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Abstract
Objectives: To determine the correlation between strength of abdominal and scapular muscles in upper back pain
patients with and without scapulocostal syndrome (SCS).
Methods: A cross-sectional study was conducted in 164 patients with upper back pain (85 with SCS and 79 without SCS).
Participants were evaluated for strength of abdominal muscles by the double leg lowering test (DLLT) and a pressure
biofeedback unit (PBU), whereas strength of scapular muscles was tested by a hand held dynamometer.
Spearman’s rank correlation coefficient was used to analyze the correlation between strength of abdominal muscles
and scapular muscles. Mann-Whitney U test was used to compare abdominal and scapular muscles strength
between upper back pain patients with and without SCS.
Results: In DLLT, moderate correlation was found between strength of abdominal muscles and upper trapezius,
and left serratus anterior muscles (r = -0.503 to -0.608, p<0.001), whereas, low correlation was found between
strength of abdominal muscles and right serratus anterior, and rhomboid muscles (r = -0.493 to -0.499, p<0.001).
Muscles strength evaluated by PBU showed moderate correlation between strength of abdominal muscles and
rhomboid, serratus anterior, and right upper trapezius muscles (r = 0.522 to 0.569, p<0.001). Meanwhile,
low correlation was shown between strength of abdominal muscles and left upper trapezius muscles (r= 0.498,
p<0.001). Moreover, strength of muscles in upper back pain patients with SCS was lower significantly compared
to upper back pain patients without SCS. The affected muscles consisted of abdominal muscles, upper trapezius,
serratus anterior, and rhomboid muscles (p<0.001). However, there was no significant differences of the strength of
middle and lower trapezius muscles in both groups.
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Conclusion: Low to moderate correlation between strength of abdominal and scapular muscles was found. Moreover,
strength of muscles in upper back pain patients with SCS was lower significantly compared to upper back pain
patients without SCS. The affected muscles in upper back pain patients with SCS consisted of abdominal muscles,
upper trapezius, serratus anterior, and rhomboid muscles (p<0.001).
Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2016; 49(3): 323-337
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบสะบัก
ในผูป้ ว่ ยปวดหลังส่วนบนทีร่ ว่ มและไม่รว่ มกับกลุม่ อาการสะบักจม
วิ ธีการศึกษา: การศึกษาแบบภาคตัดขวางในผูป้ ว่ ยปวดหลังส่วนบน จ�ำนวน 164 ราย (ร่วมกับกลุม่ อาการสะบักจมจ�ำนวน 85
ราย ไม่รว่ มกับกลุม่ อาการสะบักจมจ�ำนวน 79 ราย) ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยใช้การทดสอบลดระดับ
ขาสองด้านลง (double leg lowering test) และทดสอบด้วยถุงลมวัดความดัน (pressure biofeedback unit) ส่วนการประเมิน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบสะบักใช้เครื่องมือ Hand held dynamometer ใช้สถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์สเปี ยร์แมน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแข็งแรงระหว่างกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อรอบสะบัก และทีใ่ ช้สถิตทิ ดสอบของแมน-วิทนีย์
เปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อรอบสะบักระหว่างกลุ่มผูป้ ่วยปวดหลังส่วนบนทีร่ ่วมและไม่
ร่วมกับกลุม่ อาการสะบักจม
ผลการศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องเมือ่ ประเมินโดยการทดสอบลดระดับขาสองด้านลง
มีความสัมพันธ์กบั กล้ามเนื้อ upper trapezius ทัง้ สองด้าน และกล้ามเนื้อ serratus anterior ด้านซ้าย ในระดับปานกลาง
(r = -0.503 ถึง -0.608, p<0.001) สัมพันธ์กบั กล้ามเนื้อ serratus anterior ด้านขวา และกล้ามเนื้อ rhomboid ทัง้ สองด้าน ใน
ระดับต�่ำ (r = -0.493 ถึง -0.499, p<0.001) ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องเมือ่ ประเมิน
ด้วยถุงลมวัดความดัน มีความสัมพันธ์กบั กล้ามเนื้อ rhomboid กล้ามเนื้อ serratus anterior ทัง้ สองด้าน และกล้ามเนื้อ upper
trapezius ด้านขวา ในระดับปานกลาง (r = 0.522 ถึง 0.569, p<0.001) ส่วนความสัมพันธ์กบั กล้ามเนื้อ upper trapezius
ด้านซ้ายพบในระดับต�่ำ (r = 0.498, p<0.001) นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระหว่างกลุ่มพบว่า
ผูป้ ว่ ยปวดหลังส่วนบนทีร่ ว่ มกับกลุ่มอาการสะบักจมมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต�่ำกว่าผูป้ ว่ ยปวดหลังส่วนบนทีไ่ ม่รว่ มกับ
กลุม่ อาการสะบักจม ได้แก่ กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อ upper trapezius กล้ามเนื้อ serratus anterior และกล้ามเนื้อ rhomboid
(p<0.001) อย่างไรก็ตาม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ middle trapezius และกล้ามเนื้อ lower trapezius ทัง้ สองกลุม่ แตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
สรุปผลการศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ หน้าท้องและกล้ามเนือ้ รอบสะบักพบในระดับต�่ำถึงปานกลาง
ยิง่ ไปกว่านัน้ เมื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระหว่างกลุ่ม พบว่าผูป้ ่วยปวดหลังส่วนบนทีร่ ่วมกับกลุ่มอาการ
สะบักจมมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อ upper trapezius, serratus anterior และ rhomboid ต�่ำกว่าผูป้ ว่ ย
