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การศึกษาผลการรักษาเอ็นไหลเสื่อมเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพแบบไมมีผลึกเกาะ
และมีผลึกเกาะดวยคลื่นกระแทกแบบหัวตําแหนงเฉพาะ
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ABSTRACT

Objectives: To evaluate effi cacy of focused shockwave therapy 
in patients with chronic non-calcifi c and calcifi c rotator cuff ten-
dinopathy.
Study design: Experimental clinical study
Setting: Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medi-
cine, Ramathibodi Hospital.
Subjects: Patients with chronic rotator cuff tendinopathy aged 
18 or older.
Methods:  All participants’ shoulder  were evaluated by using 
diagnostic shoulder ultrasonography, and later received weekly 
focused shockwave therapy (FSWT) at energy fl ux density of 
0.20-0.25 mJ/mm2, frequency of 4-5 Hz, 2,000 pulses per ses-
sion for 3 weeks with standard exercises for chronic rotator cuff 
tendinopathy. Constant-Murley score (CMS) were evaluated be-
fore, 3, 6 and 12 weeks after treatment.
Results: Twenty-four patients (27 shoulders) with mean age 
(SD) of 60.30 (9.62) were recruited including 8 males and 16 fe-
males. Mean CMS (SD) at pre- and 12 weeks post- treatment in 
non-calcifi c group were 55.47 (14.83) and 75.07 (12.60) whereas 
in calcifi c group were 47.17 (9.67) and 75.75 (6.50), respectively. 
When comparing between pre- and 12 weeks post- treatment, 
the CMS increased signifi cantly in both non-calcifi c and calcifi c 
groups (p<0.0001) but no signifi cant difference between groups 
at pre- (p=0.1070) and 12 weeks post-treatment (p=0.8662). 
Conclusion: Focused shockwave therapy with standard exer-
cises for chronic rotator cuff tendinopathy is effective in chronic 
rotator cuff tendinopathy either non-calcifi c and calcifi c. 
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บทคัดยอ

วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลการรักษาเอ็นไหลเส่ือมเรื้อรังแบบไมมี
และมีผลึกเกาะ ดวยคล่ืนกระแทกแบบหัวตําแหนงเฉพาะ
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษาวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก
สถานท่ีทําการวิจัย: ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร โรง
พยาบาลรามาธิบดี
กลุมประชากร:   ผูปวยเอ็นไหลเสื่อมเร้ือรังที่มีอายุมากกวา 18 ป
วิธีการศึกษา: ผูเขารวมวิจัยไดรับการตรวจวินิจฉัยอัลตราซาวดไหลเพ่ือ
ดูพยาธิสภาพของเสนเอ็นกลามเน้ือกอนทําการรักษา จากน้ันจึงรับการ
รักษาโดยใชคล่ืนกระแทกแบบหัวตําแหนงเฉพาะ ความแรง 0.20-0.25 
มิลลิจูลตอตารางมิลลิเมตร ความถ่ี 4-5 เฮิรตซ 2,000 ช็อกตอคร้ัง 1 คร้ัง
ตอสัปดาห รวม 3 สัปดาห รวมกับการออกกําลังกายมาตรฐานสําหรับ
ภาวะเอ็นไหลเส่ือมเร้ือรัง ทําการตรวจประเมินดวยคะแนนคอนสแตนท-
เมอรเลย (Constant-Murley score, CMS) โดยเก็บขอมูล กอน และ 
หลังการรักษาดวยคล่ืนกระแทก 3, 6 และ 12 สัปดาหหลังรักษา 
ผลการศึกษา: ผูเขารวมวิจัย 24 ราย (27 ไหล) เปน ชาย 8 คน และ
หญิง 16 คน อายุเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) คือ 60.30 (9.62) ป 
พบวา CMS มีคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) กอนและหลังการ
รักษา 12 สัปดาห ในกลุมเอ็นไหลเสื่อมแบบไมมีผลึกเกาะ เทากับ 
55.47 (14.83) และ 75.07 (12.60) สวนกลุมเอ็นไหลเสื่อมแบบมีผลึก
เกาะ เทากับ 47.17 (9.67) และ 75.75 (6.50) ตามลําดับ เม่ือเปรียบ
เทียบ กอนและหลังการรักษา 12 สัปดาห CMS ของท้ังสองกลุมเพ่ิมข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.0001) แตไมพบความแตกตางระหวาง
กลุมเอ็นเสื่อมแบบไมมีและมีผลึกเกาะ (กอน p=0.1070 และหลัง
รักษา 12 สัปดาห p=0.8662)
สรุป: การรักษาเอ็นไหลเสื่อมเร้ือรัง ดวยคล่ืนกระแทกแบบหัวตําแหนง
เฉพาะ รวมกับการออกกําลังกายมาตรฐานสําหรับภาวะเอ็นไหลเสื่อม
เรื้อรัง ชวยเพ่ิมสมรรถภาพการใชงานของแขน ในผูปวยเอ็นไหลเสื่อม

