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The Effects of Cervical Traction for Reduced Pain
and Increased Range of Motion of Shoulder Joint
in Frozen Shoulder
Abstract

Sukjai Vuttikitgosol, M.Sc.*
Abnormal alignment of cervical spine often leads to develop of frozen shoulder.
The treatments in patients with frozen shoulder thatfocus on this point have not yet been
examined. Therefore, the aim of this study is to investigate effect of cervical traction on
pain and shoulder range of motion (ROM) in patients with frozen shoulder that have
service from physical therapy Pranangklao Hospital between June 2011 to March 2012 for
30 patients. This was a randomized, all patients were received conventional physical therapy
treatment (control group, n=15) and in experimental group were received additional cervical
traction 3 times a week for 6 weeks. The independent t-test was used to compare pain
by visual analog scale (VAS) and ROM after treatment between the two groups. Results
showed that the experimental group had reduced pain over a statistically significant (p<0.05)
after treatment at weeks 2 and 4 did not have pain at all in the end of treatment program.
The shoulder ROM was increase with time and number of treatment increased. There were
statistically differences between groups in shoulder flexion, abduction, adduction and internal
rotation after 2 weeks of treatment and in shoulder extension and external rotation after 4
weeks of treatment. This study found the addition of cervical traction is better to improve
pain and shoulder ROM in patient with frozen shoulder.
Keywords: Frozen shoulder, Cervical traction, Physical therapy treatment

*Physical Therapy Department, Pranangklao Hospital, Nonthaburi Province

ผลของการดึงกระดูกสันหลังระดับคอเพื่อลดอาการปวด
และเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด
บทคัดย่อ

ศุกร์ใจ วุฒิกิจโกศล, วท.ม.*
ความผิดปกติของกระดูกสันหลังระดับคอมีผลต่อการเกิดโรคข้อไหล่ติด จากการศึกษาที่ผ่านมายัง
ไม่พบการรักษาโรคข้อไหล่ติดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมด้วย วัตถุประสงค์ของศึกษานี้ คือ ศึกษา
ผลของการดึงกระดูกสันหลังระดับคอในการลดอาการปวดและเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในผู้ป่วย
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ข้อไหล่ติด ที่มารับบริการงานกายภาพบ�ำบัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึง
เดือนมีนาคม 2555 จ�ำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติ
จ�ำนวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ จ�ำนวน 15 คน และกลุ่มทดลองที่ได้รับการรักษาด้วย
การดึงกระดูกสันหลังระดับคอเพิ่มเติมจากการรักษาทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติ จ�ำนวน 15 คน ใช้สถิติ
Independent t-test ในการเปรียบเทียบอาการปวดขณะเคลื่อนไหวจากแบบวัดระดับความเจ็บปวด Visual
Analog Scale (VAS) และองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ที่เปลี่ยนแปลงหลังได้รับการรักษาระหว่างสอง
กลุม่ ผลการศึกษาพบว่าในกลุม่ ทดลองมีอาการปวดลดลงมากกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังได้
รับการรักษาในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ไม่พบอาการปวดเมื่อสิ้นสุดการรักษา และพบว่าการเคลื่อนไหวของข้อ
ไหล่มีการเพิ่มมากขึ้นตามเวลาและจ�ำนวนครั้งของการรักษาที่เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในทิศทาง
ยกแขน กางแขน หุบแขน และหมุนแขนเข้าของกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ในทิศทางเหยียดและหมุนแขนออก ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 จากการศึกษานี้
สรุปได้ว่าการรักษาทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติร่วมกับเพิ่มการรักษาด้วยการดึงกระดูกสันหลังระดับคอ
มีประสิทธิภาพในการลดอาการปวด และการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่
ค�ำส�ำคัญ: ข้อไหล่ติด การดึงกระดูกสันหลังระดับคอการรักษาทางกายภาพบ�ำบัด
*งานกายภาพบำ�บัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

