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บทนำ�

การดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและ
สมอง การซั ก ประวั ติ แ ละตรวจร่ า งกายอย่ า ง
ละเอียดรอบคอบเป็นหัวใจสำ�คัญของการวินิจฉัย
โรค การส่งตรวจเพิ่มเติมจะทำ�เพื่อช่วยสนับสนุน
การวินิจฉัยหรือช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค และ
การซั ก ประวั ติ ต รวจร่ า งกายที่ ดี จ ะนำ � ไปสู่ ก าร
เลื อ กส่ ง ตรวจเพิ่ ม เติ ม อย่ า งเหมาะสม การส่ ง
ตรวจพิเศษในโรคระบบประสาท ได้แก่ ภาพรังสี
วินิจฉัย (neuroimaging) การตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมอง (electroencephalography) การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าวินิจฉัย (electrodiagnosis) และการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ ได้แก่ การตรวจเลือดและ
ตรวจนํา้ ไขสันหลัง ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงการส่งตรวจ
นํ้าไขสันหลัง

การส่งตรวจนํ้าไขสันหลัง

1) ข้อบ่งชี้ในการเจาะนํ้าไขสันหลัง (lumbar puncture)
1.1) เพื่อช่วยสนับสนุนการวินิจฉัย

- โรคติดเชื้อ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
หรือไข้สมองอักเสบ การส่งตรวจได้แก่ การตรวจ
นับจำ�นวนเซลล์, โปรตีน, นํ้าตาล (ต้องเจาะตรวจ
ระดับนํ้าตาลในเลือดร่วมด้วยเสมอเพื่อใช้เปรียบ
เทียบค่า), ส่งเพาะเชือ้ (แบคทีเรีย, เชือ้ รา, วัณโรค),
การย้อมหาเชื้อ ได้แก่ Gram’s stained, acidfast stained smears(AFB), modified AFB,
India ink, การตรวจอื่ น ๆ ขึ้ น กั บ เชื้ อ ที่ ส งสั ย
เช่น การตรวจแอนติเจน เชื้อไวรัสและรา, การ
ตรวจแอนติบอดี้ เช่น FTA-ABS ของเชื้อซิฟิลิส,
polymerase chain reaction (PCR) เชื้อไวรัส
และวัณโรค เป็นต้น
- ภาวะเลือดออกในชัน้ ใต้เยือ่ หุม้ สมอง
(subarachnoid hemorrhage) การส่งตรวจคือ
ตรวจหาสี xanthochromia โดยนำ�นํ้าไขสันหลัง
ใส่ hematocrit tube แล้วไปปั่น จากนั้นนำ�  hematocrit tube มาวางบนกระดาษขาวก็จะเห็นสี
xanthochromia ได้ง่ายขึ้น
- โรคจากปฏิ กิ ริ ย าการอั ก เสบ เช่ น
multiople sclerosis, acute inflammatory