ปวดหลังส่วนบนทีไ่ ม่รว่ มกับกลุม่ อาการสะบักจมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001)
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บทน�ำ
กล้ามเนือ้ แกนกลางล�ำตัว (core muscles) มีความสัมพันธ์
ด้านโครงสร้างและการท�ำหน้าทีร่ ่วมกับกล้ามเนื้อแขนและขา
การศึกษาด้านมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์
พบการเชื่อ มต่ อ ของกล้ า มเนื้ อ และพัง ผืด ของกล้ า มเนื้ อ
แกนกลางล�ำตัวและกล้ามเนื้อแขนหรือขา ลักษณะการเชือ่ มต่อนี้
เรียกว่า การเชื่อมต่อทางคิเนเมติกส์ (kinematics linkage)
ส่วนการเชือ่ มต่อทางคิเนเมติกส์ของกล้ามเนื้อและพังผืดทีเ่ ป็ น
แบบอนุกรมเท่านัน้ เรียกว่า เมอริเดียน (meridian) ในด้านการท�ำงาน
พบว่า กล้ามเนื้อแกนกลางล�ำตัวมีการหดตัวก่อนทุกครัง้ ทีเ่ ริม่
มีการเคลื่อนไหวของแขนหรือขา1-2 ทัง้ นี้เนื่องจากหลักการ
ทางชีวกลศาสตร์ทว่ี า่ ความมันคงของแกนกลางล�
่
ำตัวช่วยเสริม
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของรยางค์เช่น แขนและขาได้3-4
ท�ำให้เกิดประเด็นค�ำถามทีน่ ่าสนใจว่า “หากเกิดความผิดปกติ
ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (musculoskeletal disorder)
เช่น ภาวะหดสัน้ (tightness) หรือภาวะอ่อนแรง (weakness)
ของกล้ามเนื้อทีม่ กี ารเชือ่ มต่อกันทางคิเนเมติกส์จะส่งผลกระทบ
ซึง่ กันและกันหรือไม่ทงั ้ ในด้านโครงสร้างและการท�ำหน้าที”่
การเชื่อ มต่ อ กัน ทางคิเ นเมติก ส์ข องกล้า มเนื้ อ และ
พัง ผืด ภายในร่ า งกายที่ส ะท้อ นให้เ ห็น การเคลื่อ นไหวของ
ร่างกายทิศทางใดทิศทางหนึ่งเกิดจากการประสานงานของ
กล้ า มเนื้ อ หลายมัด 2-3 และเมื่อ สัน นิ ษ ฐานด้ ว ยหลัก การ
ทางด้านชีวกลศาสตร์ พบว่า การประสานงานของกล้ามเนื้อลาย
ทีอ่ า้ งถึงมีลกั ษณะโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ทเ่ี ชือ่ มต่อกัน2
อาจเป็ นได้ว่าการท�ำงานของกล้ามเนื้อที่ความสัมพันธ์ไม่ม ี
ประสิท ธิภ าพเพีย งพอมัก ก่ อ ให้เ กิด ความผิด ปกติช นิ ด หนึ่ ง
เรียกว่า ภาวะกล้ามเนื้อท�ำงานไม่สมดุล (muscle imbalance)
มีลกั ษณะเด่น คือ ภาวะอ่อนแรงและภาวะหดสันของกล้
้
ามเนือ้ ระบบ
ั ยเสริม
ท�ำงานตรงกันข้ามกัน (antagonistic system) โดยมีปจจั
คือ การทรงท่าทางทีไ่ ม่ถกู ต้องตามหลักการยศาสตร์ในชีวติ ประจ�ำวัน
เช่น การนัง่ ยืน หรือเดินท�ำงานติดต่อกันเป็ นเวลานานหลาย
ั ยเสริมดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุทำ� ให้เกิดอาการปวด
ชัวโมงต่
่ อวัน ปจจั
ที่พบบ่อยในร่างกาย เช่น อาการปวดคอ ปวดหลังส่วนบน
ปวดเอว หรือปวดแขนหรือขา เป็ นต้น5-7
แม้มกี ารศึกษาทางด้านกายวิภาคศาสตร์ท่สี นับสนุ น
พื้นฐานองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการเชื่อมต่อทางคิเนเมติกส์ของ
กล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณหน้ าท้องที่มกี ารเชื่อมต่อในแนว
อนุ กรมกับกล้ามเนื้อและพังผืดของหน้าอกหัวไหล่และสะบัก
(Figure 1) แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาทีย่ นื ยันความสัมพันธ์ในด้าน
การเกิด พยาธิส ภาพร่ ว มกัน ดัง นั น้ จึง ท� ำ ให้เ กิด ค�ำ ถามว่ า
อาการปวดหลังส่วนบน (upper back pain) และกลุม่ อาการ
สะบักจม (scapulocaostal syndrome) มีความสัมพันธ์กบั
ภาวะอ่ อ นแรงของกล้า มเนื้ อ หน้ า ท้อ งหรือ ไม่ แ ละอย่ า งไร
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การศึกษาครัง้ นี้ นิยามศัพท์ อาการปวดหลังส่วนบน (upper
back pain) ว่าเป็ นอาการปวดบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณอก
(thoracic spine) รวมถึงชายโครง8 เป็ นอาการผิดปกติทพ่ี บ
ได้บ่ อ ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง กลุ่ ม คนท� ำ งานในส� ำ นั ก งาน
การศึกษาพบว่า เพศหญิงมีความชุกมากกว่าเพศชายอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ และพบในกลุ่มคนอายุน้อยกว่า 30 ปี
มากกว่าคนอายุ 49 ปี ขน้ึ ไป9 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาถึง
ความชุกของจุดกดเจ็บรุนแรง (severe tenderness) ในผูท้ ม่ี ี
อาการปวดหลังส่วนบนชนิดไม่จำ� เพาะเจาะจง พบว่า กล้ามเนือ้ ที่
พบจุดกดเจ็บได้บอ่ ยทัง้ ในเพศหญิงและเพศชาย คือ กล้ามเนื้อ
levator scapulae10 นอกจากนี้ กลุม่ อาการสะบักจมยังมีจดุ กดเจ็บ
ทีก่ ล้ามเนื้อ levator scapulae มากทีส่ ดุ เช่นกัน11
กลุม่ อาการสะบักจม (scapulocostal syndrome: SCS)
เป็ นกลุ่มอาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่พบอาการ
ปวดกล้ามเนื้อทีม่ จี ดุ เกาะรอบกระดูกสะบัก โดยเฉพาะอย่างยิง่
กล้า มเนื้ อที่เกาะบริเวณขอบด้า นในเยื้องไปทางมุม บนของ
กระดูกสะบัก เช่น กล้ามเนื้อ levator scapulae และกล้ามเนื้อ
rhomboid เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังพบอาการปวดแผ่รา้ วไปยัง
บริเวณอืน่ ๆ ได้แก่ คอ ไหล่ รอบๆ ทรวงอก แขน และ/หรือ
บริเวณมือร่วมด้วย11 แม้ว่าปจั จุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ ชดั
ของการเกิดกลุ่มอาการสะบักจม แต่จากรายงานจ�ำนวนหนึ่ง
ได้วพิ ากษ์ว่าอาจเกี่ยวข้องกับท่าทางการท�ำงานทีไ่ ม่ถูกต้อง
ตามหลักการยศาสตร์ดงั กล่าวมาข้างต้นได้12-13
ดั ง นั ้น วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการศึ ก ษาครั ง้ นี้ ค ื อ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ หน้าท้อง
กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบสะบักในผู้ป่วยปวดหลัง
ส่วนบน และเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของความแข็งแรง
ทัง้ กล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อรอบสะบักระหว่างผูป้ ่วย
อาการปวดหลังส่วนบนที่พบร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการ
สะบักจม
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Serratus anterior

