บทที่ 1
เครื่องมือทางกายภาพบําบัด
(Physical modality)

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอน นักศึกษา
1. รู้ประเภทของเครื่ องมือทางกายภาพบําบัด
2. รู้หลักการของเครื่ องมือทางกายภาพบําบัดแต่ละประเภท
3. รู้ข้อบ่งชี ้และข้ อห้ ามใช้ ของเครื่ องมือทางกายภาพบําบัดแต่ละประเภท
4. สามารถเลือกการใช้ เครื่ องมือทางกายภาพบําบัดให้ เหมาะสมกับกลุม่ โรคได้
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ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เครื่ องมือทางกายภาพบําบัด
(Physical modalities)
เครื่ องมื อทางกายภาพบํ าบัด เป็ น อุปกรณ์ ที่นําพลัง งานทางฟิ สิกส์ม าใช้ ใ ห้ เกิ ดผลกับเนื อ้ เยื่ อของ
ร่ างกาย โดยมักใช้ ร่วมในการรักษาโรคของระบบกล้ ามเนื ้อและกระดูก (musculoskeletal disorder) เพื่อให้
การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยเครื่ องมือทางกายภาพบําบัดที่จะกล่าวถึงนี ้จะเน้ นที่ได้ ใช้ บอ่ ยในทาง
ปฏิบตั ิ ได้ แก่ การบําบัดด้ วยความร้ อน (therapeutic heat) การบําบัดด้ วยความเย็น (cryotherapy) ธารา
บําบัด (hydrotherapy) การดึงคอ-หลัง (traction) การบําบัดด้ วยไฟฟ้า (electrotherapy) เป็ นต้ น

การบําบัดด้ วยความร้ อน (Therapeutic heat)
ความร้ อนถูกนํามาใช้ รักษาโรคตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั มีการพัฒนาเครื่ องมือให้ ความร้ อนเพื่อนํามาใช้
ในการรักษาหลากหลายรูปแบบ ถ้ าแบ่งตามความลึกของความร้ อนที่สง่ ผ่านเข้ าเนื ้อเยื่อสามารถแบ่งได้ เป็ น
ความร้ อนตื ้น (superficial heat) และความร้ อนลึก (deep heat)
กลไกการถ่ ายเทพลังงานความร้ อน (Mechanism of heat transfer)
การถ่ายเทพลังงานความร้ อนมีหลายรูปแบบ ดังนี ้
1. การนําความร้ อน (conduction) คือการถ่ายเทความร้ อนระหว่างวัตถุที่สมั ผัสกันโดยตรง เช่น การใช้
แผ่นประคบร้ อนวางบริ เวณหลัง
2. การพาความร้ อน (convection) คือการถ่ายเทความร้ อนผ่านตัวกลางที่เคลื่อนที่ เช่น นํ ้า อากาศ
3. การเปลี่ยนรู ปพลังงาน (conversion) คือการเปลี่ยนรูปพลังงานอื่นเป็ นพลังงานความร้ อน เช่น การ
เปลี่ยนจากคลื่นเสียง หรื อ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สงู เป็ นความร้ อน
4. การแผ่ รังสี (radiation) คือการถ่ายเทพลังงานความร้ อนระหว่างวัตถุโดยตรง โดยไม่ต้องสัมผัสกัน
และไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เช่น ความร้ อนจากดวงอาทิตย์ หลอดไฟ เป็ นต้ น
5. การระเหย (evaporation) คื อของเหลวเมื่ อได้ รับพลัง งานความร้ อนแล้ วระเหยกลายเป็ น ไอ เช่น
vapocoolant sprays
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ผลทางสรี รวิทยาของความร้ อน (Physiologic effect of heat)
ความร้ อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา ดังนี ้
1. ระบบไหลเวียนโลหิต (Hemodynamic effect) ความร้ อนที่เพิ่มขึน้ มีผลให้ หลอดเลือดขยายตัว
(vasodilatation) และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ส่งผลให้ เพิ่มเมตาบอลิซมึ ของเซลล์และการทํางานของเอนไซม์ มี
เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ ้น ข้ อเสียคือกระตุ้นกระบวนการอักเสบเฉียบพลัน (acute inflammation) ทําให้ เลือดออก
ง่ายและเกิดการบวม
2. ระบบประสาทและกล้ ามเนือ้ (Neuromuscular effect) อุณหภูมิที่สงู ขึ ้นมีผลเพิ่มการทํางานของ
muscle spindle group Ia, Ib fibers และ golgi tendon organ เพิ่มความเร็ วของการนํากระแสประสาท
(nerve conduction) ลดการเกร็ งของกล้ ามเนื ้อ
3. ข้ อและเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน (joint and connective tissue) การให้ ความร้ อนร่ วมกับการยืด ช่วยเพิ่ม
ความยืดหยุน่ ของเส้ นเอ็นและเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน ลดการเกิดข้ อยึดติด
4. ผลด้ านอื่น ๆ (Miscellaneous effects of heat) ความร้ อนทําให้ หลอดเลือดขยายตัว เพิ่มการ
ไหลเวี ยนโลหิ ต ขับ สารก่ อให้ เ กิ ด ความเจ็ บ ปวดที่ คั่ง ค้ าง (pain mediator) ออกไป กระตุ้นการหลั่ง สาร
endorphins เพิ่ม pain threshold และช่วยให้ กล้ ามเนื ้อผ่อนคลาย
ข้ อบ่ งชีข้ องการใช้ ความร้ อน
สําหรั บความร้ อนตื ้นและความร้ อนลึก มีข้อบ่งชี เ้ หมื อนกัน แตกต่างกันเพี ยงระดับความลึกที่ ได้ รับ
ความร้ อน ข้ อบ่งชี ้มีดงั นี ้
- ลดการอักเสบระยะกึ่งเฉียบพลัน ที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรื ออุบตั ิเหตุ เช่น เส้ นเอ็นอักเสบ (tendinitis)
tenosynovitis, bursitis, capsulitis, arthritis
- ลดอาการปวด เช่น fibromyalgia, neuroma
- ลดข้ อยึดติด (contracture) ที่เกิดจากกล้ ามเนื ้อและเส้ นเอ็น
- ลดกล้ ามเนื ้อหดเกร็ ง เช่น muscle spasm, myofascial pain syndrome
ข้ อห้ ามของการใช้ ความร้ อน
ข้ อห้ ามของการใช้ ความร้ อนโดยทัว่ ไป มีดงั นี ้
- บริ เ วณที่ มีการอักเสบระยะเฉี ยบพลัน (acute inflammation) และการบาดเจ็บของเส้ นเอ็นและ
กล้ ามเนื ้อระยะแรก (acute trauma)
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- บริ เวณที่มีการไหลเวียนโลหิตบกพร่ อง เช่น หลอดเลื อดอุดตัน เพราะความร้ อนทํ าให้ เมตาบอลิซึม
เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ต้องการเลือดมาเลี ้ยงบริ เวณนันเพิ
้ ่มขึ ้น ถ้ าหากหลอดเลือดอุดตันทําให้ เลือดมาเลี ้ยง
ไม่พออาจทําให้ เกิดการขาดเลือด (ischemia) ได้
- ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย เช่น hemophilia
- บริ เวณที่มีอาการบวม (edema)
- บริ เวณแผลเป็ นขนาดใหญ่ (large scar) เพราะมีเลือดมาเลี ้ยงน้ อย ทําให้ การถ่ายเทความร้ อนไม่ดี
- บริ เวณที่มีการรับความรู้สกึ ผิดปกติ เช่น บริ เวณที่เป็ นอัมพาต
- บริ เวณที่เป็ นมะเร็ ง เพราะจะทําให้ แพร่กระจายไปทางกระแสโลหิตเร็ วขึ ้น
- ผู้ที่มีปัญหาด้ านการสื่ อสาร ทํ าให้ ไม่สามารถบอกระดับของความร้ อน เสี่ยงต่อการเกิดแผลไฟไหม้
(burn) เช่น เด็ก คนแก่ ผู้ป่วยจิตเวช
สําหรับการใช้ ความร้ อนลึก (deep heat) จะมีข้อห้ ามเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละเครื่ องมือ ซึ่งจะกล่าวถึง
ต่อไป
1. เครื่ องมือที่ให้ ความร้ อนตืน้ (Superficial heat)
เครื่ องมือให้ ความร้ อนตื ้นจะให้ ความร้ อนสูงสุดบริ เวณผิวหนังและชันเนื
้ ้อเยื่อใต้ ผิวหนัง มีหลายชนิด

