง(13) และการทีผูป้ ่ วยต้องเผชิญกับความปวดทียาวนาน
ย่อมส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ ทําให้เกิดความเครียดเนือง
จากกลุ่ มอาการนี พบได้บ่ อยและถือเป็ นปัญหาสาธารณสุ ข
ทีสําคัญโรคนีเป็ นโรคทีจัดได้ว่าสามารถรักษาให้หายขาด และ
ป้ องกันไม่ให้เกิดซําได้ หากผูป้ ่ วยได้รบั คําแนะนําและฝึ กฝน
ให้รูจ้ กั วิธกี ารปฏิบตั ติ วั ทีถูกต้อง
นอกจากนี ความพึงพอใจของผู ม้ ารับบริการเป็ น
อีกตัวชีวัดทีสะท้อนคุณภาพการบริการได้ การปรับปรุงระบบ
บริการของโรงพยาบาลเพือให้ผูม้ ารับบริการเกิดความรูส้ กึ พึง
พอใจ เป็ นสิงทีต้องให้ความสําคัญเพราะความพึงพอใจของ
ผูม้ ารับบริการ ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการทีจะพัฒนา
คุณภาพของการให้บริการในโรงพยาบาล ในส่วนของกลุม่ งาน
กายภาพบําบัด โรงพยาบาลบ้านโป่ ง ยังไม่มกี ารศึกษาความ

พึงพอใจของผู ม้ ารับบริการกลุ่ มอาการปวดกล้ามเนื อและ
พังผืดทีได้รบั การรักษาด้วยอุปกรณ์ทหลากหลาย
ี
และภายใต้
ภาระงานทีเพิมขึนอย่างต่อเนืองเช่นนี ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ศึกษาความพึงพอใจของผู ้มารับบริการภายหลังจากทีได้รับการ
รักษาอาการปวดกล้ามเนือและพังผืด โดยใช้อปุ กรณ์กายภาพ
บําบัดคลืนกระแทกและคลืนไมโครเวฟ ซึงจะดําเนินการวัด
ความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการ เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ก่อนและหลังการรับบริการเพือนําข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการบริการกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวด (Visual
Analog Scale; VAS) ของกลุ่ มที ได้ร บั การบํา บัดด้วย
คลืนกระแทกและการบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ
. เพือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระหว่าง
กลุ่มทีได้รบั การบําบัดด้วยคลืนกระแทกและการบําบัดด้วย
คลืนไมโครเวฟ

สมมติฐานการวิจยั
. ระดับความเจ็บปวด (Visual Analog Scale;
VAS) ภายหลังได้ร ับการบํา บัดด้วยคลื นกระแทกลดลง
มากกว่ากลุม่ ทีได้รบั การบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ
. คะแนนความพึงพอใจของกลุ่ มที ได้ร ับการ
บําบัดด้วยคลืนกระแทกสู งกว่ากลุ่ มทีได้ร บั การบํา บัดด้วย
คลืนไมโครเวฟ

วิธีดําเนิ นการวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มและ
มีกลุม่ ควบคุม (randomized controlled trial) วัดผลก่อน
และหลังการทดลอง (Pretest - Posttest design)

กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นผู ้ป่ วยทีมีอาการ
ปวดกล้ามเนือและพังผืดบริเวณกล้ามเนือ Upper Trapezius
ทังเพศชายและเพศหญิงทีมีอายุตงแต่
ั
ปี ขนไป
ึ ทีมารับ
การรักษาที กลุ่ มงานกายภาพบํา บัด โรงพยาบาลบ้านโป่ ง
คํานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ชนิดทีมี
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กลุม่ เปรียบเทียบค่าเฉลียระหว่าง กลุม่ มีกลุม่ ทดลอง และ
กลุม่ เปรียบเทียบ (ค่าเฉลีย กลุม่ เป็ นอิสระกัน/ independent groups) ได้จาํ นวน ราย เลือกแบบเจาะจง แบ่งกลุม่
โดยจับสลากจัดให้ผูป้ ่ วยเป็ น กลุม่ ๆ ละ คน คือ กลุม่ ที
ได้รบั การบําบัดด้วยคลืนกระแทก กลุม่ ที ได้รบั การบําบัด
ด้วยคลืนไมโครเวฟ
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) คือ
. มีอาการปวดกล้ามเนือบริเวณคอและบ่ามากกว่า
เดือน
. ระดับความปวด (VAS) มากกว่า จาก
. ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) คือ
. มีการรับความรู ส้ ึกที ผิวหนังผิดปกติหรื อมี
ความไวต่อการกระตุน้ เป็ นโรคผิวหนังทีติดต่อได้ มีแผลเปิ ด
หรือแผลถลอกบริเวณคอและบ่า
. มันใจว่าไม่สามารถเข้าร่วมการวิจยั ได้ครบตาม
ทีกําหนด
เกณฑ์การยุตกิ ารเข้าร่วมการวิจยั (Termination
criteria) คือ เข้าร่ วมการวิจยั ไม่ครบตามทีกําหนดและขอ
ถอนตัวจากการวิจยั
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ข้อมูลเกียวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ โรคประจําตัว ระยะเวลาทีมีอาการปวด ความถีของ
อาการปวด จํานวนทังสิน ข้อ มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) และกรอกข้อมูล
. แบบประเมิ นความปวด เป็ นการวัดด้ว ย
แถบวัดระดับความรูส้ กึ หรือ visual analog scale (VAS)
โดยทําการถามถึงระดับความปวดบริเวณ คอ บ่าและสะบัก
ของผู ้ป่ วย จากนันให้ผู ้ป่ วยประเมินระดับความปวดด้วยตนเอง
และขีดระดับความปวดลงบนเส้นทีมีความยาว เซนติเมตร
ก่ อนเริ มการบํา บัดและเมือการบําบัดสินสุดในสัปดาห์ที
ซึงผูป้ ่ วยจะได้รบั การอธิบายความหมายของเส้นดังกล่าวคือ
ทีจุดเริมต้น (VAS=0) เครืองมือนีเป็ นมาตรวัดระดับความ
รุนแรงของความปวดด้วยสายตาแทนระดับความรุนแรงของ
ความปวดด้วยการใช้เส้นตรงยาว เซนติเมตร ปลายข้างหนึง
แทนไม่ ปวดเลย ปลายอี กข้างหนึ งแทนปวดรุ นแรงที สุ ด
โดยไม่แสดงตัวเลขให้เห็นและให้ผูป้ ่ วยทําเครืองหมายในจุด
ทีคิดว่าเป็ นความรุนแรงของอาการปวดทีตนเองเผชิญอยู่(14)
. แบบวัดระดับความพึงพอใจ เป็ นแบบประเมิน
รายด้าน ด้าน คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความ
พึงพอใจต่อผู ้ให้การบําบัดรักษาและความพึงพอใจต่อผลการ
บําบัดรักษา แบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น ระดับ โดยที =
มากทีสุด = มาก = ปานกลาง = น้อย = น้อยทีสุด
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี แบ่งออกเป็ น ส่วน และ = ไม่แสดงความคิดเห็น แปลผลระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลีย . – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยทีสุด
ดังนี
ค่าเฉลีย . – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลีย
ส่วนที เครืองมือทีใช้ในการทดลอง มีดงั นี
. อุปกรณ์คลืนกระแทก (Shock Wave) ชนิด 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลีย
Radial หรือทีเรียกว่า Radial Extracorporeal Shock Wave 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลีย . –
Therapy การศึ กษานี ได้กาํ หนดให้ผู ป้ ่ วยเข้ารับการบําบัด . หมายถึง มีความพึงพอใจมากทีสุด ตรวจสอบความเทียง
ด้วยคลืนกระแทก , ช็อต ต่อครังและในความถี เฮริซท์ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยแบบวัดระดับความพึง
พอใจ ใช้สูตรค่าสัมประสิทธิแอลฟาครอนบารค (Cronbach’s
สัปดาห์ละ ครังรวม สัปดาห์เป็ นการรักษา ครัง
. อุ ป กรณ์ ค ลื นไมโครเวฟ (Microwave alpha coefficient) ได้ค่าความเชือมัน .
Diathermy) เป็นเครืองมือประเภทให้ความร้อนชนิดลึก (deep
heat modality) คลืนไมโครเวฟใช้ความถี , เมกกะเฮิรต์ การดําเนิ นการวิจยั
(MHz) ต่อครังและความยาวคลืน . ซม.นาน นาที
การวิจยั ครังนีดําเนินการทีห้องกลุ่มงานกายภาพ
สัปดาห์ละ ครังรวม สัปดาห์เป็ นการรักษา ครัง
บําบัด โรงพยาบาลบ้านโป่ งมีการควบคุมอุณหภูมิหอ้ งไว้ที
ส่วนที เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี
องศาเซลเซียส ในห้องบํา บัดมีความเป็ นส่ วนตัวและ
. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลผูว้ จิ ยั สร้างขึน ปราศจากเสียงรบกวน โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
จากการศึ กษาตําราและงานวิจ ยั ทีเกี ยวข้อง ประกอบด้วย
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.ผู ้วิจยั ขออนุญาตดําเนินการวิจยั จาก ผู ้อํานวยการ
โรงพยาบาลบ้านโป่ ง
. ผูว้ จิ ยั และผูว้ จิ ยั ร่วมพบกลุม่ ตัวอย่างแต่ละคน
ชีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
และขันตอนการทดลองและเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากนั น
ดํา เนิ นการพิท กั ษ์สิทธิ โดยชี แจงถึงสิทธิ ในการถอนตัวจาก
การวิจยั รวมทังแจ้งว่าข้อมูลจะได้รับการเก็บรักษาเป็ นความลับ
และนํามาใช้ในการวิจยั ครังนีเท่านัน โดยจะนําเสนอข้อมูล
ในภาพรวม จากนันให้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอม
. ผู ว้ ิจ ยั จัดให้กลุ่ มตัวอย่ างแต่ ละคนได้รบั การ
ประเมินความปวดก่อนการทดลอง (pre-test) และให้ตอบ
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้เวลาตอบ - นาที
. ผู ้วิจยั จัดให้กลุม่ ตัวอย่างแต่ละคนในแต่ละกลุม่
ได้รบั กิจกรรมตามขันตอนดังต่อไปนี
กลุ่มที จํานวน ราย ได้รบั การบําบัดด้วย
คลืนกระแทก ครังต่อสัปดาห์ กลุม่ ที จํานวน ราย
ได้รบั การบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ ครังต่อสัปดาห์ ทังสอง
กลุ่มได้รบั การบําบัดเป็ นช่ วงระยะเวลานาน สัปดาห์รวม
ครัง โดยทังสองกลุม่ จะได้รับการยืด (Stretching) กล้ามเนือ
ทราพีเซียสส่วนบนร่วมด้วยทุกครัง