Rhomboid muscles

Serratus interior

Splenii muscles

Portions of the external and internal oblique
Figure 1. The upper spiral line2

วัสดุและวิ ธีการศึกษา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของสถาบัน เลขที่ HE581360 โดย
อาสาสมัค รได้ ร ับ การวินิ จ ฉั ย จากแพทย์ เ วชศาสตร์ ฟ้ื น ฟู
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ว่าเป็ นผูป้ ว่ ยปวดหลังส่วนบนทีพ่ บร่วมหรือไม่พบร่วมกับกลุ่ม
อาสาสมัค รในการศึก ษาครัง้ นี้ ม ีจ� ำ นวน 164 ราย
อาการสะบักจม จากนัน้ ส่งต่อผูป้ ว่ ยแก่ผวู้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั อธิบายถึง
(ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างค�ำนวณจากการศึกษาน�ำร่อง ก�ำหนด
วัต ถุJ ปBodyw
ระสงค์Mov
แ ละขั
น้ ตอนการเก็บ ข้อ มูล การศึก ษาประกอบ
อ� ำ นาจการทดสอบ
of test)
เท่ า(Myers
กับ 0.95
บ trains.
Figure(power
1 The upper
spiral line
T. Theระดั
anatomy
Ther 1997; 1(2): 91-101)2
การตัดสินใจของผูป้ ่วย หากผูป้ ่วยยินยอมเข้าร่วมการศึกษา
ความเชื่อมันที
่ ่ 0.05 เพื่อให้ผลทีไ่ ด้มคี วามคลาดเคลื่อนน้อย
จึงลงนามยินยอม จากนัน้ เป็นการคัดกรองและตรวจประเมินร่างกาย
ทีส่ ุด ต้องใช้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 164 ราย) แบ่งเป็ น
ผู้ป่ ว ยตามเกณฑ์ก ารคัด เข้า โดยผู้ว ิจ ัย หลัก กรณี ท่ีผู้ป่ ว ย
เพศชายจ�ำนวน 33 ราย และเพศหญิงจ�ำนวน 131 ราย มีอายุ
ผ่านเกณฑ์คดั เข้า มีผชู้ ว่ ยวิจยั ท�ำการทดสอบความแข็งแรงของ
ระหว่าง 20-59 ปี เกณฑ์การคัดเข้าคือ ผูป้ ว่ ยปวดหลังส่วนบนที่
กล้ามเนื้อหน้าท้องและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบสะบัก
พบกลุม่ อาการสะบักจมร่วมหรือไม่กไ็ ด้ ผูป้ ว่ ยปวดหลังส่วนบน
ในระยะกึง่ เฉียบพลันหรือเรือ้ รัง (ตัง้ แต่ 4 สัปดาห์ขน้ึ ไป) ผูป้ ว่ ย
ตัวแปรการศึกษา
มีระดับอาการปวดเมือ่ ประเมินด้วย visual analogue scale
อยูใ่ นระดับปานกลาง (VAS=4-7) เกณฑ์การคัดออกคือ ผูป้ ว่ ยมี
ตัวแปรการศึกษาได้แก่ ผลการทดสอบความแข็งแรง
ประวัตอิ าการบาดเจ็บบริเวณคอและไหล่ ได้แก่ โรครากประสาท
ของกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อรอบสะบัก ความแข็งแรง
คออักเสบ โรคเอ็นหมุนหัวไหล่อกั เสบ โรคข้อไหล่เสือ่ ม หรือ
ของกล้ามเนื้อหน้ าท้องประเมินด้วย 2 วิธี คือ การทดสอบ
่
่
โรคข้อไหล่ตดิ ผูป้ วยทีม่ คี วามผิดปกติบริเวณหลังส่วนล่าง ผูป้ วย
ลดระดับขาสองด้านลงและการทดสอบด้วยถุงลมวัดความดัน
ที่ไ ด้ร บั การผ่า ตัดหน้ า ท้องหรือสะโพกในช่วง 1 ปี ท่ีผ่า นมา
ทัง้ 2 การทดสอบเป็ นวิธที น่ี ิยมใช้ในทางคลินิก มีการศึกษา
และผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการตัง้ ครรภ์
บ่ ง ชี้ว่ า การท� ำ งานของกล้า มเนื้ อ หน้ า ท้อ งขณะทดสอบลด
ระดับ ขาสองด้า นลงว่า เป็ นการทดสอบความแข็ง แรงที่เ น้ น
วิ ธีการศึกษา
การท�ำงานของกล้ามเนื้อ rectus abdominis และกล้ามเนื้อ
abdominal oblique14 ส่วนการทดสอบด้วยถุงลมวัดความดัน
รูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study)
เป็นการประเมินทีเ่ น้นความสามารถของกล้ามเนื้อ transversus
เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ หน้าท้อง
abdominis 15 การศึก ษาครัง้ นี้ เ ลือ กทดสอบความแข็ง แรง
และกล้ามเนือ้ รอบสะบัก งานวิจยั ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
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ของกล้ามเนื้อหน้าท้องทัง้ 2 วิธี เพือ่ ให้ครอบคลุมการท�ำงาน
ของกล้า มเนื้ อ หน้ า ท้อ งทุ ก มัด นอกจากนี้ ผู้ป่ว ยยัง ได้ร บั
การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบสะบักประเมินด้วย
เครื่องมือ hand held dynamometer ซึ่งมีรายละเอียดของ
วิธกี ารตรวจประเมิน ดังนี้
1. การทดสอบลดระดับขาสองด้านลง (Double leg
lowering test; DLLT) เป็ นวิธีท ดสอบความแข็ง แรงของ
กล้ามเนื้อหน้าท้องชนิดหนึ่ง ท่าเริม่ ต้นให้ผปู้ ว่ ยนอนหงายโดย
กอดอกด้วยแขนสองข้าง และติด inclinometer ไว้เหนือเข่าด้านขวา
ผู้ท ดสอบบอกให้ผู้ป่ว ยงอสะโพก 90 องศาร่ว มกับ ข้อ เข่า
เหยียดทัง้ สองด้าน ผูท้ ดสอบปรับความดันในถุงลม pressure
biofeedback unit (PBU) ทีว่ างไว้ใต้กระดูกสันหลังบริเวณเอว

โดยปรับความดันเริม่ ต้นไว้ท่ี 40 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
จากนัน้ ให้อ าสาสมัค รเกร็ง กล้า มเนื้ อ หน้ า ท้อ งพร้อ มกับ ลด
ระดับขาสองด้านลงช้าๆ ขณะเกร็งหน้าท้อง กระดูกเชิงกราน
หมุนไปทางด้านหลัง (posterior pelvic tilt) เมือ่ กล้ามเนือ้ หน้าท้อง
เริม่ ไม่สามารถควบคุมให้กระดูกเชิงกรานหมุนไปทางด้านหลังได้
จึงส่งผลให้กระดูกเชิงกรานเริม่ หมุนไปทางด้านหน้า (anterior
pelvic tilt) แทน และท�ำให้ความดันในถุงลมลดลง จนกระทัง่
ลดลงต�่ำกว่า 20 มิลลิเมตรปรอท ผูท้ ดสอบจึงบันทึกค่ามุมงอ
สะโพกเป็นองศา โดยทัวไปเกณฑ์
่
การวัดมุมงอสะโพกเปรียบเทียบ
จากท่าเหยียดข้อสะโพก 0 องศา ดังนัน้ ค่ามุมงอสะโพกทีน่ ้อย
จึง หมายถึง ระดับ ความแข็ง แรงของกล้า มเนื้ อ หน้ า ท้อ งที่ม ี
ค่ามาก16 (Figure 2)

Figure 2. Double leg lowering test (DLLT): Starting position and participant slowly lower both legs down to the table.

Figure 2 Double leg lowering test (DLLT):- Starting position and the participant slowly lower both legs down
กล้ามเนื้อหน้าท้อง (draw-in) เป็นเวลา 10 วินาที โดยพยายาม
2. การทดสอบด้วยถุงลมวัดความดัน (Pressure
to
the
ป้อtable.
งกันการเคลือ่ นไหวเชิงกรานหรือสะโพก ทดสอบซ�้ำ 3 ครัง้
biofeedback unit: PBU) เป็ น อีก หนึ่ ง วิธีใ นการทดสอบ
บันทึกค่าความดันในถุงลมทีเ่ ปลีย่ นแปลง โดยทัวไปค่
่ าความ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง เริม่ ต้นจากผูว้ จิ ยั จัดให้
่
สามารถในการท�ำงานของกล้ามเนื้อ transversus abdominis
ผูป้ วยนอนคว�่ำร่วมกับวาง pressure sensor ใต้หน้าท้องตรง
ที่เ หมาะสมควรมีค่ า ความดัน ลดลงอยู่ ร ะหว่ า ง 4 ถึง 10
กับระดับสะดือ ขอบล่างของถุงลมตรงกับ anterior superior
มิลลิเมตรปรอท15, 17 (Figure 3)
iliac spine (ASIS) เมื่อเริม่ ต้นการวัดผูท้ ดสอบปรับความดัน
ในถุงลมเท่ากับ 70 มิลลิเมตรปรอท หลังจากนัน้ ให้ผปู้ ว่ ยเกร็ง

Figure 3. Pressure biofeedback unit and testing position for abdominal muscle strength.