ได้ แก่
1.1 ถุงหรื อแผ่ นประคบความร้ อน Hot pack/ Hydrocollator pack
ถุงประคบร้ อน เป็ นถุงผ้ าใบที่ บรรจุสาร silicon dioxide ไว้ ภายใน มีหลายขนาดและรู ปแบบตาม
ความเหมาะสมกับส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ดังรู ปที่ 1 วิธีการใช้ โดยนําเอาถุงหรื อแผ่นประคบร้ อนที่แช่ในถัง
อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส นําไปห่อด้ วยผ้ าขนหนู 6-10 ชัน้ ก่อนนําไปวางประคบบริ เวณที่จะทําการรักษา
20-30 นาที ข้ อดีคือใช้ งานได้ สะดวก ข้ อควรระวังคือไม่ควรนอนทับบนแผ่นประคบร้ อนเนื่องจากนํ ้าหนักที่กด
ทับจะรี ดนํ ้าในถุงออกทําให้ ผ้าที่ห่อเปี ยกนําความร้ อนได้ มากขึ ้นและเกิดแผลไหม้ พอง (burn) ได้ และระหว่าง
รักษาควรตรวจสอบบริ เวณที่วางแผ่นประคบร้ อนทุก 5 นาที ว่าแดงหรื อเป็ นแผลไหม้ พองหรื อไม่ การดูแลรักษา
ถุงประคบร้ อนต้ องเก็บแช่อยู่ในนํ ้าตลอดเวลา ดังรู ปที่ 2 เพราะถ้ าปล่อยทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง silica gel จะเสียและไม่
สามารถนํากลับมาใช้ ได้ อีก
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รู ปที่ 1 Hot pack แบบต่าง ๆ

รู ปที่ 2 ถังเก็บ Hot pack/Hydrocollator pack
สําหรับการใช้ ถงุ ประคบร้ อนที่บ้าน มี 2 แบบที่นิยมคือ กระเป๋ านํ ้าร้ อนและกระเป๋ าไฟฟ้าให้ ความร้ อน
สําหรับกระเป๋ านํ ้าร้ อนสามารถใช้ ร่วมกับผ้ าขนหนูชบุ นํ ้าหมาด ๆ ห่อได้ เป็ นความร้ อนชื ้น ซึ่งให้ ความรู้สึกสบาย
กว่าความร้ อนแห้ ง ข้ อควรระวังคือ ไม่ควรนอนทับกระเป๋ านํ ้าร้ อนโดยตรง เพราะถ้ ารั่วอาจทําให้ ถกู นํ ้าร้ อนลวก
เป็ นแผลได้ และสําหรับกระเป๋ าไฟฟ้าให้ ความร้ อนไม่ควรใช้ ร่วมกับผ้ าขนหนูเปี ยกเพราะอาจเกิดไฟช็อตได้
1.2 ไขพาราฟิ น (Paraffin bath)
ไขพาราฟิ นที่ใช้ บําบัดรักษาประกอบด้ วยขี ้ผึ ้งพาราฟิ น 7 ส่วน ต่อ mineral oil 1 ส่วน แช่ในหม้ อต้ ม
พาราฟิ น โดยอุณหภูมิที่ใช้ บําบัดรักษาอยูท่ ี่ประมาณ 52–54 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ใช้ สงู กว่าธาราบําบัดอื่น
ๆ แต่เนื่องจากไขพาราฟิ นมีการนําความร้ อนตํ่า และมีการแข็งตัวเคลือบผิวหนังเป็ นฉนวนกันความร้ อน ทําให้
ความร้ อนค่อย ๆ ถ่ายเทสู่ร่างกายอย่างช้ า ๆ ผู้ป่วยจึงสามารถทนความร้ อนได้ นิยมใช้ รักษาบริ เวณมือและข้ อ
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นิ ้วมือ ก่อนใช้ งานควรถอดเครื่ องประดับ ล้ างมือทําความสะอาดและเช็ดให้ แห้ ง เพื่อให้ ไขพาราฟิ นบริ สทุ ธิ์ไม่มี
สิ่งสกปรกเจือปน ไขพาราฟิ นที่ใช้ แล้ วสามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้
วิธีการรักษา มี 3 วิธี ดังนี ้
1. การจุ่ม (dipping method) เป็ นวิธีที่นิยมใช้ โดยจุม่ มือลงไปในหม้ อต้ มพาราฟิ น แล้ วยกมือขึ ้นทิ ้งไว้ ให้
ไขพาราฟิ นแข็งตัว ดังรู ปที่ 3 จุ่มซํ ้าอีกประมาณ 7-12 ครัง้ จากนันนํ
้ ามาห่อพลาสติกและพันทับด้ วย
ผ้ าขนหนูเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้ อนอีกชัน้ ทิ ้งไว้ 20-30 นาที จึงลอกไขพาราฟิ นออก วิธีการนี ้สามารถ
เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ที่ เ นื อ้ เยื่ อ ใต้ ผิ ว หนั ง บริ เ วณแขนประมาณ 4.4 องศาเซลเซี ย ส และกล้ ามเนื อ้
brachioradialis ประมาณ 1 องศาเซลเซียส

รูปที่ 3 การรักษาด้ วยขี ้ผึ ้งพาราฟิ น โดยวิธีจมุ่
2. การแช่ (immersion method) โดยการจุ่มให้ ไขพาราฟิ นหุ้มบาง ๆ ประมาณ 2-3 ชันก่
้ อน จากนันจึ
้ ง
แช่มือลงในหม้ อพาราฟิ นนาน 30 นาที ดังรูปที่ 4 โดยระวังไม่ให้ มือโดนบริ เวณขอบและก้ นหม้ อ วิธีนี ้มี
ผลเพิ่มอุณหภูมิได้ สูงกว่าวิธีการจุ่ม โดยอุณหภูมิที่ชนเนื
ั ้ ้อเยื่อใต้ ผิวหนังเพิ่มขึ ้นประมาณ 5.5 องศา
เซลเซียส กล้ ามเนื ้อ brachioradialis ประมาณ 2.4 องศาเซลเซียส
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รูปที่ 4 การรักษาด้ วยขี ้ผึ ้งพาราฟิ นโดยวิธีการแช่
3. การใช้ แปรงทา (brushing method) ทําโดยใช้ แปรงจุ่มในหม้ อพาราฟิ นแล้ วนํามาทาบริ เวณที่รักษา
ทิ ้งให้ พาราฟิ นแข็งตัว ทํ าหลาย ๆ ชัน้ จากนัน้ ใช้ พลาสติกและผ้ าขนหนูห่อทิ ้งไว้ 20-30 นาทีเหมาะ
สําหรับบริ เวณที่ยากต่อการจุ่มหรื อแช่ เช่น ข้ อเข่า และเด็กเล็ก เพราะเด็กจะรู้ สึกสนุกและยินยอมให้
ความร่วมมือมากขึ ้น
ข้ อบ่ งชีข้ องการรั กษาด้ วยขีผ้ ึง้ พาราฟิ น มีดงั นี ้
- ลดอาการปวดและเพิ่มพิสยั ข้ อมือ เช่น ข้ อมือเสื่อม (osteoarthritis of hand) ข้ ออักเสบรู มาตอยด์
(rheumatoid arthritis)
- เส้ นเอ็นและข้ ออักเสบระยะรองเฉี ยบพลัน (subacute) หรื อเรื อ้ รัง (chronic) เช่น de Quervain’s
disease
- เพิ่มความยืดหยุน่ ของผิวหนัง เช่น แผลเป็ นดึงรัง้ บริ เวณฝ่ ามือ โรคหนังแข็ง (scleroderma)
ข้ อควรระวัง
- ไม่ใช้ ขี ้ผึ ้งพาราฟิ นในระยะข้ ออักเสบเฉี ยบพลัน แผลเปิ ด มีการรับความรู้ สึกลดลง โรคติดต่อทาง
ผิวหนัง
- เพื่ อความปลอดภัยควรมี เทอร์ โมมิเตอร์ ตรวจสอบอุณหภูมิของขีผ้ ึ ้งพาราฟิ นก่อนใช้ งานทุกครั ง้
หรื อ สัง เกตจากผิ ว หน้ า บริ เ วณขอบถ้ ามี ลัก ษณะเป็ น แผ่ น ฟิ ล์ ม บางๆ อยู่แ สดงถึ ง อุณ หภู มิ ที่
พอเหมาะ
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1.3 Fluidotherapy
Fluidotherapy เป็ น เครื่ องมื อให้ ความร้ อนตื ้นชนิดแห้ ง (dry heat) โดยการเป่ าลมร้ อนผ่านเม็ด
พลาสติกขนาดเล็กให้ เคลื่อนที่คล้ ายของเหลวในตู้ปิด ดังรู ปที่ 5 จึงได้ ผลทัง้ ความร้ อนและการนวดจากการ
เคลื่ อนที่ของวัสดุจากแรงลมเป่ าด้ วย ระยะเวลารักษานาน 20-30 นาที อุณหภูมิที่ใช้ รักษาอยู่ในช่วง 46–49
องศาเซลเซียส มีผลเพิ่มอุณหภูมิของกล้ ามเนื ้อมือและข้ อต่อ 42 องศาเซลเซียส และกล้ ามเนื ้อเท้ าและข้ อต่อ
39.5 องศาเซลเซียส ข้ อดีของอุปกรณ์ นี ้คือ ผู้ป่วยสามารถทํากายบริ หารขยับข้ อในขณะทําการรักษาได้ ใช้
รักษาบริ เวณมือ แขน เท้ าและขา
ข้ อบ่งชี ้ของการรักษาด้ วย fluidotherapy เหมือนกับความร้ อนตื ้นทัว่ ไป