Correspondence to: Thitiporn Phakdepiboon, MD., Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Bangkok 
10400, Thailand. E-mail address: Luna_aim@hotmail.com

Received:  16 June 2017 Revised: 17 May 2018 Accepted: 29 November 2018

Original Articles / นิพนธตนฉบับ   



ASEAN J Rehabil Med 2019; 29(1)-3-

เรื้อรังแบบไมมีและมีผลึกเกาะ

คําสําคัญ: เอ็นไหลเสื่อมเร้ือรัง, คลื่นกระแทกแบบหัวตําแหนงเฉพาะ, 
คะแนนคอนสแตนท-เมอรเลย
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บทนํา

ภาวะเอ็นขอไหลเสื่อมเปนภาวะท่ีพบไดบอยในกลุมประชากร

ทั่วไปทั้งเพศชายและหญิง และมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นในกลุมผูสูงอายุ 

พยาธิสภาพเกิดจากเอ็นรอบไหลเส่ือมสภาพ บางรายเอ็นกลามเนื้อ

อักเสบ (tendinitis) จนในท่ีสุดเอ็นกลามเน้ือขาด หรือมีผลึกแคลเซียม

มาเกาะ (calcifi c tendinitis) ผูปวยมาพบแพทยดวยอาการปวดขอไหล 

ขอไหลติด หรือขยับขอไหลไดลดลง(1) แนวทางการรักษาในปจจุบัน

ไดแก การรับประทานยาแกปวด หลีกเล่ียงกิจกรรมหรือทาทางท่ีกระตุน

ใหเกิดอาการมากขึ้น การรักษาโดยวิธีทางกายภาพบําบัดซึ่งรวมถึง

การบําบัดดวยความรอน (heat modalities) และการดัดยืดเพ่ือเพ่ิม

พิสัยขอ หากรักษาเบื้องตนไมทําใหอาการทุเลา หรือมีอาการเร้ือรัง 

แพทยมักพิจารณาฉีดยาแกปวดหรือยายับยั้งการอักเสบเขาขอไหล 

การผาตัดซอมเอ็นไหลและสลายพังผืด หากผูปวยยังไมตองการผาตัด 

การรักษาดวย shock wave therapy (SWT) จะเปนอีกทางเลือกหนึ่ง

ที่ใชลดอาการปวดได(2,3)

ปจจุบันมีงานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาวิธีการรักษาภาวะเอ็นขอ

ไหลเสื่อม โดยใช SWT ที่การรักษาดวยคลื่นกระแทก เชื่อวากลไก

ในการรักษาคือ 1) ชวยกระตุนใหเกิดการไหลเวียนเลือดท่ีดีขึ้น โดย

ทําใหมีการสรางหลอดเลือดฝอยใหมมาเลี้ยงเอ็นกลามเนื้อบริเวณดัง

กลาว ทําใหเกิดการซอมแซมและสรางเน้ือเย่ือข้ึนใหมทดแทนเนื้อเยื่อ

สวนที่ไดรับความเสียหาย 2) ชวยปรับการรับรูความเจ็บปวดในระบบ

ประสาทสวนกลาง โดยปรับลดปริมาณสาร substance P และ Calci-

tonin gene relate peptide (CGRP) 3) เพ่ิมความดันและความตึง

ของเนื้อเยื่อบริเวณท่ีทําการรักษาอยางเฉียบพลัน เปนผลใหเนื้อเยื่อ

เหลานี้เคลื่อนที่ ชวยการไหลเวียนของระบบนํ้าเหลือง และกําจัดของ

เสียออกไป และ 4)  สลายผลึกแคลเซียมที่เอ็นไหล(4)