43

Vol.9 No.3

demyelinative polyradiculoneuropathy
(กลุ่ม Guillain Barre’ s syndrome), chronic
demyelinative polyradiculoneuropathy
(CIDP) หรื อ ภาวะที่ มี ก ารอุ ด ตั น บางส่ ว นของ
ทางเดินนํ้าไขสันหลัง เช่น schwannoma หรือ
meningioma ภายในทางเดินนํ้าไขสันหลัง หรือ
ภาวะไขสันหลังถูกกดทับแล้วทำ�ให้เกิดการอุดตัน
ทางเดินนํ้าไขสันหลัง (Froin‘s syndrome) การ
ส่งตรวจได้แก่ การตรวจนับจำ�นวนเซลล์, โปรตีน,
นํ้าตาล โดยจะพบว่ามีโปรตีนสูงกว่าปกติและมัก
ไม่ค่อยมีเซลล์
- โรคมะเร็ ง แพร่ ก ระจายมาที่ นํ้ า
ไขสันหลัง การส่งตรวจคือส่งเซลล์วิทยา (cytology) เพื่อหาเซลล์มะเร็ง, การตรวจนับจำ�นวน
เซลล์, โปรตีน, นํ้าตาล
- การส่ ง ตรวจในภาวะอื่ น ๆ ขึ้ น กั บ
โรคที่สงสัย เช่น oligoclonal banding, lactate,
CSF protein 14-3-3, S-100b, CSF hypocretin,
CSF angiotensin-converting enzyme (ACE)
levels, CSF tau และ Ab42 เป็นต้น
- กรณีสงสัยภาวะความดันในโพรงนํ้า
ไขสันหลังสูง เช่น ภาวะ benign intracranial
hypertension ต้องตรวจวัดความดันนํา้ ไขสันหลัง
1.2) เพื่อการรักษา ได้แก่ การเจาะระ
บายนํ้าไขสันหลังออกเพื่อลดความดันในโพรงนํ้า
ไขสันหลังที่สูงจากสาเหตุต่างๆ เช่น เยื่อหุ้มสมอง
อั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ รา หรื อ เจาะระบายเพื่ อ
ประเมินว่าผูป้ ว่ ยเดินได้ดขี นึ้ หรือไม่ในโรค normal
pressure hydrocephalus หรือการเจาะเพื่อเป็น
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ช่องทางในการให้ยาบางชนิด เช่น ยาเคมีบำ�บัด ยา
ชา ยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น
2) ปริมาณนํ้าไขสันหลังสำ�หรับส่งตรวจ
คนปกติจะมีนํ้าไขสันหลัง (cerebrospinal
fluid) ประมาณ 150 มล. และผลิตเพิ่ม 20 มล./
ชม. การเก็บนํ้าไขสันหลังเพื่อส่งตรวจใช้ปริมาณ
15 มล. ก็เพียงพอที่จะส่งตรวจครบทุกรายการ
ในทางปฏิบัติอาจจะพิจารณาเก็บ 3-4 ขวดโดย
บรรจุขวดละ 5  มล. อย่างไรก็ตามการส่งตรวจ
เพื่อเพาะเชื้อรา เชื้อวัณโรค และการส่งเซลล์วิทยา
ควรใช้นาํ้ ไขสันหลังปริมาณมากขึน้ (ขวดละ 10-15
มล.) เพือ่ เพิม่ โอกาสในการตรวจพบความผิดปกติ1
โดยทั่ ว ไปการเจาะนํ้ า ไขสั น หลั ง เพื่ อ ส่ ง ตรวจ
ปริ ม าณ 20-30 มล. ถื อ ว่ า มี ค วามปลอดภั ย
สำ�หรับผู้ใหญ่2 การเจาะตรวจนํ้าไขสันหลังจะเกิด
ภาวะแทรกซ้อนด้านเลือดออกผิดปกติน้อยลงถ้า
ผู้ป่วยมี จำ�นวนเกร็ดเลือด 50,000 ขึ้นไป และ
ค่า International Narmalized Ratio (INR)
ไม่เกิน 1.5 ในผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
(low-molecular-weight heparin) จะเพิม่ โอกาส
การเกิด spinal หรือ epidural hematoma ตาม
หลังการเจาะตรวจได้ ดังนั้นควรหยุดยาดังกล่าว
24 ชม.ก่อนเริ่มทำ�หัตถการ2
3) การวัดความดันนํ้าไขสันหลัง
- ค่าปกติ 5 ถึง 20 ซม.นํ้า (opened
pressure)3
- ผู้ ป่ ว ยที่ ดั ช นี ม วลกายปกติ (BMI
18.5–24.9 กก./ตร.ม.) มีค่ากลางความดันนํ้า
ไขสันหลังเท่ากับ 15 ซม.นํ้า ในผู้ป่วยอ้วน (BMI
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30 กก./ตร.ม.) มีค่ากลางความดันนํ้าไขสันหลัง
เท่ากับ  20 ซม.นํ้า
- ถ้าระดับความดันนํา้ ไขสันหลังสูงกว่า
25 ซม.นํ้า แสดงว่ามีความผิดปกติ4-6
4) สีของนํ้าไขสันหลัง
- ใสไม่มสี ี (clear and colourless ) พบ
ในภาวะปกติ
- สีขุ่น (turbid) กรณีมีเม็ดเลือดขาว
200 เซลล์/มค.ล. หรือเม็ดเลือดแดง 400 เซลล์/
มค.ล. ขึ้นไป
- สีเลือด (grossly bloody) กรณีมี
เม็ดเลือดแดง ≥ 6000 เซลล์/มค.ล. ขึ้นไป เช่น
การเจาะนํ้าไขสันหลังแล้วเข็มไปถูกหลอดเลือด
(traumatic tap)7 โดยถ้าเก็บนํ้าไขสันหลังจาก
ขวดแรกจนถึงขวดสุดท้ายแล้วพบว่าสีแดงจางลง
เรื่อยๆแสดงว่าน่าจะเกิดจาก traumatic tap
- สี xanthochromia (ชมพู เ หลื อ ง
หรือส้มเหลือง) พบในกรณีที่เม็ดเลือดแดงแตก
(lysis) ในนํ้าไขสันหลัง ได้เป็น oxyhemoglobin
(สีชมพู) และ bilirubin (สีเหลือง) ซึ่งจะพบสีนี้ได้
หลังจากที่เม็ดเลือดแดงเข้ามาใน subarachnoid
space เป็นเวลา 2 ถึง 4 ชม.แล้ว โดยพบได้มาก
ถึงร้อยละ 90 ในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในชั้นใต้เยื่อ
หุ้มสมอง (subarachnoid hemorrhage) ภายใน
12 ชม.หลังจากที่เริ่มมีเลือดออก และอาจจะพบ
ได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเป็นเวลา 2 ถึง
4 สัปดาห์8-11 ภาวะอื่นๆที่พบสี xanthochromia
ได้แก่ ภาวะที่มีโปรตีนในนํ้าไขสันหลังสูง (≥150
มก./ดล.) ภาวะ systemic hyperbilirubinemia