รูปที่ 5 Fluidotherapy
ที่มา: www.advancedphysicaltherapy.com
1.4 โคมไฟให้ ความร้ อน (Radiant heat)
โคมไฟให้ ความร้ อนโดยการแผ่รังสี อินฟาเรดซึ่งเป็ นคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงที่มีความยาวคลื่น 77012500 นาโนเมตร แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่
1. Luminous infrared heat lamp เป็ นโคมไฟที่ให้ แสงสว่างจากหลอดไฟ โดยให้ เป็ นแสงอินฟาเรดชนิด
near-infrared ความยาวคลื่น 770-1500 นาโนเมตร
2. Non-luminous infrared heat lamp เป็ นโคมไฟที่ไม่ให้ แสงสว่าง โดยให้ แสงอินฟาเรดชนิด far-infrared
ความยาวคลื่น 1500-12500 นาโนเมตร
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ปริ มาณความร้ อนที่เกิดขึ ้นจะแปรผกผันกับระยะทางยกกําลังสองและมุมของแสง โดยถ้ าแสงทํามุมตัง้
ฉากกับพื ้นผิวที่รักษาจะได้ ความร้ อนสูงสุด โดยทัว่ ไปการรักษาจะวางโคมไฟห่างจากบริ เวณที่รักษา 30-60
เซนติเมตร ใช้ เวลารักษานาน 15-20 นาที มีผลทําให้ เนื ้อเยื่อที่ลึก 2 เซนติเมตร มีอุณหภูมิเพิ่มขึ ้น 1.3
องศาเซลเซียส เหมาะสําหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนนํ ้าหนักของ hot pack ที่กดทับได้ ข้ อควรระวังคือ ทํา
ให้ เป็ นผื่นแพ้ แสง ผิวหนังแห้ ง ผิวหนังแก่ก่อนวัย
2. เครื่ องมือที่ให้ ความร้ อนลึก (Deep heat/ Diathermy)
คําว่า diathermy มาจากคําว่า dia (through) และ therme (heat) เครื่ องมือในกลุ่มนี ้ ได้ แก่
ultrasound diathermy, shortwave diathermy และ microwave diathermy เครื่ องมือในกลุ่มนี ้จะทําให้ เกิด
ความร้ อนสูงสุดที่ชนกล้
ั ้ ามเนื ้อ เอ็นและกระดูก โดยไม่ทําให้ ความร้ อนที่ผิวหนังและเนื ้อเยื่อใต้ ผิวหนังสูงเกินไป
อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการรักษา คือ อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส เพราะทําให้ เกิดการขยายตัวของ
หลอดเลือด และเพิ่มเมตาบอลิซมึ แต่ถ้าอุณหภูมิสงู กว่านี ้จะเกิดการทําลายเนื ้อเยื่อ และเกิดอาการปวด
2.1 Ultrasound diathermy
อัล ตราซาวด์ เป็ นคลื่ นเสี ยงความถี่ สูง กว่าที่ ม นุษย์ ได้ ยิน (มากกว่า 20,000 เฮิรตซ์ ) มี คุณ สมบัติ
เหมือนกับคลื่นเสียงทัว่ ไปคือ ต้ องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ผ่าน มีการรวม การหักเห และการสะท้ อน โดย
ช่วงความถี่ที่ถกู นํามาใช้ เพื่อการบําบัดรักษาคือ 0.8-3 เมกะเฮิรตซ์ ทําให้ เกิดความร้ อน (thermal effect) และ
การสัน่ สะเทือน (non-thermal effect) ต่อเนื ้อเยื่อได้ ในระดับลึก 2-5 เซนติเมตร
กลไกการทํางานใช้ reverse piezoelectric effect ผ่านผลึกควอตซ์ หรื อ เซรามิก ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
piezoelectric คือเมื่อสัน่ สะเทือนเกิดเป็ นกระแสไฟฟ้า ดังนันกลั
้ บกันเมื่อให้ กระแสไฟฟ้าผ่านผลึกควอตซ์ที่อยู่
ในหัว transducer จึงเกิดการสัน่ สะเทือนที่ความถี่จําเพาะเปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้ อนในเนื ้อเยื่อที่รักษา ดัง
รูปที่ 6
โดยทั่ว ไปความถี่ ที่ใ ช้ ขึน้ กับ ความลึ กของเนื อ้ เยื่ อที่ รัก ษา ถ้ า เป็ นบริ เ วณที่ อยู่ตื น้ เช่ น ข้ อมื อ หรื อ
temporomandibular joint จะใช้ ความถี่สงู 3 เมกะเฮิรตซ์ ให้ พลังงานลงได้ ตื ้น 1-2 เซนติเมตรใต้ ตอ่ ผิวหนัง
ส่วนความถี่ตํ่ากว่าจะให้ พลังงานลงไปในเนื ้อเยื่อได้ ลึกกว่า การรักษาส่วนใหญ่ใช้ ความเข้ ม (intensity) 0.5 –
2.0 วัตต์ตอ่ ตารางเซนติเมตร ระยะเวลารักษา 5-10 นาที และต้ องใช้ coupling agent เช่น ultrasound gel,
mineral oil เป็ นตัวกลางป้องกันการสะท้ อนกลับของคลื่นในอากาศ เพื่อให้ คลื่นเสียงสามารถส่งผ่านลงไปใน
เนื ้อเยื่อบริ เวณที่รักษาได้ มากที่สุด อัลตราซาวด์ทําให้ อุณหภูมิบริ เวณเนื ้อเยื่อที่อยู่ระหว่างชันกล้
้ ามเนื ้อและ
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กระดูกสูงขึ ้นได้ ถึง 45 องศาเซลเซียส ดังนันในกรณี
้
ที่ต้องการรักษาเนื ้อเยื่อที่อยู่ลึก เช่น ข้ อสะโพก การใช้
อัลตราซาวด์จะได้ ผลดีกว่า shortwave diathermy และ microwave diathermy