การรักษาดวยคลื่นกระแทกแบงเปนสองแบบตามลักษณะการ

ปลอยคล่ืนกระแทกคือ คล่ืนกระแทกแบบหัวตําแหนงเฉพาะ (focused 

SWT) และคล่ืนกระแทกแบบหัวตําแหนงกระจายหรือ radial SWT 

สําหรับ focused SWT สงคลื่นลงไปยังตําแหนงที่ลึกกวา radial SWT 

โดยขณะทําการรักษาดวย focused SWT ตองระบุตําแหนงที่ตองการ

รักษาใหชัดเจน ซึ่งตางจากการทําการรักษาดวยหัวแบบ radial SWT 

ซึ่งคล่ืนลงไปยังตําแหนงที่ตื้นกวาแตกวางกวา โดยสรุปการรักษาดวย 

SWT ใหเกิดประสิทธิผลท่ีดีจะตองมีการพิจารณาพยาธิสภาพ ตําแหนง

ท่ีตองการทําการรักษา และเลือกใชรูปแบบการปลอยคล่ืนใหเหมาะสม(5)

กรณีเอ็นไหลเสื่อมเรื้อรัง พบวามีลักษณะพยาธิสภาพไดหลายรูป

แบบ เชน เอ็นไหลเสื่อมแบบมีหรือไมมีผลึกแคลเซียมเกาะ เอ็นไหล

ที่เส่ือมขาดหรือไมขาด มีการศึกษาวิจัยพบวาการใช focused SWT 

รักษาเอ็นไหลเส่ือมเร้ือรังแบบมีผลึกแคลเซียมเกาะน้ันไดผลดี แตผูปวย

เอ็นไหลเสื่อมเร้ือรังแบบไมมีผลึกแคลเซียมเกาะบางรายไมตอบสนอง

ตอการรักษา(6-8) อยางไรก็ตามการรักษาดวย SWT นั้นมีการใชความแรง 

ความถ่ี จํานวนครั้งของคลื่นกระแทก การระบุตําแหนงและทาแขนที่

จัดเวลาทําการรักษาแตกตางกันหลายแบบ พบวาการรักษาเอ็นไหล

เสื่อมเร้ือรังแบบมีผลึกแคลเซียมเกาะโดยใช focused SWT ดวยความ

แรงคลื่นสูง (> 0.28 มิลลิจูลตอตารางมิลลิเมตร) และระบุตําแหนงท่ี

ผลึกแคลเซียม ทําใหการใชของไหลไดขึ้นโดยชวยลดอาการปวดและ

ลดขนาดผลึกแคลเซียม(9,10) อยางไรก็ตามการใชคลื่นความแรงสูงน้ันมี

ผลขางเคียงที่สําคัญคืออาการปวดระหวางและหลังทําการรักษา จึงมี

ความจําเปนตองใชยาชาฉีดที่ไหลกอนทําการรักษา(9-11) สวนการใช

ความแรงคลื่นต่ําหรือปานกลางพบวาใหผลการรักษาที่นาพอใจไดเชน

กัน ทําใหการใชขอไหลดีขึ้น อีกทั้งลดผลขางเคียงจากอาการปวด และ

ไมจําเปนตองใชยาชาฉีดกอนการรักษาอีกดวย(12-15) สําหรับการรักษา

เอ็นไหลเสื่อมเร้ือรังแบบไมมีผลึกแคลเซียมเกาะโดยใช focused SWT 

ความแรงคล่ืนต่ํา (≤ 0.11 มิลลิจูลตอตารางมิลลิเมตร) หรือความแรง

คลื่นปานกลาง (0.12-0.28 มิลลิจูลตอตารางมิลลิเมตร) นั้น มีการระบุ

ตําแหนงรักษาแตกตางกันไป และยังไมมีหลักฐานวาไดผลชัดเจน(16-19) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการใช focused SWT ดวยคล่ืนกระแทก

ความแรงปานกลาง เพื่อดูผลการรักษาภาวะเอ็นไหลเสื่อมเร้ือรังแบบ

ไมมีผลึกแคลเซียมเกาะวาแตกตางจากแบบมีผลึกแคลเซียมเกาะหรือ

ไม โดยประเมินการตอบสนองตอการรักษาดวยแบบประเมินคะแนน

คอนสแตนท-เมอรเลย (Constant-Murley score, CMS)(20) 

วิธีการศึกษา

กลุมประชากร ผูปวยเอ็นไหลเสื่อมเรื้อรังและยินยอมเขารวม

โครงการโดยการลงนาม

เกณฑคัดเขา อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป, มีอาการปวดไหลเรื้อรังจาก 

