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บทคัดย่อ 

ต าราทางชีวกลศาสตร์ของมนุษย์มักก าหนดระยะห่างในแนวระดับของขอบด้านใน 
(medial border) ของกระดูกสะบกัถึงแนวกระดูกสันหลงั เท่ากบั 3 น้ิว ซ่ึงมีหลกัฐานงานวิจยั
สนบัสนุนนอ้ย เน่ืองจากต าแหน่งของกระดูกสะบกัข้ึนกบัขนาดและรูปร่างของแต่ละบุคคล ดงันั้น 
การก าหนดค่าเท่ากบั 3 น้ิว จึงท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการน าไปใช้ในทางคลินิก ดงันั้น การวิจยัน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาต าแหน่งของกระดูกสะบกัโดยใช้วิธีการวดัทางคลินิกแบบ Kibler คือ 
Superior Kibler (SK) และ Inferior Kibler (IK) ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขอ้ไหล่ปกติอายุ 15 – 20 ปี  ตวั
แปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ น ้าหนกั ส่วนสูง ดชันีมวลกาย (BMI), ความถนดัของแขน ความกวา้งไหล่ (SW), 
ความกวา้งอก (CW) และความยาวแขนขา้งถนดัและไม่ถนดั (DA, NDA) การวดั SK และ IK ของ
แขนขา้งถนดั (DSK, DIK) และแขนขา้งไม่ถนดั (NDSK, NDIK) กระท าโดยใช ้Palpation Meter 
(PALM®) และให้กลุ่มตวัอย่างยืนตรงมือวางบนขอ้สะโพก  ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่
นกักีฬา 306 คน และนกักีฬาวา่ยน ้ า 29 คน เป็นเพศชาย 151, 17 คน และถนดัแขนขวาจ านวน 285, 
25 คน ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีค่าเฉล่ียของน ้ าหนกั ส่วนสูง และ BMI เท่ากบั 56.09+7.5 
กก. 165.76+8.27 ซม. และ 20.34+1.47 กก./ม2 ตามล าดบั ค่าเฉล่ียจากกลุ่มตวัอยา่ง 335 คน ของ 
SW, CW, DA, NDA, DSK, NDSK, DIK และ NDIK เท่ากบั 31.15+2.53, 28.14+2.29, 76.76+4.87, 
76.62+4.81, 6.71+0.86, 6.50+0.88, 8.10+1.03 และ 7.69+1.03 ซม. ตามล าดบั ค่าเฉล่ียของ DSK, 
NDSK, DIK และ NDIK ในเพศชายท่ีไม่ใช่นกักีฬาเท่ากบั 6.89+0.87, 6.7+0.88, 8.52+1.05 และ 
8.08+1.11 ตามล าดบั ในเพศหญิงท่ีไม่ใช่นกักีฬามีค่าเท่ากบั 6.65+0.76, 6.4+0.74, 7.71+0.85 และ 
7.34+0.74 ตามล าดบั ซ่ึงพบวา่มีความแตกต่างของค่า DSK, NDSK, DIK และ NDIK ระหวา่งเพศ
ชายและหญิงของกลุ่มท่ีไม่ใช่นกักีฬาท่ี p=0.000-0.012 ส่วนค่าเฉล่ียของ DSK, NDSK, DIK และ 
NDIK ในนกักีฬาวา่ยน ้าชายเท่ากบั 5.98+1.00, 5.59+1.12, 7.93+0.98 และ 7.51+1.25 ตามล าดบั ใน
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นกักีฬาวา่ยน ้าหญิงมีค่าเท่ากบั 6.33+1.11, 6.36+1.15, 8.00+1.08 และ 7.63+1.25 ตามล าดบั ซ่ึงไม่มี
ความแตกต่างระหว่างเพศในกลุ่มนกักีฬาวา่ยน ้ า แต่พบความแตกต่างระหวา่งแขนขา้งถนดักบัขา้ง
ไม่ถนดัในทั้งสองกลุ่มท่ี p=0.000 และมีความแตกต่างของค่า DSK และ NDSK ระหว่างกลุ่มท่ี 
p=0.001, 0.007 ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรท่ีศึกษาในแต่ละช่วงอายุ (15, 
16, 17, 18, 19 และ 20 ปี) พบความแตกต่างเฉพาะค่า DSK ระหว่างอายุ 15 กบั 16 ปี เท่านั้น 
(6.45+0.84 vs 6.97+0.86, p=0.005) และผลการศึกษาเปรียบเทียบค่า DSK และ NDSK ในแต่ละ
ช่วงอายุกบัค่า 3 น้ิว หรือ 7.62 ซม. พบวา่มีความความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p=0.000 
นอกจากน้ียงัพบว่าค่าท่ีมีผลในการท านายต าแหน่งของ DSK และ NDSK ประกอบด้วยเพศ, 
ประเภทของกิจกรรม, ความกวา้งไหล่ และความกวา้งอก แต่ค่าท่ีมีผลในการท านายต าแหน่งของ 
DIK และ NDIK นั้น มีเพียงประเภทของกิจกรรมและความกวา้งอกเท่านั้น ซ่ึงสมการท านาย
ต าแหน่งของกระดูกสะบกัท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี สามารถท านายไดป้ระมาณ 30% ดงันั้นการน าไปใช้
ในการตรวจประเมินต าแหน่งของกระดูกสะบกัขณะพกัในผูท่ี้มีอายุ 15-20 ปี เพื่อประกอบการ
ตรวจประเมินวินิจฉัยความผิดปกติจึงควรตอ้งระวงั ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีอาจใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดท่าบริหารเพื่อปรับสมดุลกล้ามเน้ือและปรับโครงสร้างรอบกระดูกสะบกัให้อยู่ใน