(serum bilirubin >10 ถึง 15มก./ดล.)7 และอาจ
พบได้บ้างกรณี traumatic tap ที่มีเม็ดเลือดแดง
ออกมามากกว่า100,000 เซลล์/มค.ล.10
5) การส่งตรวจนํ้าไขสันหลัง
5.1) การตรวจนับจำ�นวนเซลล์ (cell
count with differential count)
- ปกติตรวจพบเซลล์ 0-5 เซลล์/มล
โดยเป็นเม็ดเลือดขาวชนิด mononuclear cells
(lymphocytes และ monocytes) ทั้งหมด โดย
ไม่พบเซลล์เม็ดเลือดแดง
5.2) โปรตีนและนํ้าตาล
- ค่าปกติของโปรตีนในนํ้าไขสันหลัง
อยู่ที่ 20-45 มก./ดล. โดยปกติมักจะไม่เกิน 40
มก./ ดล.3 ส่วนในโพรงสมอง(ventricle) 6-15
มก./ ดล. โปรตีนในนํ้าไขสันหลังสามารถสูงขึ้นได้
จาก โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อและกรณีที่มีการอุด
ตันของทางเดินนํ้าไขสันหลัง
- ค่าปกติของนํา้ ตาลในนํา้ ไขสันหลังอยู่
ในช่วง 40-70 มก./ดล. โดยต้องเทียบกับระดับนํ้า
ตาลในเลือดด้วยเสมอ ถ้าพบว่าระดับนํา้ ตาลในนํา้
ไขสันหลังตํา่ กว่าครึง่ หนึง่ ของในเลือดถือว่ามีความ
ผิดปกติ12
- การตรวจพบเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils ในนํ้าไขสันหลังมักพบในภาวะที่มีพยาธิ
(parasitic infestations) แต่ก็สามารถพบได้ใน
การติดเชื้อบางชนิดเช่น Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia, เชื้อราบางชนิด และภาวะที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการติดเชื้อได้แก่ lymphomas, leukemias,
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subarachnoid hemorrhage และ obstructive
hydrocephalus
- ภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงออกมาในนํ้า
ไขสันหลังปริมาณมาก เช่น traumatic tap หรือ
subarachnoid hemorrhage  จะทำ�ให้คา่ โปรตีน
และเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นได้ โดยพบว่าทุกๆ 1,000  
เซลล์ ข องเม็ ด เลื อ ดแดง จะทำ � ให้ โ ปรตี น ในนํ้ า
ไขสันหลังเพิ่มขึ้น 1 มก./ดล. และเม็ดเลือดขาว
เพิ่มขึ้น 1 ตัว12
5.3) การส่งเพาะเชื้อ แบคทีเรีย รา และ
วัณโรค
- การส่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย เพาะเชื้อ
ขึ้นประมาณร้อยละ 75 และแม้ผู้ป่วยจะได้รับยา
ฆ่าเชือ้ ทางหลอดเลือดดำ�แล้วภายใน 1-2 ชม.ก่อน
ที่จะทำ�การเจาะนํ้าไขสันหลังก็ยังมีโอกาสพบเชื้อ
เท่าเดิมอยู่ แต่ถ้าเลยจากนั้นโอกาสเพาะเชื้อขึ้น
จะลดลงร้อยละ 5-4013 เชื้อรา เชื้อราแต่ละชนิด
ใช้เวลาเพาะเชื้อแตกต่างกันไป Candida ใช้เวลา
2-3 วัน Cryptococcus neoformans ใช้เวลา 3
-10 วัน Blastomyces, Histoplasma และ Coccidioides ใช้เวลาหลายสัปดาห์ ส่วนการเพาะเชื้อ
ในเลือดมักไม่ขึ้นยกเว้นเชื้อต่อไปนี้ Candida,
Cryptococcus และ Histoplasma infections
เชื้ อ วั ณ โรค การเพาะเชื้ อ วั ณ โรคใช้ เ วลา 4–12
สัปดาห์ และเพาะเชื้อขึ้นประมาณร้อยละ 5014
5.4) การย้อมหาเชื้อ
- การย้อม Gram’s stain เพื่อดูเชื้อ
แบคทีเรีย ย้อมพบเชื้อได้ประมาณร้อยละ 60 และ
ถ้าย้อมหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาฆ่าเชื้อทางหลอด
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เลือดดำ�แล้วโอกาสพบเชื้อจะลดลงร้อยละ 5-4013
การตรวจด้วย India ink กรณีสงสัยเชือ้ รา Cryptococus neoformans ตรวจพบเชือ้ ด้วยวิธี India ink
ร้อยละ 50 และ 75 ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้เป็นเอดส์และเป็น
เอดส์ตามลำ�ดับ13, การย้อม AFB เพื่อดูเชื้อวัณโรค
ย้อมเจอเชื้อประมาณร้อยละ 10-4014 เป็นต้น
5.5) Antigen tests
- การทำ� latex agglutination เพื่อส่ง
ตรวจแอนติเจนของเชือ้ ไวรัสทีส่ งสัย เช่น S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae type
b, E. coli K1และ group B streptococci13 เชื้อ
ราได้แก่ Cryptococcal antigen เป็นการทดสอบ
ที่มีความไวและความจำ�เพาะสูงในการวินิจฉัย
Cryptococcal meningitis
5.6) Polymerase chain reaction
(PCR) amplification of DNA หรือ RNA of
microorganisms
- ตรวจหาเชื้ อ ไวรั ส ได้ แ ก่ Herpes
simplex virus (HSV) 1 และ 2, Varicella zoster
(VZV), Enterovirsuses, Cytomegalovirus
(CMV), Epstein-Barr virus (EBV), Human
herpesvirus 6 (HHV-6), JC virus (JCV), West
Nile virus (WNV) ค่าความไวและความจำ�เพาะของ
การทำ� PCR แตกต่างกันขึ้นกับชนิดของเชื้อไวรัส
- เชื้อ HSV การตรวจ PCR มีค่าความ
ไวร้อยละ 96 และความจำ�เพาะร้อยละ 99 แต่ถ้า
ส่งตรวจเร็วภายใน 72 ชม.หลังมีอาการที่สงสัยว่า
ผู้ป่วยเป็นไข้สมองอักเสบจากเชื้อ HSV ผล PCR
อาจเป็นลบโดยถ้าทำ�การตรวจซํ้าหลัง 72 ชม.จะ
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พบผลบวกได้ ถ้าผูป้ ว่ ยมีอาการมานานแล้วโอกาส
ตรวจ PCR ให้ผลบวกจะลดลงด้วย โดยพบว่าหลัง
มีอาการ 14 วันแล้วพบผลบวกเพียงร้อยละ 20 ผล
PCR หลังการให้ยาต้านไวรัสไปแล้วในสัปดาห์แรก
ยังสามารถพบเป็นบวกได้ร้อยละ 98 แต่จะลดลง
เหลือร้อยละ 50 ที่ 14 วันและร้อยละ 21 ที่มากก
ว่า 15 วันหลังได้รับยาต้านไวรัส14
- เชื้อ Enterovirus การตรวจ PCR มี
ค่าความไวและความจำ�เพาะมากกว่าร้อยละ  9514
- เชือ้ WNV การตรวจ PCR มีคา่ ความ
ไวตํ่าร้อยละ  7014
- เชื้อ JCV การตรวจ PCR มีค่าความ
ไวแตกต่างกันขึ้นกับผู้ป่วยได้ตั้งแต่ร้อยละ 60-90
และความจำ�เพาะร้อยละ 92-10014
- เชือ้ วัณโรค การตรวจ PCR มีคา่ ความ
ไวตํ่าร้อยละ 80 แต่ความจำ�เพาะสูง15
5.7) Antibody test
- การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (syphilitic
meningitis) โดยส่งตรวจ fluorescent treponemal antibody absorption test (FTA-ABS) ให้
ผล reactive และ Venereal Disease Research
Laboratory (VDRL) ให้ผลบวก แต่มีข้อควร
ระวังคือ ผล reactive CSF FTA-ABS ไม่ได้
เป็น definitive evidence ว่าผู้ป่วยเป็น neurosyphilis สามารถเกิดผลบวกปลอม (falsely
positive) ได้ถา้ นํา้ ไขสันหลังทีส่ ง่ ไปตรวจปนเปือ้ น
กับเลือด การที่ค่า VDRL ให้ผลลบไม่ได้ rule out
neurosyphilis แต่การที่ค่า CSF FTA-ABS เป็น
non-reactive จะช่วย rules out neurosyphilis14