รูปที่ 6 ultrasound diathermy
ผลทางสรีรวิทยาของ ultrasound
1. ผลของความร้ อน (thermal effect) ช่วยเพิ่ม ความยื ดหยุ่นของเนื อ้ เยื่ อ เพิ่ม การไหลเวี ยนโลหิ ต
ความเร็ วการนํากระแสประสาท และการทํางานของเอนไซม์ ลดการอักเสบ ลดปวด
2. ผลอื่น ๆ นอกเหนือจากความร้ อน (non-thermal effect) ได้ แก่
- Micro-massage จากการสัน่ สะเทือนของโมเลกุลเนื ้อเยื่อตัวกลางที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่าน
ช่วยกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึม ช่วยลดบวม เพิ่มการซึมผ่าน (permeability) ของผนัง
เซลล์และหลอดเลือด กระตุ้นกระบวนการ healing
- Cavitation effect คือการเกิดฟองอากาศหดขยายในเนื ้อเยื่อ (stable cavitation) แต่ถ้า
ฟองอากาศรวมตัวใหญ่ขึ ้นและแตกตัว (unstable cavitation) จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิแ ละแรงดันอย่างมาก เกิ ดการบาดเจ็บของเนื อ้ เยื่อได้ สามารถลดการเกิ ด
cavitation effect นี ้โดยใช้ อลั ตราซาวด์ ความถี่สงู ความเข้ มตํ่า และหลีกเลี่ยงบริ เวณเนื ้อเยื่อ
ที่มีของเหลวมาก
- Standing waves เกิดจากการรวมกันของคลื่นเสียงในตําแหน่งรอยต่อของเนื ้อเยื่อที่มีความ
หนาแน่นต่างกัน เช่น กระดูกและเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน ทําให้ บริ เวณนันมี
้ ความร้ อนสูงกว่าบริ เวณ
อื่น ๆ (focal heating) การขยับหัว transducer เคลื่อนที่ไปมาระหว่างรักษาช่วยลดการเกิด
standing wave ได้
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ข้ อบ่ งชีเ้ ฉพาะของการใช้ ultrasound
- ใช้ รักษาบริ เวณเนื ้อเยื่อที่อยู่ลึก เพราะอัลตราซาวด์ให้ ความร้ อนสูงสุดที่ กระดูก กระดูกอ่อน
เอ็น และกล้ ามเนื ้อ ตามลําดับ
- ใช้ รักษาบริ เวณที่มีโลหะได้
ข้ อห้ ามใช้ เฉพาะของการใช้ ultrasound
- ข้ อห้ ามของการใช้ ความร้ อนทัว่ ไป
- บริ เวณสมอง ลูกตา อวัยวะสืบพันธุ์
- บริ เวณมดลูกขณะมีประจําเดือน หรื อตังครรภ์
้
- ใกล้ เครื่ องกระตุ้นหัวใจ
- บริ เวณกระดูกสันหลังที่ผา่ ตัด laminectomy
- บริ เวณที่เป็ นมะเร็ ง
- ในเด็กที่ epiphyseal plate ยังไม่ปิด
- ข้ อเทียมที่ใช้ bone cement ซึง่ มี methyl methacrylate เป็ นส่วนประกอบ
2.2 Shortwave diathermy
Shortwave diathermy เป็ นเครื่ องมือที่เปลี่ยนพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นพลังงานความร้ อน ดัง
รู ปที่ 7 ความถี่ ที่ใช้ คือ 13.56, 27.12 และ 40.68 เมกะเฮิรตซ์ โดยที่นิยมใช้ บอ่ ย ได้ แก่ 27.12 เมกะเฮิรตซ์
รูปแบบของความร้ อนที่เกิดขึ ้นขึ ้นกับชนิดของ shortwave diathermy unit และปริ มาณนํ ้าในเนื ้อเยื่อ โดยระดับ
ความลึกของความร้ อนที่ได้ จะตื ้นกว่าอัลตราซาวด์
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รูปที่ 7 shortwave diathermy
รูปแบบของ shortwave diathermy unit
1. Inductive applicators โดยการใช้ inductive coil ทําให้ เกิดกระแสไฟฟ้าหมุนวน (eddy current) และ
เปลี่ ยนเป็ นพลังงานความร้ อนในเนื อ้ เยื่ อ โดยทํ าให้ เกิ ดความร้ อนสูงที่ สุดบริ เวณเนื ้อเยื่ อที่มีนํา้ เป็ น
ส่วนประกอบมาก เช่น กล้ ามเนื ้อ applicator ที่ใช้ มีหลายรูปแบบ เช่น drum, pad, cable
2. Capacitive applicator เหนี่ยวนําให้ เกิดกระแสไฟฟ้า ระหว่าง capacitor plate 2 อันที่วางคร่ อม
ตําแหน่งรักษา ดังรู ปที่ 8 เกิดความร้ อนสูงที่สดุ บริ เวณเนื ้อเยื่อที่มีส่วนประกอบของนํ ้าน้ อย เช่น ไขมัน
เส้ นเอ็น ข้ อต่อ และกระดูก
ข้ อบ่ งชีเ้ ฉพาะ
- ใช้ รักษาบริ เวณที่มีขนาดใหญ่ เช่น หลัง
- ผู้ป่วยที่เปลี่ ยนข้ อเที ยมแบบที่ใช้ bone cement ซึ่งมี methyl methacylate หรื อ high
density polyethylene เป็ นส่วนประกอบ เนื่องจากไม่ทําให้ ความร้ อนเพิ่มสูงขึ ้น
ข้ อห้ ามใช้ เฉพาะ
- บริ เวณที่มีโลหะฝั งอยู่ เช่น หลังการผ่าตัดใส่ plate, small clip, intrauterine device, deep
brain stimulator เนื่องจากทําให้ เกิดความร้ อนเพิ่มสูงขึ ้น
12

-

ผู้ป่วยที่ใส่ cardiac pacemaker, stimulator เพราะอาจทําให้ หวั ใจเต้ นผิดจังหวะได้
ระหว่างมีประจําเดือน หรื อตังครรภ์
้
ในเด็กบริ เวณกระดูกยังมีการเจริ ญเติบโต
ใส่ contact lenses

ระหว่างรักษาต้ องถอดเครื่ องประดับต่าง ๆ ออกให้ หมด เนื่องจากความร้ อนจะสะสมในโลหะทําให้ เกิด
แผลไฟไหม้ (burn) ได้ และควรใช้ ผ้าขนหนูวางเพื่อซับเหงื่ อที่ออกระหว่างรั กษาเพื่อไม่ให้ เกิดความร้ อนมาก
เกินไปที่ผิวหนัง ใช้ เวลารักษานาน 20-30 นาที

รู ปที่ 8 การรักษาด้ วย shortwave diathermy โดยใช้ capacitive plate
2.3 Microwave diathermy
Microwave diathermy เป็ นเครื่ องมือให้ ความร้ อนลึก โดยเปลี่ยนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นพลังงาน
ความร้ อน ดังรู ปที่ 9 ความถี่ที่ใช้ มี 2 ความถี่คือ 915 เมกะเฮิรตซ์ และ 2,456 เมกะเฮิรตซ์ ให้ ความร้ อนได้ ดีใน
เนื ้อเยื่อที่มีนํ ้าเป็ นส่วนประกอบมาก ความลึกได้ ถึงชันเนื
้ ้อเยื่อใต้ ผิวหนังและกล้ ามเนื ้อตื ้น ๆ ปั จจุบนั ไม่เป็ นที่
นิยมเนื่องจากความร้ อนระดับลึกน้ อยกว่า shortwave diathermy และการดูแลรักษายุ่งยากกว่า มีข้อบ่งชี ้และ
ข้ อห้ ามเฉพาะเช่นเดียวกับ shortwave diathermy ส่วนผลแทรกซ้ อนอาจทําให้ เกิดต้ อกระจกได้

13

รู ปที่ 9 เครื่ อง Microwave diathermy
ที่มา: http://www.hospimedicaintl.com

การบําบัดด้ วยความเย็น (Cold/ Cryotherapy)
Cryotherapy คือการใช้ ความเย็นเพื่อการรักษา อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ หลักการถ่ายเทความร้ อนโดยการ
นําความร้ อน (conduction) เช่น cold pack, cryotherapy compression unit ยกเว้ น whirlpool ใช้ การพา
ความร้ อน (convection) และสเปรย์ความเย็น (vapocoolant spray) ใช้ การระเหย (evaporation) โดยการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากหรื อน้ อย ขึ ้นกับ ชนิดของความเย็นที่ใช้ เช่น นํ ้าแข็ง หรื อ นํ ้า ความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างเนื ้อเยื่อและความเย็นที่ใช้ ปริ มาณไขมันใต้ ผิวหนัง และระยะเวลาที่รักษา
ผลทางสรี รวิทยา
1. ระบบไหลเวียนโลหิต
- ความเย็ นทํ าให้ หลอดเลื อดผิวหนัง หดตัว แต่ถ้าใช้ อุณหภูมิที่เ ย็นเกินไป ตํ่ากว่า 1 องศา
เซลเซียส นานเกิน 15 นาที กลับทําให้ หลอดเลือดขยายตัว (reactive vasodilatation) หรื อ
Hunting phenomenon
- ช่วยลดการอักเสบระยะเฉียบพลัน (acute inflammation)
2. ระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อ
- ทําให้ การนํากระแสประสาทส่วนปลายช้ าลง แต่ถ้าได้ รับความเย็นนานเกินไปอาจทําให้ เกิด
การบาดเจ็บของเส้ นประสาทแบบ neurapraxia หรื อ axonal degeneration ได้
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- ลดความเจ็บปวด โดยการเพิ่ม pain threshold
- ลดการเกร็ งกล้ ามเนื ้อได้ จากการลด firing rate ของ muscle spindle (group Ia, II fibers)
และ golgi tendon organ แต่ต้องใช้ เวลารักษานาน 10-30 นาที และผลที่ได้ เป็ นแบบชัว่ คราว
3. ข้ อต่อและเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน
- ลดการทํางานของ synovial collagenase
- ทําให้ ความยืดหยุน่ ของเส้ นเอ็นลดลง และเพิ่มความฝื ดของข้ อ (joint stiffness)
4. ผลด้ านอื่น ๆ
- ลดเมตาบอลิซมึ ของเซลล์
- ทําให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย
ข้ อบ่ งชีข้ องการใช้ ความเย็น
- การบาดเจ็บของกล้ ามเนื ้อ กระดูกและข้ อระยะเฉี ยบพลัน เช่น sprain, strains, tendinitis,
tenosynovitis, bursitis, capsulitis เพื่อลดการอักเสบ บวม
- myofascial pain syndrome มักใช้ vapocoolant spray ฉีด ตามด้ วยการยืดกล้ ามเนื ้อ
- ตามหลังการผ่าตัดกระดูกและข้ อ
- ลดอาการเกร็ งกล้ ามเนื ้อ
- แผลไฟไหม้ (burn) เฉียบพลันที่ไม่รุนแรง
ข้ อห้ ามของการใช้ ความเย็น
- ผู้ที่ทนต่อความเย็นไม่ได้ (cold intolerance) กระตุ้นให้ กล้ ามเนื ้อเกร็ งมากขึ ้น
- มีภาวะ cold hypersensitivity ทําให้ เกิดลมพิษ หรื อการบวมเฉพาะที่ (angioedema)
- บริ เวณเส้ นประสาทที่อยูต่ ื ้น เช่น peroneal เส้ นประสาทที่งอกใหม่
- บริ เวณที่มีหลอดเลือดส่วนปลายขาดเลือด (peripheral vascular disease)
- ผู้ที่เสียการรับความรู้สกึ ร้ อน-เย็น และผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารได้
- มีภาวะ cryoglobulinemia
- มี Raynaud’s disease/ phenomenon