บทน�ำ

ภาวะเยื่อหุ้มข้อไหล่ติดแข็งหรือโรคข้อไหล่
ติด (Frozen shoulder) เป็นภาวะที่มีการหนาตัว
และตึงของเยื่อหุ้มข้อ (Joint capsule)(1) ลักษณะ
ส�ำคัญของโรคคือ มีการสูญเสียการเคลื่อนไหวของ
ข้อไหล่อย่างช้าและร่วมกับมีอาการปวดข้อไหล่
ในช่วงแรกของการด�ำเนินโรค อาการปวดในระยะ
เริ่มแรกของโรคข้อไหล่ติดมักมีสาเหตุมาจากการ
อักเสบของโครงสร้างที่อยู่ภายในข้อไหล่(1) ที่อาจ
เกิดจากการฉีกขาดของเส้นเอ็นในหัวไหล่ (Rotator
cuff tear) การกดทับเส้นเอ็นและถุงน�้ำในหัวไหล่
(Shoulder impingement) หรือภาวะหินปูนในข้อไหล่
เป็นต้น อาการปวดพบมากในช่วงเวลากลางคืน
อาการจะมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีการขยับของข้อไหล่
ต่อมาเมื่อการด�ำเนินโรคเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยมักจะ
หนีบแขนไว้กับล�ำตัวและหมุนหัวไหล่เข้าใน เพื่อลด
อาการตึงภายในเยื่อหุ้มข้อไหล่เพื่อท�ำให้อาการปวด
ลดลง ท�ำให้มีอาการติดของข้อไหล่จะเป็นมากขึ้น
เรื่อยๆ จนในที่สุดอาการติดแข็งของข้อไหล่จะติด

ในทุกทิศทาง(2) ภาวะข้อไหล่ตดิ แข็งแบ่งเป็น 2 ชนิด
คือ ข้อไหล่ติดแบบปฐมภูมิ เป็นภาวะที่เกิดจากการ
อักเสบทัว่ ๆ ไปของเยือ่ หุม้ ข้อไหล่โดยไม่ทราบสาเหตุ
มักเกิดร่วมกับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน(2) ไทรอยด์เป็นพิษ
หรือโรคทางภูมคิ มุ้ กันบางชนิด(2) พบบ่อยในเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย(2) ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 40-65
ปี(2) ร้อยละ 20-30 ของผู้ป่วยอาจเป็นทั้งสองข้าง
ของข้อไหล่ และข้อไหล่ติดแบบทุติยภูมิเป็นภาวะ
ข้อไหล่ตดิ ซึง่ เป็นผลต่อเนือ่ งจากโรคทางข้อไหล่ทเี่ กิด
ขึ้นก่อนหน้า เช่น ภาวะอุบัติเหตุ กระดูกหัก ภาวะ
หลังการผ่าตัดข้อไหล่ ภาวะหินปูนในข้อไหล่และ
เส้นเอ็นในหัวไหล่ฉีกขาดท�ำให้เกิดการปวดไหล่และ
ข้อไหล่ติดตามมา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า
ความผิดปกติของกระดูกสันหลังระดับคอ เช่น มีการ
เคลื่อนไหวของกระดูกคอลดลง (Impair segmental
mobility) ส่งผลให้มีการเพิ่ม Mechanoreceptor
ของเนื้อเยื่อเส้นประสาท (Neural tissue) ท�ำให้มี
ความไวต่อความเจ็บปวดเกิดมากขึน้ (3) ตามบริเวณที่
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ถูกเลีย้ งด้วยรากประสาทนัน้ กล้ามเนือ้ มีการเกร็งตัว
ตอบสนองกั บ อาการปวดดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ความไม่สมดุลของการท�ำงานของกล้ามเนื้อรอบ
ข้อไหล่ น�ำไปสู่ความผิดปกติของกลไกการควบคุม
การเคลือ่ นไหวของกระดูกต้นแขนในขณะเคลือ่ นไหว
(Glenohumeral joint movement) แขนเหนือศีรษะ(4)
ท� ำให้ เ กิ ด การกดทั บ เส้ น เอ็ น และถุ ง น�้ ำในหั วไหล่
และเกิดการอักเสบภายในข้อไหล่จนน�ำไปสู่ภาวะ
ข้อไหล่ติดได้
รายงานการรักษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งเน้น
รักษาโดยตรงที่โครงสร้างภายในข้อไหล่ เช่น การ
ฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อไหล่(5,6) การเพิม่ ความยืดหยุน่
ของเยือ่ หุม้ ข้อไหล่โดยการออกก�ำลังกาย (Pendulum
exercise)(7) การขยับข้อต่อ (Mobilizations)(2,8,9)
และการใช้วธิ ที างความร้อน(2,10) เป็นต้น หรือมุง่ เน้น
แก้ไขที่กล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ เช่น การเพิ่มความ
แข็งแรงโดยออกก�ำลังกายกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่(6)
ถึงแม้ว่าผลการรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้จะสามารถ
ลดอาการปวดและเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ได้
แต่ใช้ระยะเวลาในการรักษานานกว่าจะเห็นผลการ
รักษาที่ชัดเจน และมีโอกาสเกิดซ�้ำได้และยังไม่พบ
การศึกษาเกี่ยวกับผลการรักษาที่มุ่งเน้นลดภาวะกด
ทับหรือรบกวนรากประสาทต่อการลดอาการปวด
และเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในผู้ป่วยโรค
ข้อไหล่ติด จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการ
ดึงกระดูกสันหลังระดับคอเพือ่ ลดอาการปวดและเพิม่
ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด

วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาผลของการดึงกระดูกสันหลังระดับ
คอ ต่อการลดอาการปวดและเพิม่ ช่วงการเคลือ่ นไหว
ของข้อไหล่ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด ที่มารับบริการงาน
กายภาพบ�ำบัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วัสดุและวิธีการ

ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
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จากแพทย์ว่ามีข้อไหล่ติดในระยะหลังเฉียบพลัน
มากกว่า 1 เดือน อายุระหว่าง 40-60 ปี มีการ
จ�ำกัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ทั้งแบบท�ำเองและ
ผูอ้ นื่ ท�ำให้ และมีอาการปวดไหล่ขณะเคลือ่ นไหวแขน
โดยมี Pain score อย่างน้อย 3 เมื่อประเมินด้วย
Visual Analogue Scale (VAS) จ�ำนวน 30 คน
ส่วนผู้ป่วยที่มีข้อไหล่ติดจากโรคทางระบบประสาท
โรคอัมพาตครึ่งซีก ภาวะกระดูกหักที่แขน ข้อไหล่
เคลื่อนหรือเลื่อนหลุดภาวะจากแผลไฟไหม้หรือแผล
เป็นบริเวณข้อไหล่ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือ
ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอื่นๆ ร่วม เช่น การฝังเข็ม
การนวดแพทย์แผนไทยจะถูกคัดออกจากการศึกษา
แบ่งผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เป็น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 15 คน ด้วย
วิธีการสุ่มแบบเรียงล�ำดับโดยที่ผู้ป่วย กลุ่มแรกจะได้
รับการรักษาทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติ เรียกว่า
กลุม่ ควบคุม (Control group) ส่วนผูป้ ว่ ยในกลุม่ หลัง
จะได้รับการรักษาทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติร่วม
กับการดึงกระดูกสันหลังระดับคอด้วยเครื่องดึงคอ
ตั้งค่าแบบเป็นช่วงด้วยน�้ำหนักที่ดึงใช้ร้อยละ 7 ของ
น�้ำหนักร่างกายผู้ป่วยในท่านั่งเป็นเวลา 20 นาที
เรียกว่า กลุม่ ทดลอง (Experimental group) ผูป้ ว่ ย
ทั้ง 2 กลุ่มได้รับการตรวจประเมินก่อนการรักษา
ประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจประเมินช่วง
การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในทุกทิศทางโดยใช้เครื่อง
วัดมุม (Standard goniometer) อาการปวดขณะ
เคลื่อนไหว โดยใช้แบบประเมินระดับความเจ็บปวด
(VAS) โดยนักกายภาพบ�ำบัดที่มีประสบการณ์ทาง
คลินิกมากกว่า 5 ปี หลังจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับการ
รักษาจ�ำนวน 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์
โดยกลุ่มควบคุม ได้รับการรักษาทางกายภาพบ�ำบัด
แบบปกติ ประกอบด้วย การรักษาด้วยความร้อน
บริเวณโครงสร้างรอบข้อไหล่ การนวดและการดัด
ดึงข้อไหล่และการออกก�ำลังกายกล้ามเนือ้ รอบข้อไหล่
กลุ่มทดลองได้รับการรักษาทางผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มจะ
ได้รบั การประเมินซ�ำ้ ในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 (เมือ่ สิน้ สุด
โปรแกรมการรักษา) และสัปดาห์ที่ 8 เพือ่ ติดตามผล
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หลังสิ้นสุดรักษา ด้วยวิธีการประเมินเดิม วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลพืน้ ฐาน อาการ
ปวดขณะเคลื่อนไหวและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อ
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ไหล่ระหว่างกลุ่มก่อนการรักษา ผลการรักษาใน
สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ด้วยสถิติ Independent
t-test โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05