- ใช้ประโยชน์ในกลุม่ โรคทาง autoimmune ได้แก่
- Aquaporin-4/anti-neuromyelitis
optica antibody (NMO IgG หรือ NMO Antibody)ในโรค Devic’s disease (Neuromyelitis
optica (NMO) สามารถส่งซีรั่มเพื่อตรวจ NMO
IgG ได้ พบผลบวกได้ร้อยละ 60-70  โดยกลุ่มผู้
ป่วยทีไ่ ด้ผลบวกมีความเสีย่ งในการเกิดโรคซํา้ สูง16
- Anti-glutamic acid decarboxylase antibodies (Anti GAD Ab) ในโรค stiff person syndrome สามารถส่งซีรั่มเพื่อตรวจ Anti
GAD Ab  การตรวจมีคา่ ความไวและความจำ�เพาะ
แตกต่างกันขึน้ กับเทคนิคการตรวจ ได้แก่ ค่าเฉลีย่
ความไวของการตรวจด้วย RBAs (ร้อยละ 76.2)
ELISAs (ร้อยละ 36.5) และ EIPs (ร้อยละ 49.9)
ค่าเฉลี่ยของความจำ�เพาะได้แก่ RBA (ร้อยละ  
89.4), ELISA (ร้อยละ 89.4) and EIP (ร้อยละ
92.3)17
- Anti- N-methyl D-aspartate
(NMDA) antibody ในโรค anti-NMDA- mediated encephalitis สามารถส่งซีรั่มเพื่อตรวจ
Anti NMDA Ab ได้ การตรวจมีค่าความไวและ
ความจำ�เพาะสูง พบว่าสูงถึงร้อยละ  10018
- Interleukin-6 ใน neurosarcoidosis เพื่อดูว่าตอบสนองต่อยา infliximab แต่ก็ไม่
ได้ใช้ทั่วไป
5.8) Immunoelectrophoresis for
determination of gamma-globulin level และ
oligoclonal banding
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- Oligoclonal band analysis ใช้ใน
การช่วยวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับ immunemediated CNS disorders โดยส่วนใหญ่เป็น gamma
immunoglobulin ซึ่งแสดงถึง local B cell immune response การตรวจต้องส่งนํ้าไขสันหลัง
และซีรมั่ ไปตรวจด้วยกัน ถ้าพบ band เฉพาะในนํา้
ไขสันหลังแสดงว่าเกิดจาก abnormal B-cell CNS
immune response19 ใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรค
multiple sclerosis (พบได้ร้อยละ 75-90)16,20,21
อย่างไรก็ตามสามารถพบลักษณะนี้ได้ในโรคดัง
ต่อไปนี้ paraneoplastic disorders22, systemic
lupus erythematosus23, neurosarcoidosis24,
cerebral angiitis25 และ CNS infections19 แต่
โดยปกติจะไม่พบใน neuro Behcet’s26
5.9) Lactate
- ใช้วินิจฉัยใน inborn errors of metabolism ของเด็กแต่ก็ไม่ได้จำ�เพาะมาก27,28
- CSF lactate ใช้ใน mitochondrial
CNS disease29 การตรวจมีค่าความไวและความ
จำ�เพาะร้อยละ 94.1 และ 100 ตามลำ�ดับ30
5.10)Cytology
- ในกรณีสงสัยมะเร็ง เช่น carcinomatous meningitis และ lymphoma การส่ง
เซลล์วิทยาจะช่วยในการวินิจฉัยได้พอสมควร31
จะพบเซลล์มะเร็งได้ร้อยละ 50-60 จากการตรวจ
นํ้าไขสันหลังครั้งแรก และเพิ่มเป็นร้อยละ 90 ใน
การตรวจครั้งที่ 332 และควรได้รับการทำ�สไลค์
ภายใน 2 ชม.หลังจากได้นํ้าไขสันหลัง เนื่องจาก
เซลล์สามารถแตกได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตามพบว่า
ผู้ป่วยร้อยละ 8-10 ที่มีมะเร็งกระจายมาที่เยื่อหุ้ม
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สมอง (leptomeningeal metastases) จะตรวจ
ไม่ พ บเซลล์ ม ะเร็ ง จากการตรวจเซลล์ วิ ท ยานํ้ า
ไขสันหลังได้ เนื่องจากเซลล์มะเร็งเกาะติดแน่นที่
เยือ่ หุม้ สมองโดยไม่ปนออกมาในนํา้ ไขสันหลังเลย
หรือเกิดจากมีการอุดตันของทางเดินนํ้าไขสันหลัง
ทำ�ให้ไม่มีเซลล์ออกมาถึงบริเวณที่เจาะตรวจได้32
การตรวจพบ monoclonal expansion ของ
large lymphocytes จะสนับสนุน primary B
cell lymphoma ถ้าตรวจพบลักษณะ heterologous population ที่ประกอบด้วยส่วนใหญ่เป็น
T cells และส่วนน้อยเป็น B cells มักเกิดจาก
reactive changes ภายใน CSF และควรพิจารณา
ส่ง Immunocytochemistry เพิม่ เติมเพือ่ ตรวจหา
specific cell surface markers
5.11)Others
- CSF protein 14-3-3 ใช้ เ ป็ น
biomarker ใน Creutzfeldt-Jakob disease ร่วม
กับตรวจ S-100b ซึ่งเป็น marker ของ gliosis จะ
ช่วยเพิ่ม sensitivity ในการวินิจฉัย
- Low CSF hypocretin พบใน narcolepsy
- CSF angiotensin-converting
enzyme (ACE) levels ใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรค
neurosarcoidosis ซึ่งไม่ค่อย sensitive หรือ
specific การส่งซีรั่ม ACE ช่วยได้33
- ในอนาคตจะมีการตรวจเพิม่ เติมของ
ภาวะ chronic neurological conditions ได้แก่
CSF tau และ Ab42 ใน Alzheimer’s disease34
ตัวอย่างผลการส่งตรวจนํา้ ไขสันหลังในโรค
ต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