15

เครื่ องมือให้ ความเย็น มีหลายรูปแบบ ได้ แก่
1. Cold packs
มีหลายรู ปแบบ เช่น ถุงนํ ้าแข็ง แผ่นเจลสําเร็ จรูป ดังรู ปที่ 10 แช่ไว้ ในช่องแช่แข็ง เวลาใช้ งานให้ นํามา
ห่อด้ วยผ้ าขนหนูชบุ นํ ้าหมาด ๆ ก่อนนําไปประคบบริ เวณที่ต้องการรักษา นาน 20-30 นาที สามารถประคบซํ ้า
ได้ ทกุ 1-2 ชัว่ โมง เพื่อลดอาการปวดและอักเสบ

รูปที่ 10 แผ่นเจลความเย็น
2. Ice massage
Ice massage คือการใช้ นํ ้าแข็งถูนวดผิวหนังบริ เวณที่ต้องการรักษา ใช้ เวลาตําแหน่งละ 5-10 นาที ทํา
ให้ ได้ ผลทังความเย็
้
นและผลจากการนวด ผู้ใช้ สามารถทําอุปกรณ์ได้ เองโดยการทํานํ ้าแข็งใส่ถ้วยกระดาษ อาจ
ใส่แท่งไม้ ไว้ เพื่อใช้ เป็ นด้ ามจับ เวลาใช้ งานให้ ฉีกก้ นถ้ วยกระดาษออกเพื่อให้ นํ ้าแข็งสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
พบว่าหลังใช้ นํ ้าแข็งถูนวด 5 นาที ทําให้ กล้ ามเนื ้อต้ นขาด้ านหลังที่อยู่ลึก 2 เซนติเมตร มีอุณหภูมิลดลงได้ 4
องศาเซลเซียส กล้ ามเนื ้อ biceps brachii มีอณ
ุ หภูมิลดลงได้ ถึง 16 องศาเซลเซียส

16

3. Cold water immersion
Cold water immersion คือการแช่ส่วนของร่ างกาย เช่น แขน ขา ลงในนํ ้าเย็นอุณหภูมิประมาณ 5-13
องศาเซลเซี ย ส เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความเย็ น โดยรอบ ดัง รู ป ที่ 11 พบว่ า สามารถลดอุ ณ หภู มิ ที่ ก ล้ ามเนื อ้
gastrocnemius ลงถึง 6 องศาเซลเซียส หลังจากแช่นาน 30 นาที ได้ ผลดีสําหรับแผลไฟไหม้ นํ ้าร้ อนลวก

รู ปที่ 11 Cold water immersion
ที่มา: www.mytreadmilltrainer.com
4. Cryotherapy-compression unit
Cryotherapy-compression unit มีลกั ษณะเป็ นปลอกหุ้มหรื อถุงเท้ า ภายในบรรจุนํ ้าเย็นหมุนวนอยู่
อาจใช้ ร่วมกับการอัดด้ วยลม (pneumatic compression) ดังรู ปที่ 12 จึงให้ ผลทังความเย็
้
นและแรงกดจาก
ภายนอก มักใช้ เพื่อลดบวม อาการปวดและอักเสบหลังการผ่าตัด เช่น ผ่าตัดเอ็นข้ อเข่า ส่วนใหญ่ใช้ อณ
ุ หภูมิ 7
องศาเซลเซียส และความดัน 60 มิลลิเมตรปรอท

รูปที่ 12 Cryotherapy-compression unit
ที่มา: www.quickmedical.com
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5. Vapocoolant spray
สารทําให้ เกิดความเย็นที่นิยมใช้ คือ fluoromethane สามารถลดอุณหภูมิที่ผิวหนังได้ อย่างรวดเร็ ว ลด
การเกิดอาการปวดเนื่องจากการหดเกร็ งของกล้ ามเนื ้อ ใช้ รักษาการบาดเจ็บจากกี ฬาระยะเฉี ยบพลัน หรื อ
myofascial pain syndrome โดยการฉี ดสเปรย์ร่วมกับการยืดกล้ ามเนื ้อ ดังรู ปที่ 13 วิธีการฉี ดมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ถือสเปรย์ความเย็นห่างจากผิวหนัง 45 เซนติเมตร เอียงทํามุม 30 องศา ฉี ดจากบริ เวณ trigger point ขนานกับ
แนวเส้ นใยกล้ ามเนื ้อไปยัง referred pain ในทิศทางเดียวกัน 2-5 รอบ ด้ วยความเร็ วประมาณ 4 นิ ้วต่อวินาที
โดยเว้ นช่วงพักเล็กน้ อยระหว่างการฉีดแต่ละครัง้ เพื่อป้องกัน skin freezing

รูปที่ 13 การใช้ สเปรย์ความเย็นรักษา myofascial pain syndrome
ที่มา: www.mhhe.com/hper/physed/athletictraining/ch15.mhtml

ธาราบําบัด (Hydrotherapy)
เป็ นการใช้ นํ ้าอุน่ หรื อนํ ้าเย็นเพื่อบําบัดรักษา โดยอาศัยคุณสมบัตขิ องนํ ้า ดังนี ้
- การถ่ายเทความร้ อนโดย การนําความร้ อน (conduction) และการพาความร้ อน
(convection)
- แรงลอยตัว (buoyancy) ในการพยุงตัว ลดแรงที่กระทําต่อข้ อ
- การใช้ แรงต้ านจากนํ ้าเพื่อฝึ กเพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อแขนขา
- Hydrostatic pressure ช่วยให้ ลดบวมจากการไหลเวียนโลหิตหรื อนํ ้าเหลืองบกพร่ อง
ชนิดหรื อวิธีการของธาราบําบัด (Hydrotherapy) มีดงั นี ้
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1. ถังนํา้ วน (Whirlpool baths and Hubbard tanks)
Whirlpool baths and Hubbard tanks เป็ นถังใส่นํ ้าที่ควบคุมอุณหภูมิและกระแสนํ ้าวน whirlpool มี
หลายขนาดใช้ รักษาส่วนแขนขา ดังรู ปที่ 14 เนื่ องจากเป็ นการแช่บางส่วนของร่ างกายจึงสามารถทนต่อ
อุณหภูมิที่คอ่ นข้ างสูงได้ ส่วน Hubbard tanks มีขนาดใหญ่ใช้ สําหรับแช่ได้ ทงตั
ั ้ ว ดังรู ปที่ 15 ดังนันจึ
้ งควรใช้
อุณหภูมิประมาณ 34-36 องศาเซลเซียส เพื่อไม่ให้ core temperature มีการเปลี่ ยนแปลงมาก สิ่งที่ควร
พิจารณาด้ วยเสมอในการเลือกใช้ อณ
ุ หภูมิคือกระแสนํ ้าวนจะทําให้ ร้ ูสกึ ว่าร้ อนหรื อเย็นกว่านํ ้าที่อยู่นิ่ง โดยก่อน
และหลังใช้ งานทุกครัง้ ต้ องล้ างทําความสะอาดตัวถังที่ใช้ ให้ sterile มากที่สดุ เพื่อป้องกันการแพร่เชื ้อไปสูผ่ ้ อู ื่น
ข้ อบ่ งชี ้
- แผลทัว่ ไปและแผลไฟไหม้ โดยกระแสนํ ้าวนช่วยชะล้ างสิ่งสกปรกจากแผล
- ใช้ รักษาโรคข้ ออักเสบรูมาตอยด์ กล้ ามเนื ้อหดเกร็ ง และข้ อฝื ด
ข้ อเสีย
- เสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยสูง เพราะต้ อ งเปลี่ ย นนํ า้ และทํ า ความสะอาดทุก ครั ง้ หลัง ใช้ ง าน และต้ อ ง
ระมัดระวังเวลาย้ ายตัวผู้ป่วยขึ ้นลงถัง ปั จจุบนั จึงไม่นิยมใช้