rotator cuff tendinopathy ที่มีอาการอยางนอย 3 เดือน, เคยไดรับ

การรักษาดวยยาหรือกายภาพบําบัดเปนระยะเวลาอยางนอย 3  สัปดาห 

แลวอาการไมดีขึ้น, ไมไดรับการรักษาดวยยาตานการอักเสบ ในชวง 2 

สัปดาหกอนเขารวมโครงการ 

เกณฑคัดออก  มีประวัติการถูกกระทบกระเทือนรุนแรงในชวง 3 

เดือนกอนเขารวมการวิจัย, มีประวัติกระดูกแขนขางที่มีพยาธิสภาพหัก

หรือมีขอผิดรูป, มีประวัติหรือตรวจรางกายสงสัยภาวะกระดูกคอเส่ือม, 

มีภาวะกลามเนื้อไหลออนแรง กําลังกลามเนื้อรอบขอไหลนอยกวา

ระดับ 3, ไหลขางที่มีพยาธิสภาพมีการติดเชื้อหรือการอักเสบรุนแรง,

 ไดรับการรักษาดวยการฉีดยาสเตียรอยดหรือยาตานการอักเสบเขาขอ

ไหล และมีขอหามในการทําการรักษาดวย SWT ไดแก หัวใจเตนผิด

จังหวะ, ใสเคร่ืองกระตุนหัวใจ, เลือดแข็งตัวผิดปกติ, ตั้งครรภ, กระดูก

พรุนขั้นรุนแรง และโรคมะเร็ง

เกณฑยุติการเขารวมวิจัย  ผูเขารวมวิจัยมีอาการปวดบวมบริเวณ

ที่ทําการรักษาและอาการไมทุเลา

การคํานวณขนาดตัวอยาง 

N = (Zα/2
+Zβ)2 * (p

1
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2
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)) / (p
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)2

เม่ือกําหนดคาดังตอไปนี้  Alpha = 0.05, Beta = 0.20 ไดขนาด

ตัวอยางแตละกลุมเทากับ 12
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เครื่องมือและอุปกรณ

เครื่องอัลตราซาวด (Sonix Tablet Ultrasound System)

เครื่อง Extracorporeal Shockwave (Duolith® SD1 tower, 

Storz Medical AG) 

เครื่องมือสําหรับตรวจวัดกําลังกลามเน้ือ ดวยเครื่องมือ digital 

dynamometer

ไมวัดพิสัยขอ (goniometer) 

แบบประเมิน Constant-Murley score 

ขั้นตอนการวิจัย 

1. ประชาสัมพันธโครงการในโรงพยาบาลรามาธิบดี และทําการ

คัดกรองผูปวยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑเขารวมการวิจัย ผูวิจัยอธิบาย

ขอมูล วัตถุประสงค วิธีการวิจัยและผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นใหผูเขา

รวมวิจัยทราบ หากยืนยันเขารวมการศึกษา ใหผูเขารวมวิจัยลงนาม

ยินยอม กรอกขอมูลและประวัติ ตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับขอมูลพื้น

ฐาน ไดแก อายุ เพศ น้ําหนัก สวนสูง อาชีพ ประวัติโรคประจําตัวและ

ยาที่รับประทานประจํา ประวัติการปวดไหลและรายละเอียดลักษณะ

การปวด การรักษาที่ไดรับมากอน กิจกรรมยามวาง การออกกําลังกาย 

2. ตรวจขอไหลขางที่มีพยาธิสภาพ โดยตรวจพิสัยขอไหล กําลัง

กลามเนื้อรอบขอไหล และการตรวจพิเศษไดแก Neer’s test, Jobe’s 

test, Hawkins test และ Drop arm test รวมถึงประเมิน CMS กอน

ทําการรักษา 

3. สงตรวจเอกซเรยขอไหลทา anteroposterior  เพ่ือคัดกรอง

ลักษณะขอไหลตามเกณฑคัดออก และตรวจวินิจฉัยอัลตราซาวดขอไหล

เพื่อดูพยาธิสภาพของเสนเอ็น กลามเนื้อ โดยผูวิจัยไมทราบผลอัลตรา-

ซาวดกอนการรักษา 

4. ภายหลังจากประเมินขางตน ผูเขารวมวิจัยไดรับการรักษาโดย

ใช focused SWT ตามโปรแกรม รวมกับไดรับการแนะนําวิธีการออก

กําลงักายมาตรฐานสําหรับภาวะเอ็นไหลเสื่อมเรื้อรัง คือ ออกกําลังกาย 

ยืดเยื่อหุมขอไหลและกลามเนื้อรอบขอไหลแบบลูกตุม (pendulum 

exercise) เพื่อคง/เพิ่มพิสัยขอไหล และออกกําลังเพิ่มความแข็งแรง

กลามเนื้อรอบขอไหล และใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว คือ หลีกเลี่ยง