แสดงตัวอย่างผลการส่งตรวจนํ้าไขสันในภาวะต่างๆ12,32
ปกติ

Viral
infection

Bacterial Fungal
infection infection

TB infection

GBS

Multiple
sclerosis

Malignancy
(Leptomeningeal Metastases)**

ลักษณะ

ใสไม่มีสี

ใสหรือขุ่น

ขุ่น

ใส

ใสหรือขุ่น

ใส

ใส

ใสหรือขุ่น

ความดันนํ้า
ไขสันหลัง
(มม.นํ้า)

50-200

มักปกติ

สูง
(200-500)

สูง

สูง

ปกติ

ปกติ

สูง

จำ�นวนเม็ด
เลือดขาว
(/มล)

0-5

10-2,000

10060,000

20-500

50-5,000

ปกติ

>15
( >50 พบ
ได้น้อย)

fews to >
1,000

ชนิดเม็ดเลือด
ขาวที่เด่น
(predominance)

lymphocytes
เท่านั้น

lymphocytes (อาจ
พบ neutrophils
เด่นใน 24
ชม.แรกได้)

neutrophils

lymphocytes

lympho- lymphocytes
cytes

lymphocytes

lymphocytes***

โปรตีน
(มก./ดล.)

<50

50-90

>90 (100500)

>50 (50500)

>100
(100-800)

ปกติ

สูงปานกลาง
(>2ก.พบ
น้อย)

>100

นํ้าตาล
>60-75
ปกติ*
<40
<80
<50
ปกติ
ปกติ
ตํ่า
(ร้อยละเทียบ
กับนํ้าตาลใน
เลือด)
* อาจพบตํ่าได้บ้างแต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20-25 เมื่อเทียบกับในเลือด สำ�หรับไวรัสบางชนิด เช่น Herpes simplex virus (HSV), Mumps,
Enteroviruses และ Lymphocytic choriomeningitis virus
**พบว่าตรวจนํ้าไขสันหลังให้ผลปกติได้ร้อยละ 3 ในผู้ป่วยที่มี Leptomeningeal Metastases
***ส่วนน้อยที่จะเป็น PMN เด่น และอาจพบ eosinophils ในโรค Hodgkin’s disease, non-Hodgkin’s lymphoma และ leukemia
แต่พบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็น lymphocyte
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Topic Review

Myofascial Pain Syndrome
กับการแพทย์ทางเลือก
สินธุพร มหารัญ1, รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร2, ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ2
1
2

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บ่อยครั้งที่กลุ่มคนวัยทำ�งานมาหาแพทย์
ด้ ว ยปั ญ หาการปวดกล้ า มเนื้ อ ทั้ ง ในระยะ
เฉียบพลันและเรื้อรัง ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีภาวะ
ปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อผังพืดมัยโอฟาสเชียว
(myofascial pain syndrome: MPS) ซึง่ พบบ่อย
เป็นอันดับต้นๆ ของอุบัติการณ์ของผู้ที่มีปัญหา
ด้านออร์โธปิดิกส์ทั่วไป และมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละการสำ�รวจ บางรายงานกล่าวว่าพบได้ถึง
ร้อยละ 21 ของผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ทั่วไป และพบ
ร้อยละ 30 ในคลินกิ เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป 1 การดูแลและ
รักษาภาวะดังกล่าวต้องใช้เวลาค่อนข้างมากและไม่
หายในทันทีจ�ำ เป็นต้องมีการติดตามการรักษาและ
ฟืน้ ฟูนาน ทำ�ให้เกิดการสูญเสียงบประมาณสำ�หรับ
รักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ที่ 38,820 บาทต่อคนต่อปี2
ปัจจุบันจึงมีรายงานพร้อมทั้งหาแนวทางในการ
รักษาและป้องกันฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยกลุม่ นีใ้ ห้หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น
ลักษณะอาการของ Myofascial pain syndrome

กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อผังพืดมัย
โอฟาสเชียว (MPS) เป็นกลุ่มอาการปวดร้าว (referred pain) และ/หรืออาการของระบบประสาท
อิสระ (autonomic symptoms) อันเนื่องมาจาก
myofascial trigger point (MTrP) ของกล้ามเนือ้
หรือเยื่อผังผืด2 โดยจำ�กัดอยู่บริเวณหนึ่งบริเวณ
ใด (regional pain) ของร่างกาย3 ถ้าอาการต่างๆ
ดำ�เนินอย่างต่อเนื่องหรือเกิดซํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
เป็นเวลามากกว่า 3 เดือน เรียกว่า chronic MPS4
สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดอาการดังกล่าวยังไม่มีกลไกที่
แน่ชดั แต่ทกี่ ล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางคือ เกิดการ
ทำ�งานของกล้ามเนือ้ ทีม่ ากเกินไป 5 (muscle overload) จากกรณีดังต่อไปนี้ เช่น direct trauma,
low-level muscle contraction, maximum
or submaximum concentric contraction,
unaccustomed eccentric contraction, eccentric contraction in uncondition muscle,
uneven intramuscular pressure distribution
เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการ
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บาดเจ็บและร่างกายตอบสนองเบื้องต้นด้วยการ
สร้างกระบวนการอักเสบเกิดขึ้น มีการหลั่งสาร
ของการอักเสบจำ�พวก Prostaglandin, Histamine, Serotonin, Substance P, Leukotriene,
Interleukine เป็นต้น5 ทั้งนี้หากกล้ามเนื้อบริเวณ
ดังกล่าวยังทำ�งานอยู่ในลักษณะเดิม ไม่ได้รับการ
รักษาหรือแก้ไข นำ�ไปสู่การเกิดการอักเสบอย่าง
ต่อเนื่องและเรื้อรังตามมา ดังนั้น ข้อมูลข่าวสาร
การรับความรู้สึกและการควบคุมการทำ�งานของ
กล้ามเนื้อบริเวณนั้น ต้องรับแรงและทำ�งานต่อ
เนื่องตลอดเวลา ท้ายที่สุดส่งผลให้กระทบทำ�ให้
ทั้ ง peripheral nociception และ central
sensitization ทำ�งานผิดปกติไป 6 กล้ามเนื้อเกิด
การหดตัวค้างเนื่องจากการคั่งของแคลเซียมใน
ของเหลวของเซลล์ทำ�ให้เกิดการจับกันของ actin
and myosin นานขึ้น และพลังงานสะสมในเซลล์
ลดลงเกิดการหดตัวค้างของกล้ามเนือ้ จึงเกิดแถบ
ตึง (taut band) เกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อในที่สุด ทั้งนี้
แถบตึงนี้สามารถคลำ�ได้ด้วยมือ โดยเทคนิค flat
palpation และ pincer palpation ดังภาพ 1-2