รูปที่ 14 Whirlpool
ที่มา: www.advancedphysicaltherapy.com
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รูปที่15 Hubbard tank
ที่มา: www.vmmc.gov.ph
2. Contrast Baths
เป็ นการรักษาโดยการแช่นํ ้าอุ่น (อุณหภูมิ 42-45 องศาเซลเซียส) สลับกับนํ ้าเย็น (8.5-12.5 องศา
เซลเซียส) อุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก จะทําให้ หลอดเลือดเกิดการหด-ขยายตัวสลับกัน เกิด reflex hyperemia
และช่วยลดอาการปวด บวม
ขันตอนการรั
้
กษาเริ่ มจากการแช่ส่วนที่ต้องการรักษาลงในนํ ้าอุ่นก่อนเป็ นเวลา 10 นาที จากนันแช่
้ นํ ้า
เย็น 1 นาที สลับกับนํ ้าอุ่น 4 นาที สลับกันไป 5-6 รอบ จนครบ 25-30 นาที โดยถ้ าต้ องการลดบวมให้ สิ ้นสุดที่
นํ ้าเย็น
ข้ อบ่ งชี ้
- โรคข้ ออักเสบรูมาตอยด์
- อาการปวดจากระบบประสาท (neuropathic pain)
- Complex regional pain syndrome
ข้ อห้ ามใช้
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดส่วนปลาย เช่น arteriosclerotic endarteritis, Burger’s disease
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การบําบัดด้ วยไฟฟ้ า (electrotherapy)
การบําบัดด้ วยไฟฟ้า เป็ นการนํ าพลังงานไฟฟ้ามาใช้ เพื่ อรั กษาผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้
ไฟฟ้าบําบัดทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ดังนี ้
1. การใช้ ไฟฟ้ ากระตุ้นเพื่อให้ กล้ ามเนือ้ หดตัว
การใช้ ไฟฟ้ากระตุ้นเพื่อให้ กล้ ามเนื ้อหดตัว (neuromuscular electrical stimulation) สามารถแบ่ง
การกระตุ้นตามลักษณะของกล้ ามเนื ้อ ดังนี ้
1. การกระตุ้นกล้ ามเนือ้ ที่มีเส้ นประสาทมาเลีย้ ง (Stimulation of normal muscle) เพื่อคงความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ มักใช้ กรณีที่ไม่สามารถขยับกล้ ามเนื ้อได้ เช่น ใส่เฝื อก
2. การกระตุ้นกล้ ามเนือ้ ที่ขาดเส้ นประสาทมาเลีย้ ง (Stimulation of denervated muscle) ใช้
เพื่อชะลอการลีบของกล้ ามเนื ้อ
3. การกระตุ้นกล้ ามเนือ้ อ่ อนแรงจากความผิดปกติของระบบประสาทส่ วนกลาง (Stimulation
of decentralized muscle) เพื่อให้ เกิดการทํางานของกล้ ามเนื ้อ เช่น การกระตุ้นกล้ ามเนื ้อ tibialis anterior ให้
ข้ อเท้ ากระดกขึ ้นเพื่อช่วยเดิน เป็ นต้ น เรี ยกการกระตุ้นแบบนี ้ว่า functional electrical stimulation (FES)
2. การใช้ ไฟฟ้ ากระตุ้นเพื่อลดการเจ็บปวด
โดยการใช้ Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ให้ กระแสไฟฟ้า
ผ่านขัวไฟฟ้
้ า 2 ขัวเพื
้ ่อกระตุ้นกระแสประสาท มักใช้ เพื่อลดอาการปวด ดังรู ปที่ 16 วิธีการใช้ เพื่อลดปวดมี 2
วิธี ได้ แก่
1. Conventional TENS or Hi TENS (high frequency, low intensity TENS) เป็ นการกระตุ้น
เส้ นประสาทขนาดใหญ่ส่งผลยับยังเส้
้ นประสาทขนาดเล็กที่นําความรู้ สึกเจ็บปวดไปสู่สมอง ตามทฤษฎี ของ
gate control theory วิธีการกระตุ้น ใช้ กระแสไฟฟ้าความถี่ สูง 80-125 เฮิรตซ์ ปรับความแรงจนผู้ป่วยรู้ สึก
เหมือนมีมดไต่และยังไม่เห็นกล้ ามเนื ้อหดตัว วิธีการนี ้ลดปวดได้ เร็ วภายใน 30 นาทีหลังรักษา โดยผลการลด
ปวดเกิ ดเฉพาะช่วงที่ กระตุ้นไฟฟ้ า สามารถใช้ ต่อเนื่ องได้ ทัง้ วัน แต่ถ้าใช้ ไ ปนาน ๆ การลดปวดอาจลดลง
เนื่องจากผู้ป่วยเริ่ มมีการปรับตัวเคยชิน ต้ องปรับลักษณะการกระตุ้นใหม่
2. Acupuncture like TENS or Low TENS (low frequency, high intensity TENS) เป็ นการลด
ปวดโดยการกระตุ้น ให้ มี การหลั่ง สารระงับปวดที่ ระบบประสาทส่วนกลาง เช่น beta endorphin และ
encephalin วิธีการกระตุ้นโดยปรับความถี่ ตํ่า 4-8 เฮิรตซ์ ปรับความแรงจนเริ่ มเห็นกล้ ามเนื ้อหดตัว ใช้ เวลา
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รักษาประมาณ 20-60 นาที ไม่ควรใช้ นานกว่านี ้เพราะอาจทําให้ เกิด delayed onset muscle soreness ให้ ผล
ลดปวดได้ ช้ากว่าแบบแรก แต่คงอยูน่ าน 6-7 ชัว่ โมงหลังหยุดกระตุ้นไฟฟ้า

รูปที่ 16 เครื่ องกระตุ้นไฟฟ้า
ที่มา: www.mhhe.com/hper/physed/athletictraining/ch15.mhtml
ข้ อบ่ งชีข้ อง TENS
- ลดการปวดระยะเฉียบพลัน เช่น หลังการผ่าตัด
- ลดการปวดโรคระบบกล้ ามเนื ้อ กระดูกและข้ อ เช่น ข้ อเข่าเสื่อม
- ลดการปวดหลังการบาดเจ็บของเส้ นประสาท หรื อ ไขสันหลัง (neuropathic pain)
- ลดปวดประจําเดือน
ข้ อห้ ามใช้
- ผู้ป่วยที่ใช้ cardiac pacemakers, electrical implants
- ผู้ป่วยที่หวั ใจเต้ นผิดจังหวะ
- บริ เวณด้ านหน้ าของคอ ตําแหน่ง carotid sinus, epiglottis
- บริ เวณท้ อง หลังส่วนล่างและต้ นขาของหญิงตังครรภ์
้
- มีแผลอักเสบ ติดเชื ้อ แผลเปิ ด บริ เวณที่ตดิ electrode
ผลข้ างเคียง
- การใช้ ไฟสูงทําให้ ระคายเคืองผิวหนัง หรื อแผลไหม้
- ผื่นแพ้ แผ่น electrode
3. การใช้ ไฟฟ้ ากระตุ้นเพื่อผลอื่น ๆ
มีการใช้ เพื่อลดการเกร็ งของกล้ ามเนื ้อ รักษาแผลกดทับ ป้องกันไม่ให้ หลังคดเพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น
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การดึง (Traction)
การดึง เป็ นการใช้ แรงดึงกระทําเพื่อยืดเนื ้อเยื่อ แยกข้ อต่อหรื อกระดูก โดยแรงที่กระทําต้ องมากและ
นานเพียงพอในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อต้ านแรงต้ านจากการเคลื่อนที่ของร่างกายในทิศทางตรงข้ าม มีหลายวิธี
เช่น การดึงด้ วยมือ การใช้ นํ ้าหนักถ่วง การใช้ เครื่ องดึง ซึ่งการใช้ เครื่ องดึงสามารถปรับแรงดึงให้ ตอ่ เนื่อง หรื อ
ดึงสลับช่วงพักได้ เครื่ องดึงที่ใช้ มี 2 ชนิด คือ เครื่ องดึงคอ ดังรูปที่ 17 และเครื่ องดึงเอว ดังรูปที่ 18 และ 19
ผลทางสรี รวิทยา
- ยืดกล้ ามเนื ้อเพื่อลดอาการเกร็ ง
- ลดแรงกดหมอนรองกระดูกสันหลัง
- ทําให้ intervertebral foramen กว้ างออก ลดการกดรากประสาท
- แยกข้ อต่อของกระดูกคอหรื อหลัง
ข้ อบ่ งชีข้ องการดึง
- ภาวะหมอนรองกระดูกโป่ ง (herniated nucleus pulposus)
- รากประสาทถูกกดทับ (nerve root impingement)
- โรคข้ อกระดูกสันหลังเสื่อม (spondylosis)
- มีอาการเกร็ งของกล้ ามเนื ้อคอหรื อหลัง (paraspinal muscle spasm)
ข้ อห้ ามทั่วไปการดึง
- การอักเสบติดเชื ้อของกระดูกสันหลังหรื อหมอนรองกระดูกสันหลัง (osteomyelitis, discitis)
- มะเร็ งของกระดูก หรื อ ไขสันหลัง (primary or metastatic bone tumor, spinal cord tumor)
- กระดูกสันหลังหักหรื อเคลื่อน
- หญิงตังครรภ์
้
- ไขสันหลังถูกกดทับ (cord compression)
- ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ (uncontrolled hypertension)
- กระดูกพรุนขันรุ
้ นแรง (severe osteoporosis)
- หมอนรองกระดูกกดทับเส้ นประสาทตําแหน่งตรงกลาง (central disc protrusion) เพราะการ
ดึงอาจทําให้ กดรากประสาทเพิ่มขึ ้น
23