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมและลดความเส่ียงต่ออาการบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไป 
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Abstract 

 Human biomechanic textbooks usually reported that the medial border of the scapula is 
positioned approximately 3 inches from the spine.  However, there was a few evidence to support 
this statement. Since scapular position are based on individual body size and stature, therefore, 
using the defined distance as 3 inches may restrict its used in clinic.  The aim of the study was to 
investigate the value of scapular position using the Kibler clinical method, that is the superior 
Kibler (SK) and the inferior Kibler (IK) in volunteer aged between 15 – 20 years with normal 
shoulder joints.  The measured variables in this study were weight, height, body mass index 
(BMI), length of dominant arm (DA) and non-dominant arm (NDA).  Measurement of SK and IK 
of the dominant arm (DSK, DIK) and the non-dominant arm (NDSK, NDIK) were performed 
using a Palpation Meter (PALM®) while subjects stand with hands on hips.  The results from 306 
non-athletes and 29 swimmers were 151, 17 males with 285, 25 right arm dominant, respectively.  
For overall subjects, the average weight were 56.09+7.5 kg, height 165.76+8.27 cm, and BMI 
20.34+1.47 kg/m2.  Mean SW, CW, DA, NDA, DSK, NDSK, DIK and NDIK from total 335 
subjects were 31.15+2.53, 28.14+2.29, 76.76+4.87, 76.62+4.81, 6.71+0.86, 6.50+0.88, 8.10+1.03 
and 7.69+1.03 cm, respectively.  Mean DSK, NDSK, DIK and NDIK in non-athlete male were  
6.89+0.87, 6.7+0.88, 8.52+1.05 and 8.08+1.11, while in non-athlete female were 6.65+0.76, 
6.4+0.74, 7.71+0.85 and 7.34+0.74 cm, respectively. There was significant difference of DSK, 
NDSK, DIK and NDIK between gender in non athlete group at p=0.000-0.012.  Mean DSK, 
NDSK, DIK and NDIK in male swimmer were 5.98+1.00, 5.59+1.12, 7.93+0.98 and 7.51+1.25, 
while in female swimmer were 6.33+1.11, 6.36+1.15, 8.00+1.08 and 7.63+1.25 cm, respectively.  
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No significant difference was found between gender in swimmer group, but there was significant 
difference between dominant and non-dominant arms in both groups at p=0.000 and there was 
significantly different in DSK and NDSK between groups (p=0.001 and 0.007), respectively. 
Comparison of all measured parameters between each age range (15, 16, 17, 18, 19 and 20 years) 
found a significant difference only those of DSK between aged 15 and 16 years (6.45+0.84 vs 
6.97+0.86, p=0.005).  Comparison the value of DSK and NDSK in each age range from this study 
and 3 inches or 7.62 cm. found significant difference at p = 0.000.  Furthermore, the parameters 
affected prediction of DSK and NDSK were gender, activity, shoulder width and chest width, 
whereas parameters affected prediction of DIK and NDIK were activity and chest width.  The 
equation from this study can predict about 30% therefore using this prediction to determine the 
scapular position in subject aged 15 – 20 years for screening the abnormality requires carefully 
interpretation.  The presented results may be used as a guideline for exercise prescription to 
facilitate appropriate muscle co-activation and scapular position to reduce the risk of injury.      
 