รูปที่ 1 การคลำ� Triggerpointภายในtautband
ในกล้ามเนือ้ ลาย (Dommerholt J et al,
2006)5
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ก.

ข.
รูปที่ 2 การคลำ�  Trigger point ภายใน taut
band ในกล้ามเนือ้ ลายด้วยเทคนิค flat
palpation (ก) และ pincer palpation
(ข)  (Dommerholt J et al, 2006)5
เมื่อคลำ�ที่บริเวณแถบตึงจะพบจุดที่ไวต่อ
การกระตุ้น (hyperirritable spot) มากที่สุด  ซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีความแข็ง (hardness) มากที่สุด
คลำ�ได้ลักษณะคล้ายก้อน (nodule) อยู่ใต้นิ้วมือ
เรียกว่า MTrP  บริเวณนี้จะถูกแบ่งตามลักษณะ
การแสดงออกของอาการเป็น 2 ประเภท ได้แก่
active MTrP คือ บริเวณที่แสดงอาการปวดหรือ
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อาการอื่นๆ ทางระบบประสาทอิสระโดยไม่ต้อง
มีตัวกระตุ้น แต่ latent MTrP จะแสดงอาการ
ที่กล่าวมา เมื่อมีการกระตุ้นด้วยแรงกดหรือเข็ม
เท่านั้น
การตรวจวิ เ คราะห์ ก ารทำ � งานของกล้ า ม
เนื้อและเส้นประสาทด้วยเครื่อง electromyography หรือเครื่อง EMG ถือเป็น gold standard
criteria สำ�หรับวินิจฉัยแยกภาวะ MPS ออกจาก
ภาวะผิดปกติอื่นๆของกล้ามเนื้อ โดยที่จุด MTrP
จะพบลักษณะคลื่นเป็นแบบ high-amplitude,
poly-phasic EMG discharge หรื อ local
twitch response (LTR) ดังปรากฎตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 local twitch response ที่เกิดบริเวณ
จุด TrP และบริเวณใกล้เคียงในกล้าม
เนื้อลายของกระต่าย พบว่าเมื่อนำ�เข็ม
กระตุ้นที่บริเวณจุด TrP พบการเกิด
local twitch response และเมื่ อ
กระตุ้ น ณ บริ เ วณที่ ห่ า งออกไปจาก
จุด TrP ประมาณ 0.5 ซม. ไม่พบ local
twitch response (Hong C-Z et al.,
1994)7

ปกติบริเวณ active MTrP เมื่อถูกกระตุ้น
ด้วยแรงกดหรือเข็ม ร่างกายจะตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นนั้นอย่างทันทีทันใดหรือเว้นระยะเวลาไป
ไม่เกิน 10-15 วินาที และหากอาการรุนแรงมาก
มักพบการปวดร้าว  (referred pain) ร่วมด้วย
ทั้ ง นี้ ส ามารถอธิ บ ายได้ จ ากในภาวะปกติ ก ล้ า ม
เนื้อจะมี high intensities of stimulation of
noxious stimuli แต่ เ มื่ อ ร่ า งกายอยู่ ใ นภาวะ
MPS ร่างกายจะมีการตอบสนองต่อการรับความ
รู้สึกเพิ่มขึ้น (hyperalgesia) จากกลไกของ peripheral sensitization ที่มีการเพิ่มจำ�นวนตัวรับ
ความรูส้ กึ ทำ�ให้เร้าให้ระบบประสาทส่วนกลางปรับ
เปลี่ยนการทำ�งานไวเพิ่มขึ้น (central sensitization) เช่นกัน ทำ�ให้เกิดร่างกายมีการแปลผลชุด
ข้อมูลความรู้สึกของบริเวณใกล้เคียงทำ�ให้เกิด
อาการปวดร้าว (referred pain) แผ่กระจายออก
ไปยังบริเวณกล้ามเนื้ออื่นๆ ร่วมด้วย ตามกลไก
ของ convergent-projection mechanism,
peripheral branching of primary afferent nociceptors convergence facilitation
mechanism, sympathetic nervous system
activity, convergence or image projection
at supraspinal level ซึ่งเป็นแบบแผนการร้าว
ที่จำ�เพาะ ไม่ได้เป็นไปตามแนวการร้าวตาม dermatome myotome หรือ scleratome8
ปัจจัยเกื้อหนุน (perpetuating factors:
PF) ที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะ MPS เรื้อรังมีหลาย
ปัจจัย แต่ที่สำ�คัญและพบบ่อย คือ ปัจจัยทาง
ด้านกายภาพ (physical perpetuating fac-
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tors) เช่น poor physical conditions, poor
posture, repetitive micro-trauma ที่คาบเกี่ยว
กับพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อมัดหรือกลุ่มนั้น
อย่างซํ้าๆ จนเกิดภาวะ overload  ส่วนปัจจัยทาง
ด้านจิตใจ (psychological perpetuating factors) จำ�พวก ความเครียด วิตกกังวล และปัจจัย
รวม (systematic perpetuating factors)  เช่น
ร่างกายขาดวิตามินB 1, 6, 12, folic acid และ vitamin C มีความสำ�คัญรองลงมาตามลำ�ดับ9 ผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีจ้ งึ จำ�เป็นต้องมีการรักษาแบบผสมผสานทุก
ปัจจัยทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องและการสลายจุด MTrP คู่
ขนานไปด้วยกันจึงจะให้ผลการรักษาที่ดี ทั้งนี้ วิธี
การสลายจุด MTrP มีหลายวิธี ได้แก่ การยืดกล้าม
เนือ้ ทีม่ ี TrP การนวด การทำ�กายภาพบำ�บัด การฝัง
เข็ม การฉีดยาที่ TrP และยา เป็นต้น 10-11
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การแพทย์ทางเลือกกับภาวะ Myofascial pain syndrome