1. การดึงคอ (cervical traction)
สามารถดึงได้ ทงท่
ั ้ านอนและท่านัง่ มุมที่เหมาะสมสําหรับการรักษาคือ มุมก้ มศีรษะประมาณ 20-30
องศา เพื่อให้ intervertebral foramen เปิ ดกว้ าง นํ ้าหนักที่ใช้ ดงึ ขึ ้นกับวัตถุประสงค์ของการรักษา นํ ้าหนัก 5-7
กิโลกรัม ช่วยลดการเกร็ งของกล้ ามเนื ้อคอ แต่ถ้าต้ องการดึงเพื่อแยกข้ อต่อ (joint distraction) ต้ องใช้ นํ ้าหนัก
มากกว่า คือ ร้ อยละ 7 ของนํ ้าหนักตัว การดึงในท่านอนผู้ป่วยจะสามารถควบคุมศีรษะได้ ดีกว่าและรู้สึกผ่อน
คลายกว่า แต่ทา่ นัง่ สามารถจัดมุมการดึงได้ ถกู ต้ องกว่า
ข้ อห้ ามเฉพาะของการดึงคอ
- การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุบริ เวณคอ (acute whiplash injury)
- โรคหลอดเลือดบริ เวณก้ านสมองตีบ (vertebrobasilar arterial insufficiency)
- โรคหลอดเลือดแดง carotid หรื อ vertebral ตีบแข็ง (atherosclerosis of carotid or
vertebral arteries)
- กระดูกคอปล้ องที่ 1 และ 2 ไม่มนั่ คง จากโรคข้ ออักเสบรูมาตอยด์

รู ปที่ 17 การดึงคอในท่านัง่ ควรนัง่ ก้ มศีรษะประมาณ 20-30 องศา
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2. การดึงเอว (Lumbar traction)
สามารถดึงได้ ทงท่
ั ้ านอนหงายหรื อนอนควํ่า ถ้ าต้ องการดึงเพื่อแยกข้ อต่อ(joint distraction) ควรดึงใน
ท่านอนหงายข้ อสะโพกงอ 70 องศา นํ ้าหนักที่ใช้ ดงึ ขึ ้นกับวัตถุประสงค์ในการรักษา ถ้ าต้ องการลดการเกร็ งของ
กล้ ามเนื ้อ ใช้ นํ ้าหนักร้ อยละ 25 ของนํ ้าหนักตัว ถ้ าต้ องการแยกข้ อต่อ ต้ องใช้ นํ ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 50
ของนํ ้าหนักตัว ใช้ เวลารักษา 20-40 นาที การดึงนานกว่านี ้ไม่ทําให้ ผลการักษาดีขึ ้น
ข้ อห้ ามเฉพาะของการดึงเอว
- ตังครรภ์
้
- ภาวะไส้ เลื่อน (Hiatal hernia)
- หลอดเลือดแดงใหญ่โป่ งพอง (Aortic aneurysm)
- มีอาการแสดงของการกด cauda equine (cauda equine syndrome)
- โรคปอดชนิด restrictive lung disease

รูปที่ 18 การดึงเอว

รูปที่ 19 เครื่ องดึงเอว

ควรมีการประเมินผลหลังจากรักษาไปแล้ ว 5-6 ครัง้ กรณี ที่ดึงแล้ วมีอาการไปยังส่วนปลายมากขึน้
(peripheralization of symptoms) ควรหยุดดึงทันทีเพราะอาจกระตุ้นให้ อาการของโรคแย่ลงได้ และควรตรวจ
การรับความรู้ สึกและกํ าลังกล้ ามเนื ้อซํ ้า การรักษาที่ไม่ได้ ผลมักเกิดจากการจัดท่าไม่ถูกต้ องและใช้ นํ ้าหนักไม่
เหมาะสม
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การนวด (massage)
การนวดเป็ นการใช้ มือกระทําต่อเนื ้อเยื่อของร่างกายในหลายรูปแบบเพื่อการบําบัดรักษา
ผลทางสรี รวิทยา
1. ผลทางกลศาสตร์ (Mechanical effect)
- ลดอาการเกร็ งกล้ ามเนื ้อ ให้ ความตึงตัวลดลง
- ลดการยึดติดของเนื ้อเยื่อใต้ ผิวหนังและแผลเป็ น
- เพิ่มการไหลเวียนกลับของโลหิตและนํ ้าเหลือง
- เพิ่มการเคลื่อนไหวข้ อต่อ ข้ อยึดติดที่ไม่รุนแรง
- ช่วยระบายเสมหะ
2. ผลทางระบบประสาทและรีเฟล็ก (Neural reflexive effect)
- ลดอาการปวด จากกระตุ้นการหลัง่ endogenous endorphins และกลไกของ gate control
theory คล้ าย TENS
3. ผลทางจิตใจ (Psychological effect)
- เกิดความรู้สกึ ผ่อนคลาย
- ลดความวิตกกังวล และความตึงเครี ยดของจิตใจ
ข้ อบ่ งชี ้
- ภาวะกล้ ามเนื ้อหดเกร็ ง (Muscle spasm)
- ภาวะไหล่ตดิ (Frozen shoulder)
- Myofascial pain syndrome
- อาการปวดหลังที่สมั พันธ์กบั การใช้ งาน (Mechanical back pain)
- ภาวะบวมนํ ้าเหลืองแบบไม่อดุ ตัน (Non-obstructive lymphedema)
- อาการปวดปลายประสาทหลังเป็ นงูสวัด ปวดปมประสาท
- การเกร็ งจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์ กินสัน
ข้ อห้ าม
- หลอดเลือดดําอุดตัน (deep vein thrombosis)
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-

ผิวหนังอักเสบ (skin infection)
มีแผลเปิ ด (open wound)
บริ เวณที่เป็ นมะเร็ ง (malignancy)
บริ เวณที่มีกระดูกหัก (fracture)
บริ เวณที่มีการกดทับเส้ นประสาท (nerve entrapment)