Figure 3 Pressure biofeedback unit and testing position for abdominal muscle strength.
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3. การทดสอบด้วยเครือ่ ง Hand held dynamometer
(HHD) ใช้ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบสะบัก โดย
เลือกทดสอบกล้ามเนื้อจ�ำนวน 5 มัด ได้แก่ กล้ามเนื้อ upper
trapezius, middle trapezius, lower trapezius, serratus
anterior และ rhomboid ทัง้ สองด้าน โดยให้อาสาสมัครออกแรง
เกร็งกล้ามเนื้อต้านอุปกรณ์ HHD โดยไม่ให้มกี ารเคลื่อนไหว
ของข้อต่อ18 ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที ท�ำการทดสอบซ�ำ้ 3 ครัง้
หน่ วยการวัดเป็ นกิโลกรัม ใช้ค่าเฉลีย่ เป็ นตัวแทนการบันทึก
ข้อมูล มีวธิ กี ารทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบสะบัก
แต่ละมัด ดังนี้ (Figure 4-8)
		
3.1 ท่าทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ upper
trapezius
Figure 5. Middle trapezius muscle strength evaluated with a HHD.
่
		  ผูป้ วยอยู่ในท่านัง่ แขนสองข้างวางไว้ขา้ งล�ำตัว Figure 5 Middle trapezius muscle strength evaluated with a HHD
จากนัน้ ให้ผปู้ ว่ ยพยายามยกกระดูกสะบักขึน้ ทาง
		
3.3 ท่ า ทดสอบความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
ด้านบน หรือ การยักไหล่ (scapular elevation)
lower trapezius
ออกแรงต้ า น HHD ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ขณะที่
		  ผู้ป่วยนอนคว�่ำ ยกแขน 140 องศา จากนัน้ ให้
ผูท้ ดสอบให้แรงต้านผ่าน HHD ซึง่ วางไว้บริเวณ
ผู้ป่วยพยายามดันไหล่ลงพร้อมกับหุบแขนเข้า
กึง่ กลางระหว่าง mastoid process กับ lateral
ท�ำให้เกิดการหุบกระดูกสะบักเข้าด้านในและลง
acromion19 (Figure 4)
ด้านล่าง (scapular adduction และ depression)
ออกแรงต้ า น HHD ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ขณะที่
ผูท้ ดสอบให้แรงต้านผ่าน HHD ซึง่ วางไว้บริเวณ
spine ของกระดูกสะบัก (บริเวณกึง่ กลางระหว่าง
acromial process กับ the root ของ spine ของ
กระดูกสะบัก)19 (Figure 6)

Figure 4. Upper trapezius muscle strength evaluated with a HHD.

Figure 4 Upper trapezius muscle strength evaluated with a HHD
		
3.2 ท่ า ทดสอบความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
middle trapezius
		  ผูป้ ่วยนอนคว�่ำ กางข้อไหล่ 90 องศา ร่วมกับ
งอศอก 90 องศา จากนัน้ ให้ผูป้ ่วยพยายามดึง
กระดูกสะบักไปด้านหลัง (scapular retraction)
Figure 6. Lower trapezius muscle strength evaluated with a HHD.
ออกแรงต้า นกับ HHD ให้ได้มากที่สุด ขณะที่
Figure 6 Lower trapezius muscle strength evaluated with a HHD
ผูท้ ดสอบให้แรงต้านผ่าน HHD ซึง่ วางไว้บริเวณ
spine ของกระดูกสะบัก (บริเวณกึง่ กลางระหว่าง
acromial process กับ root ของ spine ของ
กระดูกสะบัก)19 (Figure 5)
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3.4 ท่ า ทดสอบความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
serratus anterior
		  ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นท่านัง่ ยกแขน 130 องศา จากนัน้ ให้
ผูป้ ว่ ยพยายามเคลือ่ นกระดูกสะบักไปทางด้านหน้า
(scapular upward rotation ร่วมกับ protraction)
ออกแรงต้ า น HHD ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ขณะที่
ผูท้ ดสอบให้แรงต้านผ่าน HHD ซึง่ วางไว้บริเวณ
กระดูกต้นแขนล่างต่อจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ
deltoid19 (Figure 7)

Figure 8. Rhomboid muscles strength evaluated with a HHD.

Figure 8 Rhomboid muscles strength evaluated with a HHD
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาอธิบายลักษณะพืน้ ฐานของอาสาสมัคร
ในส่วนของข้อมูลตัวอย่างที่ศกึ ษา เมื่อทดสอบการแจกแจง
แบบปกติ (normal distribution) พบว่าข้อมูลไม่กระจายตาม
โค้ง ปกติ จึง เลือ กใช้ ส ถิติ Spearman rank correlation
coefficient เพือ่ แสดงความสัมพันธ์ (correlation: r) ระหว่าง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องกับกล้ามเนื้อรอบสะบัก
Figure 7. Serratus anterior muscle strength evaluated with a HHD.
และใช้ส ถิติท ดสอบ Mann-Whitney U Test เปรียบเทียบ
Figure
7 Serratus
anterior muscle strength
evaluatedา มเนื
with้ อa HHDความแตกต่ า งของความแข็ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ในผู้ ป่ ว ย
		
3.5  ท่ า ทดสอบความแข็
ง แรงของกล้
ปวดหลังส่วนบนทีพ่ บร่วมและไม่พบร่วมกับกลุม่ อาการสะบักจม
rhomboid
ทัง้ นี้ ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี p<0.05 การวิเคราะห์
		 ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นท่านอนคว�่ำ แขนไขว้หลัง จากนัน้ ให้
ข้อมูลทัง้ หมดใช้โปรแกรม STATA version 13 ประกอบการ
ผูป้ ่วยพยายามดึงกระดูกสะบักไปด้านหลังและ
บันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูล
หมุนลงทางด้านล่าง (scapular retraction และ
downward rotation) ออกแรงต้าน HHD ให้ได้
มากทีส่ ดุ ขณะทีผ่ ทู้ ดสอบให้แรงต้านผ่าน HHD ที่
กระดูกต้นแขนบริเวณกึง่ กลางระหว่าง acromion
process กับ lateral epicondyle ของกระดูก
ต้นแขน19 (Figure 8)
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ผลการศึกษา
ข้อมูลทัวไปของอาสาสมั
่
คร
ผู้ป่ ว ยปวดหลัง ส่ ว นบนที่เ ข้า ร่ ว มการศึก ษาครัง้ นี้ ม ี
จ� ำ นวนทัง้ หมด 164 ราย เป็ น เพศชายจ� ำ นวน 33 ราย
Table 1 Demographic data
Table 1 Demographic data.

เพศหญิงจ�ำนวน 131 ราย อายุเฉลีย่ 39.52±11.71 ปี น�้ำหนักเฉลีย่
59.20±10.36 กิโลกรัม และส่วนสูงเฉลีย่ 158.50±7.54 เซนติเมตร
1
(Table 1)

Variables
Gender†
1) Males
2) Females
Age range†
1) 20-29 years.
2) 30-39 years.
3) 40-49 years.
4) 50-59 years.
Weight (kg)§
Height (cm)§
Body Mass Index; BMI (kg/m2) §
Waist circumferences (cm)§
Marital status†
1) Single
2) Marry
3) Widow
Occupational†
1) Light work
2) Heavy work
Job description†
1) Prolonged sitting
2) Prolonged standing
3) Muscular effort
4) Overhead activities
5) Prolonged walking
Dominant hand†
1) Left side
2) Right side
3) Both
sides
Fllexibility
Exercise of
frequency
Duration
pain† †
1) Never
Subacute (4-12 weeks)
2) 1-3
times/week
Chronic
(12 weeks)
§
times/week
Pain3)scale>3(VAS)
†
§
Type
Note:of exercise
Mean±SD † Frequency (percentage)
1) Strength
330 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
2) Endurance

n (%)
33 (20.1)
131 (79.9)
45 (27.4)
26 (15.9)
54 (32.9)
39 (23.8)
59.20±10.36
158.50±7.54
23.59±3.99
80.17±10.32
53 (32.3)
94 (57.3)
17 (10.4)
120 (73.2)
44 (26.8)
66 (40.2)
15 (9.1)
23 (14.0)
56 (34.1)
4 (2.4)
20 (12.2)
133 (81.1)
11
16 (6.7)
(9.8)