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ มตัวอย่ างนํามาแจก
แจงเป็ นค่าความถี ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
. เปรียบเทียบค่าเฉลียของความเจ็บปวด ทังก่อน
และหลังการบํา บัดระหว่ างการบําบัดด้วยคลืนกระแทกกับ
การบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ ด้วยสถิตทิ ดสอบที (Independent t-test)
. เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจหลัง การบํา บัด
ระหว่างการบําบัดด้วยคลืนกระแทกกับการบําบัดคลืนไมโครเวฟ
ด้วยสถิตทิ ดสอบที (Independent t-test)

ผลการวิจยั

การวิจยั ครังนี ดําเนินการในผูป้ ่ วยทีมีอาการปวด
กล้ามเนือและพังผืดบริเวณกล้ามเนือ Upper Trapezius
จํา นวน คน แบ่ งเป็ นกลุ่ มทีได้ร บั การบํา บัดด้วยคลืน
กระแทก จํา นวน คนและได้ร ับการบํา บัด ด้วยคลื น
ไมโครเวฟ จํานวน คน พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั คน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คน คิดเป็ นร้อยละ เป็ นผูป้ ่ วย
ทีมีอายุระหว่าง - ปี คนคิดเป็ นร้อยละ ส่วนใหญ่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีสถานภาพคู่ คน คิดเป็ นร้อยละ ระดับการศึกษา
ภายหลัง ได้ร ั บ การอนุ มัติ จ ากคณะกรรมการ ประถมศึ กษา คน คิดเป็ นร้อยละ มีอาชีพรับจ้าง
จริ ย ธรรมในคนโรงพยาบาลบ้า นโป่ ง ผู ้วิ จ ัย ดํา เนิ น การ
คน คิดเป็ นร้อยละ ไม่มโี รคประจําตัว คน และ
เก็บข้อมูลทีละกลุ่ม โดยเริ มประเมินระดับความปวดก่ อน มีโรคประจําตัว โรค คน ส่วนใหญ่ มีโรคประจําตัว
การบําบัดในกลุ่มที จากนันให้ได้รบั การบําบัดด้วยคลืน โรค โรคทีเป็ นมากทีสุด คือ ความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ
กระแทกจนครบสัปดาห์ละ ครัง ติดต่อกันนาน สัปดาห์ เบาหวาน ภูมแิ พ้ กระเพาะอาหารอักเสบ ตามลําดับ และ
หลังจากนันประเมินระดับความปวดก่อนการบําบัดกับกลุม่ ที โรคอืน ๆ ได้แก่ ระบบทางเดินปัสสาวะ ไขมันในเลือดสูง ลมชัก
จากนันให้ได้ร บั การบํา บัดด้วยคลืนไมโครเวฟ ครังต่ อ ไวรัสตับอักเสบ หอบหืด ไทรอยด์ กรดไหลย้อน หอบหืด
สัปดาห์ตดิ ต่อกันนาน สัปดาห์ ในครังสุดท้ายคือสัปดาห์ ปวดหลัง และปวดคอ ส่ วนใหญ่ ระยะเวลาทีมีอาการปวด
ที วัดผลโดยประเมินระดับอาการปวดภายหลังการบําบัด - เดือน คน คิดเป็ นร้อยละ ความถีของการปวด
และความพึงพอใจ
ตลอดเวลา คน คิดเป็ นร้อยละ ตามตารางที
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ตารางที แสดงจํานวนและร้อยละของผูป้ ่ วยทัง กลุม่
ข้อมูลทัวไป
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ
- ปี
- ปี
- ปี
ปี ขนไป
ึ
สถานภาพ
โสด
คู่
หม้าย
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช.
อนุปริญญา/ป.ว.ส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
เกษตรกรรม
แม่บา้ น
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ว่างงาน
รับจ้าง
ค้าขาย
อืนๆ
โรคประจําตัว
ไม่มี
ความดัน
เบาหวาน
ภูมแิ พ้
ระยะเวลาทีมีอาการปวด
น้อยกว่า เดือน
มากกว่า เดือน
ความถีของอาการปวด
ตลอดเวลา
นาน ๆ ครัง

กลุม่ ที คลืนกระแทก
จํานวน
ร้อยละ
7
18
2
6
15
2
4
17
2
2
4
6
4
2
7
2
1
2
9
2
7
2
2
14
8
2
1
9
16
17
8