การยกแขนเหนือศีรษะและทาทางที่กระตุนใหเกิดอาการปวดไหล

5. การรักษาโดยใช focused SWT ใหผูปวยนอนหงาย ขอไหล

ขางท่ีทําการรักษาเลยขอบเตียง เหยียดแขนไปดานหลังและหมุนเขา

ใน วางหัวช็อกบริเวณหัวไหลตรงตําแหนงที่กดเจ็บ ใชความแรงคล่ืน

กระแทกปานกลาง 0.20-0.25 มิลลิจูลตอตารางมิลลิเมตร ความถ่ี 

4-5 เฮิรตซ จํานวน 2,000 ช็อกตอครั้ง ใหการรักษา 1 ครั้งตอสัปดาห 

รวม 3 สัปดาห  ระหวางการรักษาหากผูเขารวมวิจัยมีอาการปวดบวม

บริเวณที่ทําการรักษา อนุญาตใหประคบเย็นและใชยาแกปวดที่ไมใช

ยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยดได หากอาการดังกลาวไมทุเลา 

หยุดทําการรักษาตามโปรแกรม 

6. ประเมิน CMS กอน และหลังจากรักษาเร่ิมตน 3, 6 และ 12 

สัปดาห ท้ังน้ี การตรวจประเมิน CMS เปนการประเมินการทํางานของขอ

ไหล โดยแบงเปนสองสวน คือ สวนแรก สอบถามเก่ียวกับ 1) ระดับความ

รุนแรงอาการปวดไหล 2) กิจวัตรประจําวันที่ถูกกระทบจากอาการ

ปวดไหลหรือขยับไหลไดนอย ขณะนอนหลับ ขณะทํากิจวัตรทั่วไปและ

ทํางานอดิเรกหรือเลนกีฬา วาถูกกระทบมากหรือนอยเพียงใด ผูปวย

สามารถยกแขนไดสูงถึงระดับใด สวนที่สอง เปนการตรวจรางกาย

ไดแก 1)  พิสัยขอไหลในแนวตาง ๆ คือ ยกมาดานหนา กางออกดาน

ขาง หมุนเขาในและออกนอก และ 2) นํ้าหนักที่สามารถยกไดในมุม

กางออกดานขาง

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

สําหรับขอมูลทั่วไป ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และใชสถิติ Fisher’s exact test และ 

unpaired t test เพื่อเปรียบเทียบขอมูลทั่วไป 

สวนการวิเคราะห CMS กอนและหลังการรักษา สําหรับกลุมพยาธิ

สภาพเดียวกัน ใชสถิติ Paired t-test สําหรับกลุมที่มีพยาธิสภาพตาง

กัน ใชสถิติ unpaired  t-test โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ไวที่ p<0.05

หมายเหตุ การศึกษาน้ีไดรับการอนุมัติในการทําวิจัยจากคณะกรรม-

การจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

เลขที่ 2558/169

ผลการศึกษา

มีผูเขารวมวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเขา 25 ราย ไมมาตาม

นัด 1 ราย มีผูเขารวมวิจัยครบตามการรักษาทั้งหมด 24 ราย (27 

ไหล) เปน ชาย 8 คน และหญิง 16 คน โดยมีคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) อายุ เทากับ 60.30 (9.62) ป  น้ําหนักเฉล่ีย เทากับ 60.36 

(11.67) กิโลกรัม สวนสูง เทากับ 1.58 (0.07) เมตร ดัชนีมวลกาย 

(BMI) เเทากบั 24.28 (5.12) กิโลกรัมตอตารางเมตร ระยะเวลาที่มี

อาการ เทากับ 8.30 (10.95) เดือน และคะแนนอาการปวดกอนรักษา 

เทากับ 6.52 (1.50) เม่ือเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานเหลานี้ระหวางกลุม

เอ็นไหลไมมีและมีผลึกแคลเซียมเกาะ ไมพบวามีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 2 แสดงคา CMS กอนและหลังไดรับการรักษาตาม

โปรแกรม พบวากลุมเอ็นไหลไมมีผลึกแคลเซียมเกาะ และกลุมมีผลึก

แคลเซียมเกาะ มีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันในแตละชวงที่ประเมิน แตเมื่อ

เปรียบเทียบกอนและหลังการรักษา 12 สัปดาห กลุมเอ็นไหลเสื่อม

แบบไมมีผลึกเกาะ มีคาเฉลี่ย (SD) เทากับ 55.47 (14.83) และ 75.07 

(12.60) ตามลําดับ สวนกลุมเอ็นไหลเสื่อมแบบมีผลึกเกาะ มีคาเฉลี่ย 

(SD) เทากับ 47.17 (9.67) และ 75.75 (6.50) ซึ่งตางกันอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติท้ังสองกลุม สวนการเปรียบเทียบ CMS กอนและหลังการ