2

57
65 (34.8)
(39.6)
93
99 (56.7)
(60.4)
14 (8.5)
5.49±1.18
4 (2.4)
87 (53)
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20 (12.2)
1) Left side
133 (81.1)
2) Right side
1
11 (6.7)
3) Both sides
Exercise frequency†
Table1)1 Demographic
data
Never
57 (34.8)
Table 1 Demographic data. (continues)
2) 1-3 times/week
93 (56.7)
Variables
n14(%)
3) >3 times/week
(8.5)
†
†
Type
of exercise
Gender
2
1) Strength
433(2.4)
(20.1)
Males
2) Endurance
87
131(53)
(79.9)
Females
†
16 (9.8)
Age 3)rangeFllexibility
†
Duration
of painyears.
45 (27.4)
1) 20-29
65
1)
(4-12 weeks)
26 (39.6)
(15.9)
2) Subacute
30-39 years.
99
2)
(12 weeks)
54 (60.4)
(32.9)
3) Chronic
40-49 years.
§
Pain4)scale50-59
(VAS)
5.49±1.18
39 (23.8)
years.
§ §
†
Note:
Weight (kg)Mean±SD Frequency (percentage)
59.20±10.36
§
Height (cm)
158.50±7.54
2
§
Body Mass Index; BMI (kg/m )
23.59±3.99
Waist
circumferences
(cm)§ งแรงของกล้าม
80.17±10.32
กล้า มเนื้ อ หน้ า ท้อ งจากการทดสอบลดระดับ ขาสองด้า นลง
การวิ เคราะห์
สหสั
มพันธ์ระหว่างความแข็
†
status
ใช้ค่า มุม งอสะโพกที่ว ดั เปรีย บเทีย บกับ แนวขนานกับ พื้น ที่
เนื้ อหน้ าท้Marital
องและกล้
ามเนื้ อรอบสะบัก
่ ยนอนในการวัด ดังนัน้ ค่ามุมงอสะโพกมีคา่ มาก กล่าวอีกนัยหนึง่
53
1) Single
ผูป้ ว(32.3)
การวิเ คราะห์
ส หสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความแข็ง แรงของ
(57.3)
คือระดั
บของขาสองด้านลดลงมาได้น้อยหมายถึงความแข็งแรง
Marry
กล้ามเนือ้ หน้าท้อ2)
งและกล้
ามเนือ้ รอบสะบัก ในผูป้ ว่ ยปวดหลังส่วนบนที่ 94
ของกล้
ามเนื
้อหน้าท้muscles
องต�่ำ strength
17
(10.4)
พบร่วมหรืTable
อไม่พ3)บร่
มกับกลุม่ อาการสะบั
จมจ�ำนวน 164
ราย strength
Widow
2 วCorrelation
betweenกabdominal
muscles
and
scapular
†
ค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องจากการทดสอบ
พบว่า ความแข็
งแรงของกล้
ามเนื้อหน้าท้องจากการทดสอบ
Occupational
ด้วยถุ(73.2)
งลมวัดความดั
น มีความสัมพันธ์pกvalue
บั ความแข็งแรงของ
ลดระดับขาสองด้
พันธ์ไปในทิVariables
ศทางตรงกันข้ามกับ
120
1) านลงสั
Light มwork
Correlation
กล้า(26.8)
มเนื้อรอบสะบั
กอย่างมี
กล้า มเนื้ อ upper
44
coefficient
(r)นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001) ใน
2) trapezius
Heavy workทัง้ สองด้า น อย่า งมีนัย ส�ำ คัญ
ระดับปานกลาง เช่น เมือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรง
ทางสถิติ (p<0.001)
ในระดั
บปานกลาง
† strength
Abdominal
muscle
(DLLT)มีค่า r = -0.576 ถึง
Job description
ของกล้
ามเนื้อหน้า-0.608
ท้องกับกล้ามเนื้อ rhomboid
-0.608 ค่าความสั
มพัProlonged
นธ์รองลงมาคื
อupper
เมือ่ เปรี
ยบเทียบกับกล้ามเนือ้
- 1)
Abdominal
× Rightsitting
trapezius
<0.001* มีคา่ r = 0.561
66
(40.2)
- Abdominal
upper
trapezius
-0.576
ถึง (9.1)
0.569 ค่าความสั
มพันธ์กบั กล้ามเนื<0.001*
้ อ serratus anterior
serratus anterior
นซ้าย×มีLeft
คา่ rstanding
= -0.503
และค่าความสัมพันธ์
2) ด้าProlonged
15
- Abdominal
middleด้าtrapezius
ด้านซ้
าย มีค่า r =-0.153
0.552 และค่าความสั0.051
มพันธ์กบั กล้ามเนื้อ
เมือ่ เปรียบเทียบกั
บกล้Muscular
ามเนือ้ × Right
rhomboid
นซ้าย มีคา่ r = -0.499
3)
effort
23
(14.0)
Abdominal
×
Left
middle
trapezius
-0.188
0.016*
upper trapezius ด้านขวา มีคา่ r = 0.533 ตามล�ำดับ
ตามล� ำ ดับ (Table
2) เนื่ อ งจากตั
ว แปรความแข็ง แรงของ
Overhead
56 (34.1)
- 4)
Abdominal
× Rightactivities
lower trapezius
-0.230
0.003*
5)
Prolonged
walking
4
(2.4)
Abdominal
×
Left
lower
trapezius
-0.253
Table 2 Correlation
between abdominal muscles strength and scapular muscles strength 0.001*
†
- Abdominal
× Rightabdominal
serratus anterior
-0.494
<0.001*
Dominant
hand
Table 2 Correlation
between
muscle strength and scapular muscle strength.
- 1)
Abdominal
× Left serratus anterior
-0.503
<0.001*
20 (12.2)
Left side
Variables
Correlation
p
value
- Abdominal × Right rhomboid
-0.493
<0.001*
133 (81.1) coefficient
2) Right side
- Abdominal × Left rhomboid
-0.499 (r)
<0.001*
11
(6.7)
3)
Both
sides
(DLLT)
Abdominal muscle strength (PBU)
†
Exercise
frequency
- Abdominal
× Right
upper trapezius
-0.608
<0.001*
0.533
- 1)
Abdominal
-0.576
<0.001*
Never× Left upper trapezius
57 (34.8)
0.498
-0.153
0.051
- 2)
Abdominal
× Right middle trapezius
0.238
0.002*
1-3 times/week
93 (56.7)
-0.188
0.016*
- 3)
Abdominal
× Left middle trapezius
0.233
0.003*
>3 times/week
14 (8.5)
- Abdominal × Right
lower
trapezius
-0.230
0.003*
0.149
0.057
†
Type- Abdominal
of exercise
× Left lower trapezius
-0.253
0.001*
0.230
0.003*
Strength
4 (2.4)
- 1)
Abdominal
× Right serratus anterior
-0.494
0.522
<0.001*
Endurance
87 (53)
- 2)
Abdominal
× Left serratus anterior
-0.503
0.552
<0.001*
- Abdominal × Right rhomboid
-0.493
0.561
- Abdominal × Left rhomboid
-0.499
0.569
Abdominal muscle strength (PBU)
× Right
upperdifference
trapezius (p<0.05, Spearman’s Correlation Coefficient)
0.533
Note:- Abdominal
* Statistically
significant
Bull Chiang Mai- Assoc
Med ×SciLeft upper trapezius
Abdominal
0.498
- Abdominal × Right middle trapezius
0.238