ปัจจุบนั การแพทย์ทางเลือก (Complementary and Alternative Medicine; CAM) เข้ามา
มีบทบาทในการรักษามากยิ่งขึ้นเนื่องจาก เป็นการ
รักษาที่เสริมและเป็นทางเลือกเพิ่มเติมคู่กับการ
แพทย์แผนปัจจุบัน   เช่น การแพทย์แผนตะวัน
ออกจำ�พวกอายุรเวช แพทย์แผนจีน การรักษา
โดยธรรมชาติบำ�บัด การใช้อาหารฟังก์ชั่น การ
รักษาโดยใช้หลักการของพลังงาน (จำ�พวก เรกิ การ
สัมผัส เป็นต้น) หัตถการต่างๆ (Chiropractic, osteopathy, massage) และการใช้หลักของร่างกาย
และจิตใจ (สะกดจิต สมาธิ การสะท้อนกลับทาง
ชีวภาพ การผ่อนคลาย) 13 เพื่อให้ได้ผลการรักษา
ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ จากการรักษาแบบการบูรณาการและเป็น
องค์รวม ดังสามารถแสดงได้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปการรักษาโดยการแพทย์ทางเลือกที่นิยมในภาวะ Myofascial pain syndrome
วิธีการรักษา
หลักการ
ผลลัพธ์
1. Acupuncture
- เปลี่ยนแปลง/ ปรับพลังงาน Qi ของ - ระดับความเจ็บปวดลดลง14
ร่างกาย (หลั่งสาร endogenous pain
killing opioids, alters neuronal
pain synape in spinal cord by a
gate control theory mechanism)
2. Electromyographic - ใช้หลักการทำ�งานผ่านเส้นประสาท - การทำ�งานของกล้ามเนื้อลดลง15
Biofeedback and ส่ ว นปลายที่ ก ล้ า มเนื้ อ และส่ ง ป้ อ น
Relaxation
ข้อมูลกลับโดยทางระบบประสาทตา
หรือการได้ยิน
3. Ultrasonic and - การใช้ พ ลั ง งานเสี ย งและแสงที่ มี - ระดับความเจ็บปวดลดลง17
Laser
พลังงานสูงทำ�ให้เกิดผลของความร้อน         
(thermal effect) และผลทีไ่ ม่ใช่ความ
ร้อน (non-thermal effect) กระตุ้น
กระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ16
4. Massage
- ลดการเกิด TrPs โดยทำ�ให้กล้าม - การทำ�งานของกล้ามเนื้อลดลง18
เนื้ อ ผ่ อ นคลาย เพิ่ ม การหลั่ ง สาร
endorphin เพิ่มการไหลเวียนของ
เลือดบริเวณที่นวด
อย่างไรก็ตาม พบว่า การรักษาด้วยแพทย์
ทางเลือกด้วยวิธีทั้งสี่ด้านดังกล่าวมาแล้ว ยังมี
หลักฐานการสนับสนุนไม่ชัดเจนและประสิทธิผล
ไม่แน่ชัด หากพิจารณาตามสาเหตุการเกิด MPS
แล้ว การอักเสบของกล้ามเนื้อยังคงมีอยู่ซึ่งส่งผล
ให้เกิดอาการปวดตามมา ดังนั้นการมุ่งค้นหาการ
รักษาด้วยการผลิตตำ�รับยาและวิธีการใช้ยาเพื่อ
ลดการอักเสบใน MPS จึงเป็นสิ่งที่น่าท้าทาย ทั้งนี้

ในประเทศไทยซึง่ เป็นเมืองทีม่ พี นื้ ฐานการผลิตทาง
ด้านเกษตรกรรมและมีประวัติการนำ�สมุนไพรพื้น
บ้านมารักษาโรคต่างๆมานาน เพือ่ เป็นการเพิม่ พูน
ผลิตผลทางการเกษตรและลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน รัฐบาล
จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรพื้นบ้านเข้า
มามีบทบาทในการรักษาเพิ่มมากขึ้น  จากรายงาน
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์
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ต้านการอักเสบ (anti-inflammation effect) มี
สารพฤกษเคมีที่สำ�คัญได้แก่ flavonoids, terpenes, quinones, catechins, alkaloids, an-