รักษา 3 และ 6 สัปดาห ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาเกณฑการเปล่ียนแปลง CMS พบวารอยละ 66.7 

ของผูปวยที่เอ็นกลามเนื้อมีพยาธิสภาพชนิดไมมีผลึกเกาะ และรอยละ 

83.3 ของกลุมที่มีผลึกเกาะ มีคะแนน CMS เพิ่มขึ้นจากคาเร่ิมตนอยาง

นอย 30 คะแนน ท่ีบงชี้ประสิทธิผลทางคลินิก สําหรับการเปลี่ยนแปลง

ในกลุมยอยของคะแนน CMS เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการ

รักษา 12 สัปดาห พบวา คะแนนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุก

กลุม ยกเวนนํ้าหนักที่สามารถยกไดในกลุมเอ็นไหลเสื่อมแบบไมมีผลกึ
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Table 1. Dermographic and clinical data of participants

Participants Non calcifi ed group Calcifi ed group p-value

Sex1   
Female
Male

Age2, years
Body weight2, kg
Height2, m
Body mass index2, kg/m2

Duration of symptom2, months

9 (60)
6 (40)

60.40 (9.37)
60.92 (10.30)

1.60 (0.07)
23.73 (3.57)
10.8 (14.09)

9 (75)
3 (25)

60.17 (10.35)
59.65 (13.64)

1.55 (0.08)
24.96 (6.71)
5.17 (3.38)

0.41

0.95
0.78
0.09
0.55
0.18

1Number (%), 2mean (SD)

Table 2. Comparsion of Constant-Murley score (CMS) between pre- and post- focused shock wave therapy in patients with 
chronic non-calcifi c and calcifi c rotator cuff tendinopathy

Pre treatment 
week 0

Post treatment  
week 3

Post treatment  
week 6

Post treatment 
week 12 p-value

Non calcifi ed group
Calcifi ed group
p-value

55.47(14.83)
47.17(9.67)

0.1070

65.87 (13.11) 
60.17 (10.06)

0.2263

71.87 (13.30)
66.58 (10.35)

0.2700

75.07(12.60)
75.75(6.50)

0.8662

< 0.0001*
< 0.0001*

Mean (SD), * comparison between pre- and 12 weeks post- treatment

Figure 1. Flow of the study 

Assessed for eligibility (n=28) 

Excluded (n=1), did not meet 
inclusion criteria 

Informed consent (n=27)

Baseline Assessments 
Demographic data 

Constant–Murley score  
Ultrasound shoulder 

Constant–Murley score assessment
At 3, 6 and 12 weeks after starting the therapy 

Non-Calcified group (n=15)

Focus shockwave therapy 3 sessions 
Standard Home Exercises 

Analyzed (n=15) Analyzed (n=12) 

Calcified group (n=12)

เกาะ โดยมีคา mean (SD) กอนการรักษาและหลังการรักษา เทากับ 

9.2 (4.92) และ 11 (5.20) ตามลําดับ พบวามีการเพิ่มขึ้นแตไมแตกตาง

จากคาเริ่มตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p= 0.0824

สวนผลขางเคียงจากการรักษา มีผูปวยจํานวน 2 รายมีอาการปวด

เล็กนอยระหวางและหลังทํา และเกิดรอยแดงที่ไหลซึ่งหายภายใน 3-4 

วัน ไมมีผูปวยรายใดไดรับผลขางเคียงรุนแรงจนตองยุติการเขารวมวิจัย



Formerly J Thai Rehabil Med -6-

บทวิจารณ 

การศึกษาวิจัยนี้พบวา การรักษาเอ็นไหลเสื่อมเรื้อรังทั้งท่ีไมมีและ

มีผลึกเกาะไดหลังรักษาดวยคลื่นกระแทกดวย focused SWT โดยวาง

หัวช็อกที่ตําแหนงกดเจ็บ ใชความแรงคล่ืนกระแทกปานกลางท่ี 0.20-

0.25 มิลลิจูลตอตารางมิลลิเมตร ความถี่ 4-5 เฮิรตซ จํานวน 2,000 

ช็อกตอครั้ง 1 ครั้งตอสัปดาห รวม 3 สัปดาห รวมกับการออกกําลังกาย

มาตรฐานสําหรับภาวะเอ็นไหลเสื่อมเรื้อรัง ชวยเพิ่มสมรรถภาพการใช

แขนได ทั้งในกรณีที่ไมมีและมีผลกึแคลเซียมเกาะโดยพิจารณาจากการ

ประเมินที่ได CMS เพิ่มขึ้นทั้งสองกลุมอยางมีนัยสําคัญที่ 12 สัปดาห

หลังการรักษาเริ่มตน

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในตางประเทศที่มีการสรุปผลการ