<0.001*
<0.001*

<0.001*
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0.002*

- Abdominal × Left upper trapezius
-0.576
<0.001*
- Abdominal × Right middle trapezius
-0.153
0.051
- Abdominal × Left middle trapezius
-0.188
0.016*
- Abdominal × Right lower trapezius
-0.230
0.003*
- Abdominal
× Left lower
trapezius
Table
2 Correlation
between
abdominal muscles strength and scapular-0.253
muscles strength 0.001*
- Abdominal × Right serratus anterior
-0.494
<0.001*
Table 2 Correlation between abdominal muscle strength and scapular muscle strength. (continued)
- Abdominal × Left serratus anterior
-0.503
<0.001*
Variables
Correlation
p
value
- Abdominal × Right rhomboid
-0.493
<0.001*
coefficient
- Abdominal × Left rhomboid
-0.499 (r)
<0.001*
Abdominal muscle strength (DLLT)
(PBU)
-0.608
- Abdominal × Right upper trapezius
0.533
<0.001*
-0.576
- Abdominal × Left upper trapezius
0.498
<0.001*
- Abdominal × Right middle trapezius
-0.153
0.051
0.238
0.002*
- Abdominal × Left middle trapezius
-0.188
0.016*
0.233
0.003*
-0.230
0.003*
- Abdominal × Right lower trapezius
0.149
0.057
-0.253
0.001*
- Abdominal × Left lower trapezius
0.230
0.003*
- Abdominal × Right serratus anterior
-0.494
<0.001*
0.522
- Abdominal × Left serratus anterior
-0.503
<0.001*
0.552
-0.493
- Abdominal × Right rhomboid
0.561
<0.001*
-0.499
- Abdominal × Left rhomboid
0.569
<0.001*
Abdominal muscle strength (PBU)
Note: * Statistically×significant
difference
(p<0.05, Spearman’s Correlation Coefficient)
upper
trapezius
0.533
<0.001*
Note:- Abdominal
* StatisticallyRight
significant
difference
(p<0.05, Spearman’s Correlation Coefficient)
- Abdominal × Left upper trapezius
0.498
<0.001*
- Abdominal × Right middle trapezius
0.238
0.002*
การเปรี ยบเที- Abdominal
ยบความแข็
งแรงของกล้
ามเนื้ อหน้ าท้ อง
ทีพ่ บร่วมกับกลุ่มอาการสะบั
กจมจ�ำนวน 0.003*
85 ราย และไม่พบ
× Left
middle trapezius
0.233
Right้ปlower
trapeziusงส่ วนบนที่ พบ
0.149 กจมจ�ำนวน 79 0.057
และกล้ามเนื้-อAbdominal
รอบสะบัก× ในผู
่ วยปวดหลั
ร่วมกับกลุ่มอาการสะบั
ราย ข้อมูลเกี่ยวกับ
Abdominal
× Left lower กtrapezius
0.230
ร่วมและไม่ร่ว- มกั
บกลุ่มอาการสะบั
จม
ลักษณะพืน้ ฐานของผู
ป้ ว่ ยในแต่ละกลุม่ ได้นำ� 0.003*
เสนอและเปรียบเทียบ
Abdominal
×
Right
serratus
anterior
0.522
<0.001*
่
่
ผูป้ วยปวดหลังส่วนบนจ�ำนวน 164 ราย แบ่งเป็ นผูป้ วย
ไว้ดงั ตารางที่ 3 (Table 3)
- Abdominal × Left serratus anterior
0.552
<0.001*
Right rhomboid
Table-3Abdominal
Subjects×characteristics
among upper back pain patients with and0.561
without SCS. <0.001*
- Abdominal
× Left rhomboid
0.569
<0.001*
Table 3 Subjects
characteristics
among upper back pain patients with and without
SCS.
Variables
Upper back
pain withCorrelation
SCS
Upper back pain without
Note: * Statistically significant difference (p<0.05,
Spearman’s
Coefficient)
(n=85)
SCS (n=79)
Sex; male/ females (n)
13/72
20/59
Age; yrs. (Mean±SD)
40.25±11.89
38.75±11.53
Weight; kg. (Mean±SD)
57.70±9.21
60.81±11.31
Height; cm (Mean±SD)
158.47±7.23
158.53±7.90
2
BMI; kg/m (Mean±SD)
23.04±3.74
24.18±4.17
Waist circumference; cm. (Mean±SD)
78.87±10.17
81.57±10.36
Pain scale; VAS (Mean±SD)
5.65±1.19
5.31±1.16

p value
0.414
0.054
0.959
0.066
0.094
0.070

Note: The differences between with and without SCS group were compared using independent samples t-test with the level of different
Note: The
differencesat between
significances
p<0.05 with and without SCS group were compared using independent samples t-test with the level of
different significances at p < 0.05
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูป้ ่วยปวดหลังส่วนบนที่พบ
ร่ ว มกับ กลุ่ ม อาการสะบัก จมมีค วามแข็ง แรงของกล้า มเนื้ อ
ต�่ ำ กว่ า กลุ่ ม ที่ไ ม่ พ บอาการร่ ว มอย่ า งมีนั ย ส� ำ คัญ ทางสถิติ
(p<0.001) โดยกลุ่มอาสาสมัครปวดหลังส่วนบนทีพ่ บร่วมกับ
กลุ่มอาการสะบักจมมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้ าท้อง
กล้ามเนื้อ upper trapezius กล้ามเนื้อ serratus anterior และ

กล้า มเนื้ อ rhomboid ทัง้ สองด้า น ต�่ ำ กว่ า กลุ่ ม อาสาสมัค ร
ปวดหลัง ส่ว นบนที่ไ ม่พ บร่ว มกับ กลุ่ ม อาการสะบัก จมอย่า ง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001) ในขณะที่ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ middle trapezius และกล้ามเนื้อ lower trapezius
ระหว่างสองกลุ่มไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ1ทาง
สถิติ (Table 4)

Table 4 Comparison of abdominal and scapular muscles strength between groups (with and without SCS).
Table 4 Comparison of abdominal and scapular muscle strength between groups (with and without SCS).

Abdominal; DLLT (degree)
Abdominal; PBU (mmHg)
Upper trapezius
Right (kg)
Left (kg)
Middle trapezius
Right (kg)
Left (kg)
Lower trapezius
Right (kg)
Left (kg)
Serratus anterior
Right (kg)
Left (kg)
Rhomboid
Right (kg)
Left (kg)

Upper back pain with SCS
Median (interquartile range)
63.33 (54, 70)
3 (2, 5)
10.33 (8.67, 11.33)
10 (8.33, 11.67)
10.67 (9.67, 11.67)
10.67 (9.67, 11.67)
11 (10, 11.67)
10.67 (9.67, 11.67)
7.67 (6, 9.33)
7.33 (5.67, 8.67)
10 (7.67, 11.33)
10 (7.67, 11)

Upper back pain without SCS
Median (interquartile range)
43.33 (31.33, 54.67)
6 (4, 10)
12 (10.67, 13.33)
11.67 (10.33, 13)
11 (10.33, 12)
11 (10.33, 12)
11 (10.33, 12)
11 (10.33, 12)
8.67 (7, 11)
8.33 (7, 11)
11.33 (10, 13)
11 (10, 12.67)

p value
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
0.160
0.097
0.181
0.080
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*

* Statistically significant differences (p<0.05, Mann-Whitney U test)
* Statistically significant differences (p<0.05, Mann-Whitney U test)