เทคนิคการนวดแบบ Swedish
เป็ นวิธีการแบ่งการนวดที่นิยมที่สดุ แบ่งได้ 4 วิธี ดังนี ้
- Effleurage/ stroking massage เป็ นการลูบตามผิวหนัง อาจใช้ นํ ้ามันหรื อแป้งทาเพื่อลดความฝื ด
แบ่งเป็ นการลูบเบาๆ ทําให้ เกิด reflexive effect ช่วยให้ ผ่อนคลาย หรื อลูบแบบมีแรงกดร่ วมด้ วยทํา
ให้ เกิด mechanical effect การนวดจากส่วนปลายเข้ าหาส่วนกลางลําตัวจะช่วยลดบวม เพิ่มการ
ไหลเวียนกลับของหลอดเลือดดําและทางเดินนํ ้าเหลือง
- Petrissage/ kneading massage เป็ นการใช้ หวั แม่มือและนิว้ มือทัง้ 2 ข้ างบีบคลึงผิวหนังและ
กล้ ามเนื ้อ ช่วยลดการยึดติดของเนื ้อเยื่อ เคลื่อนย้ ายของเหลว
- Tapotement/ percussion massage เป็ นการใช้ มือทัง้ 2 ข้ างเคาะหรื อทุบเป็ นจังหวะเร็ ว ๆ ประมาณ
2-6 ครัง้ ต่อวินาที
- Friction or deep friction massage เป็ นการใช้ นิ ้วหัวแม่มือกดและนวดเป็ นวงกลมหลาย ๆ รอบแล้ ว
ค่อย ๆ ยกเปลี่ยนตําแหน่งไปเรื่ อย ๆ ช่วยลดการยึดติดของเนื ้อเยื่อข้ างใต้ ผิวหนัง
เทคนิคการนวด แบบตะวันออก แบ่งได้ ดงั นี ้
- การกดบนจุดฝั งเข็ม (Acupressure) เป็ นการกดจุดตามตําแหน่งฝั งเข็มแทนการฝั งเข็ม เชื่อว่าจะ
ช่วยให้ เกิดสมดุลของเส้ นลมปราณระหว่างหยินและหยาง
- นวดจุดสะท้ อนที่ฝ่าเท้ า (Reflexology) เป็ นการกดจุดฝ่ าเท้ า โดยจุดที่กดเจ็บบนฝ่ าเท้ าจะสะท้ อน
ถึงอาการเจ็บป่ วยที่สว่ นอื่น ๆ ของร่างกาย การนวดลงบนจุดเหล่านี ้สามารถทําให้ อาการดีขึ ้นได้
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การบําบัดด้ วยเลเซอร์ (laser)
Laser ย่อมาจาก Light amplification by stimulated emission of radiation เลเซอร์ มีคณ
ุ สมบัติ
พิเศษแตกต่างจากแสงทัว่ ๆ ไป ดังนี ้
- มาจากคลื่นความถี่เดียวทําให้ เห็นเป็ นแสงสีเดียว (monochromaticity)
- เป็ นคลื่นแบบ phase เดียวกัน (coherence)
- มีการกระจายแสงน้ อย จึงมีทิศทางที่แน่นอน (directionality)
- มีความเข้ ม (intensity) สูงมาก
Laser ที่ใช้ ในการรักษามีความยาวคลื่น 600–1300 นาโนเมตร ผ่านผิวหนังลงไปได้ ลกึ 1–4 มิลลิเมตร
ชนิดของ Laser แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ดังนี ้
- High-intensity หรื อ Hot laser ให้ ความร้ อนและทําลายเนื ้อเยื่อ มักใช้ ในการผ่าตัดผิวหนัง
- Low-intensity หรื อ Cold laser ให้ พลังงานตํ่า น้ อยกว่า 35 จูลต่อตารางเซนติเมตร ใช้ ในการ
บําบัดรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู สําหรับระยะเฉี ยบพลันใช้ พลังงาน 0.05-1 จูลต่อตารางเซนติเมตร
ส่วนระยะเรื อ้ รังใช้ พลังงานสูงขึ ้นเป็ น 35-40 จูลต่อตารางเซนติเมตร
ผลทางสรี รวิทยา ถึงแม้ laser ผ่านผิวหนังลงไปได้ ไม่ลกึ แต่พลังงานที่ได้ รับกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีทําให้ เกิดผลต่อเนื ้อเยื่อชันลึ
้ กได้
1. ผลต่อเซลล์
- เพิ่มการสร้ าง ATP และ nucleic acid
- กระตุ้นการทํางานของ macrophages
- กระตุ้น fibroblastให้ สร้ าง collagen เพิ่มขึ ้น
2. เปลี่ยนแปลงการนํากระแสประสาท และการงอกของเส้ นประสาท
3. ทําให้ หลอดเลือดขยายตัว (vasodilatation)
ข้ อบ่ งชี ้
- ลดปวด
- ช่วยสมานแผลและกระดูกหัก
- โรคระบบกระดูกเส้ นเอ็นและกล้ ามเนื ้อ เช่น เส้ นเอ็นอักเสบ ข้ ออักเสบรูมาตอยด์
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ข้ อห้ ามใช้
- บริ เวณลูกตา
- ภายใน 4-6 ชัว่ โมงหลังรักษา radiotherapy
- บริ เวณที่มีเลือดออก
- บริ เวณต่อมไร้ ทอ่
- บริ เวณที่เป็ นมะเร็ ง
- บริ เวณท้ องหรื อหลังของหญิงตังครรภ์
้
- Epiphyseal line ในเด็ก
- บริ เวณที่มีการติดเชื ้อ
- บริ เวณที่การรับความรู้สกึ ผิดปกติ
ข้ อควรระวัง
- ต้ องใส่แว่นตาพิเศษที่ปอ้ งกันไม่ให้ แสงเลเซอร์ เข้ าตาทุกครัง้ ทังผู
้ ้ รับการรักษาและผู้บําบัด เพราะแสง
เลเซอร์ อาจทําลายจอประสาทตาได้ ดังรูปที่ 20

รูปที่ 20 การรักษาด้ วย Laser
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การบําบัดด้ วยคลื่นกระแทก (Shockwave therapy)
Shockwave therapy เป็ นการใช้ คลื่นกระแทกที่มีพลังงานสูงรักษาโรคระบบกระดูกและกล้ ามเนื ้อที่มี
อาการเจ็บปวดเรื อ้ รัง
ผลทางสรีรวิทยา
- เพิ่ม cell membrane permeability การไหลเวียนโลหิตและเมตาบอลิซมึ ของเซลล์
- กระตุ้นการทํางานของ fibroblast ซึง่ ช่วยในกระบวนการซ่อมแซมเนื ้อเยื่อ
- ทําให้ เกิดฟองอากาศขยายและหดตัวในเนื ้อเยื่อ ช่วยสลายแคลเซียมที่สะสมผิดปกติในเนื ้อเยื่อ
- ลดปวด ผ่านกลไก gate control theory
ประเภทของ Shock wave แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
- Extracorporeal shockwave therapy (ESWT) เป็ นคลื่นกระแทกที่มีพลังงานสูง ผ่านลงไปในเนื ้อเยื่อ
ได้ ลกึ และโฟกัสกว่า
- Radial shockwave therapy (RSWT) คลื่นกระแทกจะแผ่กระจายออกเป็ นรัศมีในเนื ้อเยื่อ พลังงาน
น้ อยกว่าจึงผ่านลงไปในเนื ้อเยื่อที่อยูต่ ื ้น และไม่โฟกัสเท่า ESWT ดังรูปที่ 21
การรักษาด้ วยคลื่นกระแทกนี ้อาจส่งผลต่อเนื ้อเยื่อข้ างเคียงทําให้ ปวดมากขึ ้นขณะรักษาได้ จึงควรใช้ cold
pack เพื่อลดผลข้ างเคียง

รูปที่ 21 Radial shockwave therapy
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ข้ อบ่ งชี ้
- เส้ นเอ็นอักเสบเรื อ้ รัง เช่น plantar fasciitis, calcified tendonitis of shoulder, lateral epicondylitis,
noninsertional achilles tendonopathy
- กระตุ้นให้ เกิด bone healing เช่น stress fracture, delayed union/ non-union bone
ข้ อห้ ามใช้
- มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด หรื อรับประทานยาละลายลิ่มเลือด
- หญิงตังครรภ์
้
- บริ เวณที่มีเหล็กฝั งอยู่
- บริ เวณกระดูกหัก
- บริ เวณ growth plate ในเด็ก
- มีประวัติ rupture plantar fascia
- การบาดเจ็บระยะเฉียบพลัน
ผลข้ างเคียงจากการรั กษา
- อาการปวดชัว่ คราว
- เป็ นก้ อนเลือด (Hematoma)
- ผิวหนังแดง
- จุดเลือดออก (Petechiae)
- ปวดกล้ ามเนื ้อ
สรุ ป

การใช้ เครื่ องมือทางกายภาพบําบัดให้ เกิดประโยชน์ ผู้ใช้ งานต้ องเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
ราย โดยต้ องคํานึงถึงผลทางสรี รวิทยา ข้ อบ่งชี ้และข้ อควรระวังต่าง ๆ ของเครื่ องมือ เพื่อไม่ให้ เกิดผลข้ างเคียง
หรื อผลเสียแก่ผ้ ปู ่ วย และควรใช้ เป็ นการรักษาร่วมกับการรักษาอื่น ๆ เช่น การออกกําลังกาย เพื่อให้ การรักษามี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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