thocyanins, anthox-anthins เป็นต้น19 พฤกษ
เคมีเหล่านี้สามารถช่วยให้อาการต่างๆลงได้ ยก
ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ชื่อ
ชื่อวิทยาศาสตร์
หลักฐานสนับสนุน
1. ขิง
Zingiber Offici- - สารสกัดขิงขนาด 250 mg/kg มีประสิทธิผลเท่ากันกับ
nale
กลุ่ ม placebo ใน 3 เดื อ นแรกของการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ มี
อาการgonarthritis แต่ที่สิ้นสุดการศึกษา  6 เดือน สารสกัด
ขิงให้ผลลดปวดดีกว่า20
2. สะระแหน่ Mentha arven- - ใช้เฉพาะที่ในการลดปวดของกล้ามเนื้อ หรือ neuropathic
sis
pain20
3. พริกไทยดำ� Piper nigrum - ลดกระบวนการเกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันและการ
เปลี่ยนแปลง granulative change ในระยะยาว ผ่านการ
ทำ�งานของ pituitary adrenal axis ในหนูแรท21
4. ลูกใต้ใบ
P h y l l a n t h u s - ลูกใต้ใบสามารถลดการเกิดภาวะ Fibromyalgia ได้เมื่อ
amarus
ทดสอบในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดการอักเสบของ
กล้ามเนื้อ gastrocnemius ด้วยกรดอะซิติก22
-ลูกใต้ใบสกัดสามารถลดการนำ�ความเจ็บปวดเมื่อทดสอบใน
คนที่ออกกำ�ลังกายด้วยวิธี eccentric contraction23
5. มะกลํ่าตาหนู Abrus precato- - สารสำ�คัญในนํ้ามันจากใบมะกลํ่าตาหนูสดใช้พอกในการแก้
rius
อักเสบ24
6. ว่านนํ้า
Acorus calamus -สารสำ�คัญในรากแห้งและนํ้ามันในรากสดของว่านนํ้าใช้แก้
อาการอักเสบของข้อ24
7. มะตูม
Aegle marmelos -สารสำ�คัญในใบสดนำ�มาพอกบริเวณที่อักเสบได้24
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ดั ง จะเห็ น จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว เบื้ อ งต้ น
การแพทย์ทางเลือกจึงเป็นทางเลือกใหม่สำ�หรับ
การรักษาอาการอักเสบในภาวะต่างๆรวมถึงภาวะ
MPS และใช้รว่ มกับการรักษาแผนปัจจุบนั ได้อย่าง
ดี ซึ่งการดึงเอาความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก
เหล่านี้ออกมาใช้ คือศิลปะที่ซ่อนเร้นอยู่ในศาสตร์
ทางการแพทย์ที่จำ�เป็นต้องศึกษาและวิจัยให้แพร่
หลายเพื่อยืนยันผลของการรักษาให้เป็นวงกว้าง
ในวงวิชาการต่อไป

อ้างอิง
1.

2.

3.

4.

Stein JB, Simons DG. Focus review
myofascial pain. Arch Phys Med Rehabil, 2002; 83(sup 1): 40 - 8.
Health Service Units, Bureau of
Policy and Strategy, Ministry of Public
Health, Thailand. Number and Rate of
Out-Patients According to 21 Groups
of Cases, Bangkok, Thailand: Ministry
of Public Health; 2009.
Travell JG, Simons DG. Myofascial
pain and dysfunction: the trigger
point manual. Baltimore: Williams &
Wilkins, 1983; 5 - 44.
Friction JR, Kroening R, Haley D, et
al. Myofascial pain syndrome of the
head and neck: a review of clinical
characteristics of 164 patients. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol, 1985;

60:615 - 23.
5. Merskey H, Bogduk N. Classification
of chronic pain. IASP Task Force on
Taxonomy 1994.
6. Dommerholt J,  Bron C, Franssen J.
Myofascial Trigger Points: An Evidence-Informed Review. The Journal
of Manual & Manipulative Therapy,
2006; 14 (4): 203 – 21.
7. Mense S. Pathophysiologic basis of
muscle pain syndromes. Phys Med
Rehabil Clin North Am, 1997; 8: 23 53.
8. Hong C-Z, Torigoe Y. Electrophysiological characteristics of localized
twitch responses in responsive taut
bands of rabbit skeletal muscle. J
Musculoskeletal Pain, 1994; 2: 17-43.
9. ประดิษฐ์ ประทีปวณิช. Myofascial Pain
Syndrome A common problem in
clinical practice. พิมพ์ครัง้ ที่ 1, อมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน),
กรุงเทพ, 2542
10. Travell JG, Simons DG. Myofascial
pain and dysfunction: the trigger
point manual. Baltimore: Williams
&Wilkins, 1983: 103 - 64.
11. Simons DG, Travell JG, Simons LS.
Myofascial pain and dysfunction: the

59

Vol.9 No.3

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

trigger point manual. Vol. 1, upper half
of body. 2nd ed. Baltimore: Williams
& Wilkins, 1999.
Melzack R, Stillwell DM, Fox EJ. Trigger points and acupuncture points for
pain: correlations and implications.
Pain, 1977; 3: 3 - 23.
National Center for Complementary and
Alternative Medicine. What is Complementary and Alternative Medicine?
NCCAM Publication No. D156. 2002.
Stux G, Hammerschlag R. Clinical
Acupuncture: Scientific Basis. New
York: Springer; 2001.
Glaros AG. Awareness of physiologic
responding under stress and nonstress conditions in temporomandibular disorders. Biofeedback Self Regul,
1996; 12: 261–72.
Weber DC, Brown AW. Physical Medicine and Rehabilitation. Philadelphia:
WB Saunders; 1996.
Falconer J, Hayes KW, Chang RW.
Therapeutic ultrasound in the treatment of musculoskeletal conditions.
Arthritis Care Res, 1990; 3: 85–91.
Ernst E, Fialka V. The clinical effectiveness of massage therapy-a critical
review. Forsch Komplementarmed,

60

1994; 1: 226–32.
19. Khanna D, Sethi G, Ahn KS, et al.
Nat-ural products as a gold mine for
arthritis treatment. Curr Opin Pharmacol, 2007; 7: 344–51.
20. Wirth J H., Hudgins JC, Paice JA. Use
of Herbal Therapies to Relieve Pain:
A Review of Efficacy and Adverse
Effects. Pain Management Nursing,
2005; 6(4): 145-67.
21. Meghwal M. and Goswami T. K. Review
Piper nigrum and Piperine: An Update.
Phytother. Res., 2013; 27: 1121-30.
22. Chopade A.R. and Sayyad F.J. Antifibromyalgic activity of standardized
extracts of Phyllanthus amarus and
Phyllanthus fraternus in acidic saline
induced chronic muscle pain. Biomedicine & Aging Pathology, 2014;
4: 123–30.
23. Roengrit T, Wannanon P, Prasertsri P,
et al. Antioxidant and anti-nociceptive
effects of Phyllanthus amarus on improving exercise recovery in sedentary
men: a randomized crossover (doubleblind) design. JISSN, 2014; 11: 1-9.
24. Mitra R, Agricola S, Mitchell B, et al.
Medicinal Plants of Thailand. APBN,
2007; 11(8): 508-18.