วิ จารณ์ผลการศึกษา
งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional
study) ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรขึน้ ไปทีเ่ กิด
ั ยและข้อจ�ำกัด
ขึน้ ในช่วงเวลาเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีปจจั
ของการศึก ษาชนิ ด นี้ ได้ แ ก่ เมื่อ ศึก ษาในช่ ว งเวลาหรือ
กลุม่ ตัวอย่างอืน่ อาจได้คา่ ความสัมพันธ์ทไ่ี ม่เหมือนกัน การหา
ความสัมพันธ์ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวแปรหนึ่งเป็ นเหตุหรือ
เป็นผลของอีกตัวแปรหนึง่ และขนาดของกลุม่ ตัวอย่างไม่เพียงพอ
ในการบอกถึงค่าความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นจริง ดังนัน้ การศึกษานี้
จึงได้ทดสอบขนาดตัวอย่างว่ามีอ�ำนาจเพียงพอในการทดสอบ
ค่ า ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร โดยมีค่ า ความผิด พลาด
ชนิ ด ที่ 2 (type II error, 𝛽) ไม่เ กินร้อยละ 20 นอกจากนี้
การศึกษายังมีการประเมินผลโดยการปิ ดบังทางเดียว (single
blinding) เพื่อลดอคติ คือปิ ดบังผูว้ ดั ผลไม่ให้ทราบว่าผูป้ ่วย
ปวดหลังส่วนบนได้รบั การวินิจฉัยว่าพบร่วมหรือไม่ร่วมกับ
กลุ่มอาการสะบักจม รวมถึงการลดความแปรปรวนในตัวผูว้ ดั
และเครือ่ งมือ โดยประเมินความเชื่อถือได้ภายในตัวผูว้ ดั ก่อน
การเก็ บ ข้อ มู ล (intra-rater reliability) ด้ ว ยการทดสอบ
ในอาสาสมัค รจ� ำ นวน 10 คน พบว่ า ค่ า ความเชื่อ ถือ ได้ใ น
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แต่ละการทดสอบอยูใ่ นระดับสูง ได้แก่ การทดสอบลดระดับขา
สองด้านลง (ICC = 0.953) การทดสอบด้วยถุงลมวัดความดัน
(ICC = 0.936) และการทดสอบด้ ว ยเครื่ อ งมื อ HHD
(ICC = 0.906-0.984) ตามล�ำดับ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อหน้ า
ท้องกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อรอบสะบัก
การวิจ ยั ครัง้ นี้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของการศึกษา
คือ พบความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ หน้าท้อง
กับ กล้า มเนื้ อรอบสะบัก ในระดับ ต�่ำ ถึง ปานกลาง (Table 2)
ผลการศึกษาสนับ สนุ นแนวคิดการเชื่อ มต่ อ ทางคิเนเมติกส์
ของกล้ามเนือ้ ว่า กล้ามเนือ้ สองกลุม่ นีท้ ำ� งานสัมพันธ์กนั สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Sharrock และคณะ20 ในปี ค.ศ. 2011 ที่
พบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องเมื่อประเมินด้วย
การทดสอบลดระดับขาสองด้านลงสัมพันธ์กบั ก�ำลังกล้ามเนื้อ
แขนเมือ่ ประเมินด้วยการทดสอบ medicine ball throw อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = –0.389, p = 0.023) และการศึกษา
ของ Shinkle และคณะ21 ในปี ค.ศ. 2012 ทีพ่ บว่า ความแข็งแรง
ของกล้า มเนื้ อ แกนกลางล� ำ ตัว สัม พัน ธ์ ก ับ ก� ำ ลัง และความ
สามารถในการเคลื่อ นไหวรยางค์ ใ นหลายตัว แปรอย่ า งมี
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นัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.40 ถึง 0.65, p<0.05) โดยสรุปผล
การศึกษาว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องสัมพันธ์กบั
ประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ กล้ามเนื้อ
หน้ า ท้อ งที่ไ ม่แ ข็ง แรงอาจเป็ น ป จั จัย เสริม ความผิด ปกติใ น
การท�ำงานของข้อไหล่ได้
การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
กั น ทางคิ เ นเมติ ก ส์ ข องกล้ า มเนื้ อ และพัง ผื ด ที่ ร วบรวม
โดย Myers2 ในปี ค.ศ. 1997 พบว่า ลักษณะการเชือ่ มต่อของ
กล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อรอบ
สะบั ก มี ล ั ก ษณะเป็ นแนวเฉี ย งพัน รอบร่ า งกายส่ ว นบน
(upper spiral line) สอดคล้องกับการศึกษาของ Vleeming
และคณะ 22 ในปี ค.ศ. 1995 ที่อ ธิบ ายการเชื่อ มโยงของ
กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อและแผ่นพังผืดดังกล่าวว่า มีลกั ษณะเป็นสาย
คล้องในแนวเฉียงทางด้านหน้าของร่างกาย (anterior oblique
sling) ประกอบด้วยแผ่นพังผืดของกล้ามเนื้อหน้าท้องเชือ่ มต่อ
กับกล้ามเนื้อและพังผืดของหน้าอก และพบการเชือ่ มต่อไปยัง
ด้านหลังซึง่ เป็ นส่วนของกล้ามเนื้อรอบสะบักด้วย การศึกษา
ครัง้ นี้พบความสัมพันธ์ความแข็งแรงระหว่างกล้ามเนื้อหน้ า
ท้องกับกล้ามเนื้อ rhomboid และกล้ามเนื้อ serratus anterior
จึงอาจเนื่องมาจากการเชื่อมต่อทางคิเนเมติกส์ดงั กล่าว และ
อาจอนุ มานได้ว่า การท�ำหน้ าที่ของกลุ่มกล้ามเนื้อหน้ าท้อง
และกล้ามเนื้อรอบสะบักอาจมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวส่วน
ของร่างกายร่วมกันได้4
แม้ผลการศึกษาจะพบค่าความสัมพันธ์ระหว่างความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องกับกล้ามเนื้อ upper trapezius
ในระดับปานกลาง แต่เมือ่ พิจารณาตามหลักการเชือ่ มต่อทาง
คิเนเมติกส์กลับ พบว่า กล้ามเนือ้ หน้าท้องกับกล้ามเนือ้ trapezius
ไม่ได้อยูใ่ นเมอริเดียนเดียวกัน เนื่องจากกล้ามเนือ้ trapezius จัด
อยู่ ใ นเมอริเ ดีย นของแขน (arm line) ซึ่ง อธิบ ายได้ จ าก
การศึกษาทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับการท�ำงานของรยางค์ทพ่ี บว่าต้อง
อาศัยการท�ำงานของกล้ามเนื้อและพังผืดของแกนกลางล�ำตัว
ร่วมด้วย2
2. ความแตกต่างของความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อหน้ าท้อง
และกล้ามเนื้ อรอบสะบักระหว่างผูป้ ่ วยปวดหลังส่วนบนที่
พบร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการสะบักจม
วัตถุประสงค์รองของการศึกษาคือเปรียบเทียบความ
แข็ง แรงของกล้ า มเนื้ อ หน้ า ท้ อ งและกล้ า มเนื้ อ รอบสะบัก
ระหว่างกลุ่มผูป้ ่วยปวดหลังส่วนบนที่พบร่วมและไม่พบร่วม
กับกลุ่มอาการสะบักจม ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ่วยปวดหลัง
ส่ ว นบนร่ ว มกับ กลุ่ ม อาการสะบัก จมมีค วามแข็ง แรงของ
กล้า มเนื้ อ หน้ า ท้อ งและกล้า มเนื้ อ รอบสะบัก บางมัด ต�่ำ กว่ า
กลุ่มทีไ่ ม่พบร่วมกับกลุ่มอาการสะบักจม อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.001) และกล้ามเนื้อมัดทีม่ รี ะดับความแข็งแรงลดลง
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ในการเปรีย บเทีย บระหว่า งกลุ่ม ได้แ ก่ กล้า มเนื้ อหน้ าท้อ ง
กล้ามเนื้อ upper trapezius กล้ามเนื้อ serratus anterior และ
กล้ามเนื้อ rhomboid ทัง้ สองด้าน (p<0.001)
การศึกษาพบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ serratus
anterior และ rhomboids muscles ลดลงในกลุม่ ผูป้ ว่ ยปวดหลัง
ส่วนบนร่วมกับกลุ่มอาการสะบักจมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สอดคล้องกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อรอบสะบักในผูป้ ว่ ยกลุ่มอาการสะบักจมทีผ่ า่ นมา13,23
นอกจากนี้ ยังคล้ายกับการศึกษาของ Ludewig และคณะ24
ในปี ค.ศ. 2000 และ Shahidi และคณะ25 ในปี ค.ศ. 2012 ที่
พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของคอและไหล่จะมีความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อรอบสะบักลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ serratus anterior และกล้ามเนื้อ rhomboid
ผลการศึกษาดัง กล่าวอาจอธิบ ายถึง สาเหตุ ท่ีความแข็งแรง
ลดลงได้ห ลายประเด็น เช่น อธิบ ายด้วยกลไกทางประสาท
สรีรวิทยา กล้ามเนือ้ serratus anterior และกล้ามเนือ้ rhomboid
เป็นกลุม่ กล้ามเนือ้ ตรงกันข้าม (antagonists) ของกล้ามเนือ้ หน้าอก
(pectoral muscles) ขณะทีก่ ล้ามเนื้อหน้าอกหดตัวต่อเนื่องกัน
ในท่ า ทางของการท� ำ งานจึง มีก ารส่ ง สัญ ญาณยับ ยัง้ ไปยัง
กล้ามเนื้อกลุม่ ตรงกันข้ามทีเ่ ป็ นกล้ามเนื้อรอบสะบักผ่านกลไก
reciprocal inhibition จึงอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการลดลงของ
ก�ำลังกล้ามเนื้อรอบสะบักได้26 นอกจากนี้ พยาธิก�ำเนิดและ
ปจั จัยเสริมของการเกิดจุดกดเจ็บไกอาจมีส่วนสนับสนุ นด้วย
เนื่องจากกลุ่มอาการสะบักจมเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาการ
ปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (myofascial pain) ซึง่ เป็นกลุม่ อาการ
ปวดเรือ้ รังทีม่ จี ดุ กดเจ็บไก และจุดกดเจ็บไกมีปจั จัยเสริมให้คง
สภาพไว้หลายปจั จัย เช่น ความเครียด ท่าทางการท�ำงานที่
ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ การหดตัวท�ำงานซ�้ำๆ ในท่า
เดิมนานๆ เป็ นต้น ปจั จัยดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบของกลไก
ป้อนไปข้างหน้ าชนิดส่งเสริม (feed forward mechanism)
ที่ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการรักษาจุดกดเจ็บไกให้หายขาดได้
เมือ่ กล้ามเนือ้ มีอาการปวดเรือ้ รังจากจุดกดเจ็บไกอาจมีผลท�ำให้
เกิดการลดลงของก�ำลังกล้ามเนื้อได้เช่นกัน27-28
เมือ่ พิจารณาการเปลีย่ นแปลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
upper trapezius พบว่าแตกต่างกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา24, 29-31
กล่าวคือ ผูป้ ว่ ยปวดหลังส่วนบนทีพ่ บร่วมกับกลุม่ อาการสะบักจมมี
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ upper trapezius ลดลง เปรียบเทียบ
กับการศึกษาก่อนหน้านี้ทศ่ี กึ ษาในผูป้ ่วยปวดข้อไหล่ พบว่า
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ upper trapezius ไม่มภี าวะอ่อนแรง
และบางการศึก ษากลับ พบว่ า ความแข็ง แรงของกล้า มเนื้ อ
upper trapezius เพิ่ม มากขึ้น อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ อ้า งอิง
การรวบรวมประเภทของกล้ามเนื้อตามหลักการของ Janda5
ได้ส รุป ว่า กล้า มเนื้ อ upper trapezius เป็ นกล้า มเนื้ อ ที่ม ี
ปีท่ี 49 ฉบับที่ 3 กันยายน 2559