ผลการศึกษา

ตาราง 1 ลักษณะพื้นฐานของผู้ป่วยก่อนได้รับการรักษา
กลุ่มควบคุม (n=15)
ลักษณะจ�ำเพาะ
S.D.
0.52
7/8
เพศ: ชาย/หญิง
0.52
ลักษณะของไหล่ที่ผิดปกติ: ถนัด/ไม่ถนัด 7/8
5.62
53.73
อายุ (ปี)
5.47
57.40
น�้ำหนัก (กก.)
0.72
2.33
ระยะเวลาที่เป็น (เดือน)
จากตาราง 1 พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ในกลุ่มควบคุมเท่ากับ
53.73 5.62 ปี และในกลุ่มทดลองเท่ากับ 54.67
5.09 ปี มีสัดส่วนของเพศชายและหญิง และสัดส่วน
ของความผิดปกติของข้อไหล่ในข้างทีถ่ นัดและไม่ถนัด

กลุ่มทดลอง (n=15)
S.D.
0.52
8/7
0.52
8/7
5.09
54.67
5.32
58.27
0.63
2.40

p-value
1.000
1.000
0.262
0.881
0.567

ใกล้เคียงกันทั้งสองกลุ่ม ระยะเวลาที่เป็นโรคเฉลี่ย
ผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมเป็นมา 2.33 0.72 เดือน และ
กลุม่ ทดลองเป็นมา 2.40 0.63 เดือนเมือ่ เปรียบเทียบ
ลักษณะพื้นฐานทั้ง 2 กลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

อาการปวดข้อไหล่ขณะเคลื่อนไหว

รูปที่ 1 แสดงระดับความเจ็บปวดขณะเคลื่อนไหวเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองในแต่ละสัปดาห์
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จากรูปที่ 1 พบว่า อาการปวดข้อไหล่ขณะ
เคลื่อนไหวก่อนเริ่มโปรแกรมการรักษา ของกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ความ
เจ็บปวดจาก VAS เท่ากับ 6.00 0.76 ในขณะที่
ค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดในกลุ่มทดลองเท่ากับ 5.93
0.80 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวด
ขณะเคลื่อนไหวระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง
พบว่าแตกต่างอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ p<0.05
ค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดขณะเคลื่อนไหวในทั้ง
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2 กลุ่มมีระดับความเจ็บปวดลดลงตามเวลาและ
จ�ำนวนครั้งของการรักษาที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มควบคุม
มีค่าสูงสุดที่ 4.53 0.92 และค่าต�่ำสุดที่ 0.92 0.67
ในขณะที่กลุ่มทดลองมีค่าสูงสุดที่ 2.40 0.63 และ
ค่าต�ำ่ สุดที่ 0.60 0.51 และไม่พบความเจ็บปวดขณะ
เคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่ 6 และ 8 จากการเปรียบ
เทียบระหว่างกลุ่มพบว่า ค่าระดับความเจ็บปวดใน
กลุ่มทดลองมีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่
2, 4, 6 และ 8 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p<0.05

การเคลื่อนไหวของข้อไหล่
ตาราง 2 องศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ในแต่ละสัปดาห์
การเคลื่อนไหว กลุ่มตัวอย่าง
ยกแขน
เหยียดแขน
กางแขน
หุบแขน
หมุนแขนออก
หมุนแขนเข้า

กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

สัปดาห์ที่ 0
S.D.

สัปดาห์ที่ 2
S.D.

สัปดาห์ที่ 4
S.D.

สัปดาห์ที่ 6
S.D.