14.0
36.0
4
12
30
4
8
34
4
4
8
12
8
4
14
4
2
4
18
4
14
4
4
28
16
4
2
18
32
34
16

กลุม่ ที คลืนไมโครเวฟ
จํานวน
ร้อยละ
3
22
5
3
10
7
6
14
4
1
1
11
4
3
1
4
1
7
3
5
6
4
8
14
3
12
13
18
7

6
44
10
6
20
14
12
28
8
2
2
22
8
6
2
8
2
14
6
10
12
8
16
28
6
24
26
36
14
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เปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของกลุ่มทีได้รบั
การบําบัดด้วยคลืนกระแทกและการบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ
พบว่าก่อนการบําบัดทังสองกลุมมี
่ ระดับความเจ็บปวดไม่แตกต่างกัน

และภายหลังการบําบัดระดับความเจ็บปวดของทังสองกลุม่ ลดลง
ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังตารางที

ตารางที แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ independent t-test การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการทดลองของ ผูป้ ่ วยทัง กลุม่ (n=50)
คะแนนระดับ
ความเจ็บปวด
ก่อนการบําบัด
หลังการบําบัด

กลุม่ ที คลืนกระแทก
Mean
SD
ระดับ

กลุม่ ที คลืนไมโครเวฟ
Mean
SD
ระดับ

7.28
1.92

7.20
2.28

1.17
1.04

ปวดมาก
ปวดน้อย

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระหว่างกลุม่ ทีได้รับ
การบําบัด ด้วยคลืนกระแทกและการบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ
พบว่ าความพึงพอใจของผู ป้ ่ วยกลุ่ มทีได้รบั การบํา บัดด้วย
คลืนกระแทกมีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่ากลุม่ ทีได้รบั การ
บําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ p = .014

1.19
1.31

ปวดมาก
ปวดน้อย

t
.
-.

โดยระดับความพึงพอใจของกลุม่ คลืนกระแทก ส่วนใหญ่อยูท่ ี
ระดับมากถึงมากทีสุดโดยมีความพึงพอใจค่ าเฉลีย .
กลุม่ คลืนไมโครเวฟมีความพึงพอใจค่าเฉลีย . ภายหลัง
ให้การบําบัดนาน สัปดาห์ ดังตารางที

ตารางที แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ independent t-test การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนระดับความพึงพอใจหลังการทดลองของผูป้ ่ วยทัง กลุม่ (n=50)
คะแนนระดับ
ความพึงพอใจ
หลังการบําบัด

กลุม่ ที คลืนกระแทก
Mean SD ระดับ
55.56

.

กลุม่ ที คลืนไมโครเวฟ
Mean SD
ระดับ

พึงพอใจ 51.84
มากทีสุด

.

พึงพอใจ
มาก

t

p

2.590

.014*

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .

อภิปรายผลการวิจยั

อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ การทีพบว่าคะแนนเฉลียของการ
. ผลการวิจยั ระดับความเจ็บปวดของกลุม่ ทีได้รบั บําบัดด้วยคลืนกระแทกลดลงมากกว่า เนื องจากการรักษา
การบําบัดด้วยคลืนกระแทกและการบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ ด้วยคลืนกระแทกนันเป็ นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพสูงในการ
พบว่าภายหลังการบําบัดในกลุ่มทีได้รบั การบําบัดด้วยคลืน รักษาผูป้ ่ วยทีมีอาการปวดระยะเรือรัง จะมีกระบวนการเพิม
กระแทกและในกลุ่ มทีได้ร บั การบํา บัดด้วยคลืนไมโครเวฟ การไหลเวียนของเลือดและลดการอักเสบได้ดี การส่งผ่าน
ระดับความเจ็บปวดไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน คลืนกระแทกเข้าไปในบริเวณทีมีอาการปวด ผู ้ป่ วยจะมีอาการ
ว่าการบําบัดด้วยคลืนกระแทกสามารถลดอาการปวดได้ดกี ว่า ปวดลดลงเกือบร้อยละ หรือบางรายหายปวดภายหลัง
คลืนไมโครเวฟในสัปดาห์ที (p>0.05) แต่หากพิจารณาจาก ทําการรักษาในครังแรก เช่นเดียวกับการศึกษาของ กัตติกา
คะแนนเฉลียระดับความเจ็บปวดด้วยการบําบัดด้วยคลืน ภูมพิ ทิ กั ษ์กลุ และคณะ(15) ทีพบว่าผลการรักษาด้วยคลืนช็อค
กระแทกสามารถลดระดับความเจ็บปวดได้มากกว่าการบําบัด ชนิดเรเดียน ได้ผลดีกว่าคลืนเสียงความถีสูงในผูป้ ่ วยกลุ่ม
ด้วยคลืนไมโครเวฟ แต่ไม่มากเพียงพอทีจะมีความแตกต่าง อาการปวดกล้ามเนือและพังผืดของกล้ามเนือทราพีเซียสส่วนบน
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นอกจากนี Ji และคณะ(16) ใช้คลืนช็อคชนิดเรเดียนรักษาจุดกด
เจ็บของกล้ามเนื อทราพีเซียสส่วนบน พบว่าคลืนช็อคชนิด
เรเดียน สามารถลดอาการปวดภายหลังการรักษา ครัง ใน
สัปดาห์
. ผลการวิจยั ระดับความพึงพอใจระหว่างกลุ่ม
ทีได้รบั การบําบัดด้วยคลืนกระแทกและการบําบัดด้วยคลืน
ไมโครเวฟ พบว่าระดับความพึงพอใจของกลุ่ มทีได้รบั การ
บําบัดด้วยคลืนกระแทกมีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่ม
ทีได้รบั การบําบัดด้วยคลืนไมโครเวฟ ซึงเป็ นไปตามสมมติฐาน
เนืองมาจากผลของการบําบัดด้วยคลืนกระแทกให้ผลทันทีและ
ลดความปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล ้องกับการศึกษา
ของ ขนิษฐา จิตรอารี และคณะ(17) ทีพบว่าผูม้ ารับบริการที
ศูนย์กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความพึงพอใจมากทีสุดในด้านการเอาใจใส่ การให้ความ
มันใจ ความน่ าเชือถือ และการตอบสนองในการให้บริการ
ดังนันในกรณีทผูี ป้ ่ วยทีมีอาการปวดเรือรังจะมีความพึงพอใจ
ในอุปกรณ์ การบํา บัดที สามารถใช้ระยะเวลาการรักษาสัน
เห็นผลการรักษาได้ดีกว่าความพึงพอใจของผู ป้ ่ วยย่อมจะมี
มากกว่าเพือสามารถลดความทุกข์ทรมานให้ผูป้ ่ วยได้กลับไป
ใช้ชวี ติ ประจําวันของตนเองได้อย่างปกติ
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. ควรทําการศึกษาผลการบําบัดด้วยคลืนกระแทก
ทังในระยะสันและระยะยาวต่ อไป รวมถึงประเมินตัวแปร
อืน ๆ ทีอาจเกียวข้อง เช่น ภาวะความเครียด ความถีในการ
ปวด กิจกรรมในชีวติ ประจําวัน เป็ นต้น
. ผู ้บ ริ ห ารควรให้ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นงาน
กายภาพบําบัดและให้การสนับสนุ นเครืองมือ อุปกรณ์ททัี น
สมัยมาใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือง

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้วิจยั ขอขอบคุณผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา
แดงด้อมยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีได้กรุณาให้คาํ ปรึกษาในการวิจยั รวมทังขอขอบคุณน้อง ๆ
นักกายภาพบําบัดและเจ้าพนักงานกายภาพบําบัด กลุ่มงาน
กายภาพบําบัด โรงพยาบาลบ้านโป่ งทุกท่าน ทีได้ให้ความ
ร่วมมือและให้การสนับสนุนในการวิจยั ครังนี
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