แนวโน้มหดสัน้ (tightness) มากกว่าอ่อนแรง5 ข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับ
การแปลผลความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ upper trapezius คือ
ไม่ม มี าตรฐานก�ำ หนดว่า แรงหดตัวเท่า ใดที่ถือว่า เป็ นภาวะ
อ่ อ นแรงในผู้ป่ว ยที่ม ีก ลุ่ ม อาการสะบัก จมเนื่ อ งจากยัง ไม่ม ี
การศึกษาถึงค่าเกณฑ์มาตรฐานของกล้ามเนื้อ upper trapezius
ในผู้ป่วยที่มกี ลุ่มอาการสะบักจม แม้แต่ในการศึกษาครัง้ นี้
ค�ำว่าอ่อนแรงเกิดจากการเปรียบเทียบแรงการหดตัวระหว่าง
กลุ่มผู้ป่วยปวดหลังส่วนบนที่พบร่วมและไม่พบร่วมกับกลุ่ม
อาการสะบักจม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดังกล่าวในกลุ่ม
ทีพ่ บร่วมกลุ่มอาการสะบักจมอาจเกิดจากอาการปวดเป็ นตัว
จ�ำกัดแรงการหดตัวของกล้ามเนื้อก็ได้32. 33 ในขณะทีก่ ล้ามเนื้อ
middle trapezius และ lower trapezius พบเพียงแนวโน้ ม
ความแตกต่างของความแข็งแรง โดยพบว่าผู้ป่วยปวดหลัง
ส่วนบนทีพ่ บร่วมกับกลุ่มอาการสะบักจมมีแนวโน้มความแข็ง
แรงของกล้ามเนื้อมัดดังกล่าวต�่ำกว่าผูป้ ่วยปวดหลังส่วนบนที่
ไม่พบร่วมกับกลุ่มอาการสะบักจมแต่ไม่มนี ัยส�ำคัญทางสถิติ
อาจเกิดจากข้อจ�ำกัดในการค�ำนวณขนาดตัวอย่างจากตัวแปร
วัดผลทีไ่ ม่ได้ใช้ทกุ ตัวแปรค�ำนวณ จึงอาจส่งผลให้ขนาดตัวอย่าง
ไม่มากเพียงพอทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นผลอันแท้จริงได้ นอกจากนี้
อาจเกิดจากความแปรปรวนเนื่องจากมีการตรวจก�ำลังกล้าม
เนื้อหลายมัดในเวลาใกล้กนั การศึกษาต่อไปจึงควรมีการสุ่ม
วิธกี ารประเมินก�ำลังกล้ามเนื้อและภาวะกล้ามเนื้อหดสัน้ เพื่อ
ลดปญั หาเกีย่ วกับภาวะล้าของอาสาสมัครได้

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสรุปได้วา่ ผูป้ ว่ ยปวดหลังส่วนบนอาจพบ
ความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อรอบสะบัก
เนื่ องจากพบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อดังกล่าวในระดับต�่ำถึงระดับปานกลาง ยิง่ ไปกว่านัน้
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระหว่างผูป้ ่วยปวดหลังส่วนบนที่
พบร่วมกับกลุม่ อาการสะบักจม มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
บางมัดต�่ำกว่ากลุ่มทีไ่ ม่พบร่วมกับกลุ่มอาการสะบักจม ได้แก่
กล้ามเนื้อหน้ าท้อง กล้ามเนื้อ upper trapezius กล้ามเนื้อ
serratus anterior และกล้ามเนื้อ rhomboid ทัง้ สองด้าน
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากกลุ่มวิจยั และพัฒนา
ด้ า นประสาทวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น และ
บัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น นอกจากนี้ ผู้ว ิจ ัย
ขอขอบคุณแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีใ่ ห้การสนับสนุ นและส่งต่อผูป้ ่วยใน
การศึกษาครัง้ นี้

ข้อจ�ำกัดและข้อเสนอแนะ
รายงานนี้เป็ นการศึกษาในเชิงสหสัมพันธ์ของตัวแปร
ทีต่ อ้ งการ แต่ความสัมพันธ์ทไ่ี ด้ไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจน ว่า
ตัวแปรหนึ่งเป็ นเหตุหรือผลของอีกตัวแปรหนึ่ง จึงควรศึกษา
เพิม่ เติมในเชิงลึกของการหาความสัมพันธ์ตวั แปรทีอ่ าจมีผล
ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็ นปจั จัยรบกวน เช่น เพศ
อายุ อาชีพ พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย เป็นต้น นอกจากนี้
อาจต้อ งมีก ารศึก ษาถึง ลัก ษณะอื่น ๆ ของภาวะกล้า มเนื้ อ
ท�ำงานไม่สมดุล เช่น กล้ามเนื้อหดสัน้ (muscle tightness)
และท่าทาง (posture) ร่วมด้วย
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