5.16
5.07
3.72
3.16
5.16
5.07
4.08
3.72
8.70
5.63
7.84
6.52

129.80 5.48
138.33** 7.20
38.67 3.52
40.33 2.29
129.53 5.30
137.33** 6.69
37.33 3.66
40.67* 3.20
45.80 11.75
51.00 6.32
52.53 10.27
60.33* 7.67

145.20 5.45
158.40** 8.03
43.73 3.24
46.33** 2.97
144.80 5.58
157.53** 8.39
42.07 3.06
45.33* 2.29
55.40 11.45
65.33* 6.40
63.27 10.86
73.00* 5.61

159.33 5.67
172.47** 4.07
45.80 2.60
48.00* 2.54
158.87 5.95
171.40** 4.26
44.80 2.04
45.67 1.76
65.13 10.62
72.67* 6.51
71.27 8.19
79.00* 5.07

114.67
114.00
32.67
32.00
114.60
114.00
31.67
32.67
39.00
37.33
46.00
42.13

สัปดาห์ที่ 8
S.D.
169.00
174.29*
46.67
48.57
168.75
174.29*
45.00
45.00
68.75
74.29
75.00
80.71*

4.69
1.89
2.46
2.44
4.99
1.89
2.13
0.00
6.78
4.5
4.77
5.35

*p<0.05 **p<0.01

จากตาราง 2 ก่อนเริ่มโปรแกรมการรักษา
พบว่าผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มมีการจ�ำกัดการเคลื่อนไหว
ของข้อไหล่ในทุกทิศทาง เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
องศาการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมกับกลุ่มทดลองพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ p<0.05
หลั งได้ รั บโปรแกรมการรั ก ษาพบว่ า การ

เคลื่อนไหวของข้อไหล่มีการเพิ่มมากขึ้นตามเวลา
และจ�ำนวนครัง้ ของการรักษาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทัง้ สองกลุม่
ค่าเฉลีย่ องศาการเคลือ่ นไหวของข้อไหล่ในท่ายกแขน
กางแขนและหมุนแขนเข้าในกลุม่ ทดลองมีคา่ มากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่
2, 4, 6, และ 8 ค่าเฉลี่ยองศาการเคลื่อนไหวของ
ข้อไหล่ในท่าเหยียดแขนและหมุนแขนออกในกลุ่ม
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ทดลองมีคา่ มากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติในสัปดาห์ที่ 4 และ 6 และค่าเฉลี่ยองศาการ
เคลื่อนไหวของข้อไหล่ในท่าหุบแขนในกลุ่มทดลอง
มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4