รักษาเอ็นไหลเรื้อรังแบบมีผลึกเกาะวา การใชความแรงคลื่นกระแทก

สูง (> 0.28 มิลลิจูลตอตารางมิลลิเมตร) และวางหัวช็อกท่ีตําแหนง

ผลึกแคลเซียมน้ันไดผลดี Haake และคณะ(9) พบวาการใชคล่ืนกระแทก

ความแรงสูงตรงตําแหนงที่ผลึกแคลเซียมไดผลดีกวาตรงตําแหนงที่

จุดเกาะเอ็นไหล และงานวิจัยโดย Loppolo และคณะ(10) พบวาการ

ใชคล่ืนกระแทกชวยลดอาการปวด เพ่ิมการใชงานไหลและลดขนาด

ผลึกแคลเซียมไดหลังติดตามผล 6 เดือน  อยางไรก็ตามงานวิจัยเหลา

นี้(9,11) ใชยาชาฉีดกอนทําการรักษาเนื่องจากใชคลื่นกระแทกความแรง

สูง ซึ่งมีผลขางเคียงคืออาการปวดระหวางทํา สวนการรักษาเอ็นไหล

เสื่อมเรื้อรังแบบไมมีผลึกแคลเซียมเกาะน้ัน มักใช focused SWT โดย

ใชความแรงคล่ืนต่ํา (≤ 0.11 มิลลิจูลตอตารางมิลลิเมตร) หรือความ

แรงคล่ืนปานกลาง (0.12-0.28 มิลลิจูลตอตารางมิลลิเมตร) มีการระบุ

ตําแหนงรักษาแตกตางกันไป พบวามีทั้งการรักษาที่ไดผลและไมไดผล

ชัดเจน(6-8,16-19)  แตจากการศึกษาของผูวิจัยครั้งน้ีพบวาไดผลการรักษา

ที่ดีในกลุมที่ไมมีผลึกแคลเซียมเกาะสําหรับผลการรักษาเอ็นไหลเสื่อม

เรื้อรังแบบไมมีผลึกแคลเซียมเกาะดวยคลื่นกระแทก เกิดจากคลื่น

กระแทกกระตุนการสรางหลอดเลือด (vascularization) ไปยังเอ็น

กลามเนื้อที่มีการเสื่อม และกระตุนการหล่ัง growth factors ที่ชวย

ซอมแซมเอ็นกลามเนื้อ(16,18)  

การศึกษาครั้งนี้พบวาการเลือกใชคลื่นกระแทกความแรงปาน

กลางในการรักษาเอ็นไหลเสื่อมเรื้อรังไดผลดี โดยเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานของขอไหล และไมเกิดผลขางเคียงท่ีรุนแรงกับผูเขารวมวิจัย 

ผลขางเคียงจากการรักษาในงานวิจัยนี้มีเพียงอาการปวดระหวางและ

หลังทําเล็กนอย รอยแดงที่ไหลซึ่งหายภายใน 3-4 วัน สอดคลองกับ

งานวิจัยอื่น ๆ(12-15) ที่สันนิษฐานวาอาการปวดลดลงจากกลไกการชวย

กระตุนใหเกิดการไหลเวียนเลือดที่เพิ่มขึ้น โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้น

ของ nitric oxide ซึ่งชวยปรับความยืดหยุนหลอดเลือดฝอย กระตุน

ใหเกิดการอักเสบทําใหเกิดการซอมแซมเน้ือเย่ือ และปรับระบบการ

รับรูความเจ็บปวด นอกจากน้ันยังชวยกระตุนใหเกิดการไหลเวียนของ

เนื้อเยื่อบริเวณท่ีรักษาทําใหขจัดของเสียออกไป

การเลือกใชตัววัดผลหลักเปนคะแนน CMS ซึ่งเปนการวัดผล

ประสิทธิภาพการใชงานขอไหลโดยเฉพาะ เปนการวัดที่นิยมใชในการ

ทําวิจัย เนื่องจากมีความนาเช่ือถือสูง มีการหาคาปกติของประชาการ

ในกลุมเพศและอายุตาง ๆ(20) และสามารถบอกถึงการรักษาที่ไดผล

ทางคลินิกได โดยถือวาคะแนนอยูในเกณฑไดผลสําเร็จในการรักษาคือ 

คะแนนเพิ่มขึ้นจากคาเริ่มตนอยางนอย 30 คะแนน หรือคะแนนสูงรอย

ละ 80 ขึ้นไปของคาปกติ เม่ือเทียบกับเพศและกลุมอายุเดียวกัน(18,20) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวาเม่ือการรักษาครบตามโปรแกรม CMS เพ่ิมข้ึน

และเปนการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญทางคลินิกทั้งในกลุมผูปวยที่เอ็น

กลามเนื้อมีพยาธิสภาพแบบไมมีผลึกเกาะและมีผลึกเกาะ โดยพบวามี

จํานวนผูปวยท่ี CMS มีการเปล่ียนแปลงอยูในเกณฑท่ีมีประสิทธิผลทาง

คลินิก รอยละ 66.7 และ 83.3 ตามลําดับ คาดวาผูปวยท่ีการเปล่ียน-

แปลงไมอยูในเกณฑท่ีมีประสิทธิผลทางคลินิกอาจเกิดจากผูปวยมีพยาธิ-

สภาพแบบเอ็นกลามเน้ือขอไหลขาดบางสวนรวมดวย

การวิเคราะหทางสถิติในกลุมยอยของ CMS เปรียบเทียบคะแนน

กอนและหลังการรักษา 12 สัปดาห พบวา คะแนนเพิ่มขึ้นอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติทุกกลุม ยกเวนน ้ําหนักที่สามารถยกไดในกลุมเอ็นไหล

เสื่อมแบบไมมีผลึกเกาะ พบวาเพิ่มขึ้นแตไมแตกตางจากคาเริ่มตน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คาดวาเกิดจากจํานวนผูเขารวมวิจัยในกลุมน้ี

มีเอ็นไหลเสื่อมแบบมีเอ็นขาดบางสวนรวมดวยคอนขางมาก คือ 7 ไหล

จาก 15 ไหล ซึ่งนาจะมีผลตอ Kinesiology ของการขยับขอไหลทําให

มีแรงกลามเนื้อลดลงได จึงทําใหผลตอการรักษาดวยคล่ืนกระแทกใน

สวนนี้ไมดีขึ้นอยางที่คาดไว  มีขอสังเกตจากการศึกษาคร้ังนี้วา CMS 

กอนและหลังการรักษา 3 และ 6 สัปดาห ไมพบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งคาดวาเกิดจากผลการรักษาดวยคล่ืนกระแทกตอ

ภาวะเอ็นไหลเสื่อมเร้ือรังตองใชระยะเวลาอยางนอย 12 สัปดาห ภาย

หลังเริ่มตนการรักษา เพื่อใหขบวนการการซอมแซมตามท่ีกลาวมาขาง

ตนเกิดขึ้นอยางเต็มที่ 

ขอจํากัดในการศึกษาคร้ังนี้ คือการติดตามผูปวยเปนเพียงระยะ

สั้น ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป ควรแบงกลุมยอยตามพยาธิ-

สภาพที่มีความแตกตางกันใหชัดเจน เชน กลุมที่มีและไมมีเอ็นกลาม

เนื้อรอบขอไหลขาดบางสวน อาจทําใหเห็นประสิทธิผลการรักษาดวย

คล่ืนกระแทกในพยาธิสภาพตาง ๆ ไดชัดเจนข้ึน อีกท้ังควรมีการติดตาม

ผูปวยระยะยาว และมีการเปรียบเทียบระหวางการใชและไมใช focused 

SWT เพื่อใหเห็นประสิทธิผลของคล่ืนกระแทกอยางชัดเจน 

สรุป การรักษาเอ็นไหลเสื่อมเร้ือรัง ดวยคล่ืนกระแทกแบบหัว

ตําแหนงเฉพาะ (focused SWT) โดยวางหัวช็อกที่ตําแหนงกดเจ็บ ใช

ความแรงคล่ืนกระแทกปานกลางที่ 0.20-0.25 มิลลิจูลตอตารางมิลลิ-

เมตร ความถ่ี 4-5 เฮิรตซ 2,000 ช็อกตอคร้ัง 1 ครั้งตอสัปดาห รวม 3 

สัปดาห รวมกับการออกกําลังกายมาตรฐานสําหรับภาวะเอ็นไหลเสื่อม

เรื้อรัง ชวยเพ่ิมสมรรถภาพการใชแขนใหผูปวยเอ็นไหลเสื่อมเรื้อรังท้ัง

ชนิดไมมีและมีผลึกแคลเซียมเกาะ 
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