วิจารณ์

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการดึงกระดูกสันหลังระดับคอต่อความสามารถ
ในการลดอาการปวดและเพิม่ ช่วงการเคลือ่ นไหวของ
ข้อไหล่ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบ�ำบัด
แบบปกติเพียงอย่างเดียวกับกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
รักษาทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติร่วมกับเพิ่มการ
รักษาด้วยการดึงกระดูกสันหลังระดับคอในท่านั่ง
จ�ำนวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์
พบว่าการรักษาทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติร่วมกับ
เพิ่มการรักษาด้วยการดึงกระดูกสันหลังระดับคอใน
ท่านั่งสามารถลดอาการปวดและช่วยเพิ่มช่วงการ
เคลือ่ นไหวของข้อไหล่ในทุกทิศทางได้ดกี ว่าการรักษา
ทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติเพียงอย่างเดียว
อาการปวดของข้อไหล่ในขณะเคลื่อนไหว
ของผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลองมีค่าลดลงมากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยมีเมื่อสิ้นสุด
โปรแกรมการรักษา และการติดตามผลการรักษา
ระยะสั้นหลังจบโปรแกรมการรักษา (Short-term
follow up) พบว่าในกลุม่ ทดลองไม่มอี าการปวดของ
ข้อไหล่ขณะเคลื่อนไหว ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีค่า
ประเมินอาการปวดของข้อไหล่ขณะเคลื่อนไหวเฉลี่ย
เท่ากับ 2.13 0.83 และ 0.67 0.52 ตามล�ำดับ
ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ John Behrsin(11) ที่พบว่าอาการปวด
ข้อไหล่นั้นอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของ
กล้ามเนือ้ ลีเวเตอร์ สแคปูเล (Levator scapulae) ทีม่ ี
จุดเกาะจากกระดูกสันหลังส่วนคอไปยังกระดูกสะบัก
โดยกล้ามเนื้อนี้จะหดตัวแบบหดสั้น (Concentric)
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ในช่วงการเคลือ่ นไหว 90 องศาแรกของท่ากางแขน
ออก และท�ำงานแบบยืดยาว (Eccentric) ในช่วงการ
เคลื่อนไหว 90 องศาสุดท้ายของท่ากางแขนออก
ซึ่งพบว่าแรงกดต่อกระดูกสันหลังส่วนคอจะเพิ่มขึ้น
จากการท�ำงานของกล้ามเนื้อลีเวเตอร์ สแคปูเลใน
ช่วง 90 องศาสุดท้ายของท่ากางแขนออก แรงกด
ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของพยาธิสภาพหรืออาการ
ปวดที่เกิดขึ้นในข้อไหล่ จากผลการศึกษาของ John
Behrsin สามารถน�ำมาตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมว่า
กล้ามเนื้อมัดอื่นที่มีจุดเกาะที่กระดูกสันหลังส่วนคอ
และข้อไหล่ เช่น กล้ามเนือ้ ทราพีเซียส (Trapezius)
อาจมีความสัมพันธ์กับอาการปวดที่ข้อไหล่ แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษาเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อที่มีจุดเกาะที่กระดูกสันหลังส่วนคอและข้อ
ไหล่ที่ส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพหรืออาการปวดนั้นยัง
มีจ�ำนวนน้อย จึงยังไม่สามารถหาข้อสรุปของความ
สัมพันธ์ดังกล่าวได้แน่ชัด
ปัญหาหลักอีกปัญหาหนึง่ ของผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
ข้อไหล่ติดคือ การจ�ำกัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ในระยะเวลาที่เท่ากัน
การใช้การรักษาทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติร่วม
กับเพิ่มการรักษาด้วยการดึงกระดูกสันหลังระดับคอ
ในท่านั่งช่วยเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวในข้อไหล่ได้
มากกว่าการรักษาทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติเพียง
อย่างเดียว จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ องศาการ
เคลื่อนไหวของข้อไหล่ในทิศทางต่างๆ ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2
ของการประเมินผลการรักษาการเคลื่อนไหวของข้อ
ไหล่ในทิศทางยกแขน กางแขน หุบแขน และหมุน
แขนเข้า และตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของการประเมิน
ผลการรักษา การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในทิศทาง
เหยียดแขน และหมุนแขนออกมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) การรักษาทาง
กายภาพบ�ำบัดแบบปกติร่วมกับเพิ่มการรักษาด้วย
การดึงกระดูกสันหลังระดับคอในท่านั่งสามารถช่วย
เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ของผู้ป่วยที่มี
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ภาวะข้อไหล่ติดได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษา
ทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติเพียงอย่างเดียวอาจ
เกิดจาก การแก้ไขพยาธิสภาพที่ข้อไหล่โดยตรง
ด้วยการรักษาทางกายภาพบ�ำบัด ร่วมกับการแก้ไข
พยาธิสภาพหรือลดอาการปวดที่เกิดขึ้นจากความ
สัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อที่มีจุดเกาะที่กระดูกสัน
หลังส่วนคอและข้อไหล่ และการลดการกดทับของ
เส้นประสาทที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอและลด
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อซึ่งมีผลในการลดการปวด
ร้าวบริเวณคอ บ่า ไหล่ และแขนได้(12) เมื่ออาการ
ปวดที่จ�ำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยลดลงจึงท�ำให้
ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้มากขึ้น
ข้อจ�ำกัดของงานวิจยั นีค้ อื ขาดกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการดึงคอเพียงอย่างเดียว
และการวัดที่เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของกระดูก
คอ แรงตึงตัวของเส้นประสาท หรือกล้ามเนือ้ ทีน่ า่ จะ
เกี่ยวข้องที่จะช่วยอธิบายกลไกของการลดปวดและ
เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง
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สรุป

ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดเจน
ว่า ในจ�ำนวนครั้งการรักษาที่เท่ากันการรักษาผู้ป่วย
ข้อไหล่ตดิ ด้วยการด้วยการรักษาแบบบูรณาการด้วย
การรักษาทางกายภาพบ�ำบัดแบบปกติร่วมกับเพิ่ม
การรักษาด้วยการดึงกระดูกสันหลังระดับคอในท่านัง่
มีประสิทธิภาพสูงกว่าการรักษาทางกายภาพบ�ำบัด
แบบปกติเพียงอย่างเดียวในด้านการลดอาการปวด
และการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ดังนั้น
การรักษาแบบบูรณาการนี้อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยข้อไหล่ติดต่อไป
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