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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ขอ้ไหล่ประกอบดว้ยกระดูก 3 ช้ิน คือ กระดูกตน้แขน (humerus), กระดูกสะบกั 
(scapula)  และ กระดูกไหปลาร้า  (clavicle) ต าแหน่งและการวางตวัของกระดูกเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ
ชีวกลศาสตร์ของการเคล่ือนไหว การท างานของกลา้มเน้ือ และการเกิดความผิดปกติ (impairment) 
ของขอ้ไหล่ (Saunerland, 1994) โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระดูกสะบกัซ่ึงวางตวับนผนงัทรวงอกดา้นหลงั 
และไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นขอ้ต่อท่ีแทจ้ริง (true joint) แต่อาศยัการท างานของกลา้มเน้ือในลกัษณะขอ้
ต่อ เรียกวา่ scapulothoracic joint (ST)  กระดูกสะบกัมี glenoid cavity ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั
ของ glenohumeral joint (GH)  การเคล่ือนไหวของ ST ข้ึนกบัการท างานของกลา้มเน้ือและลกัษณะ
โครงสร้างของกระดูกสันหลงัและกระดูกซ่ีโครง และมีผลต่อการเคล่ือนของ GH โดยตรง ดงันั้น 
ต าแหน่งของกระดูกสะบกัทั้งในขณะพกัหรือขณะเคล่ือนไหว จึงมีความส าคญัอย่างมากต่อการ
วนิิจฉยัสาเหตุของความผดิปกติของขอ้ไหล่  

จากต าราทางชีวกลศาสตร์กล่าววา่ต าแหน่งของกระดูกสะบกัในขณะพกัหรือขณะท่ีแขนอยู่
แนบล าตวัจะมีขอบดา้นใน (medial border) ห่างจากแนวกระดูกสันหลงัประมาณ 3 น้ิว และวางตวั
โดยมีมุมบน (superior angle) อยูร่ะดบัเดียวกบักระดูกสันหลงัระดบัอกท่ี 2 และมุมล่าง (inferior 
angle) ของกระดูกสะบกัอยูร่ะดบัเดียวกบักระดูกสันหลงัระดบัอกท่ี 7 (Sahrmann, 2002) ซ่ึงการ
ก าหนดระยะห่าง 3 น้ิวจากกระดูกสันหลงัน้ี มีหลกัฐานงานวิจยัสนบัสนุนนอ้ยมาก และยงัไม่ถือ
เป็นค่ามาตรฐาน เน่ืองจากต าแหน่งของกระดูกสะบกัน่าจะข้ึนกบัขนาดและรูปร่างของแต่ละบุคคล 
และยงัไม่มีขอ้มูลแสดงต าแหน่งของกระดูกสะบกัท่ีเหมาะสมในเด็ก หรือในช่วงวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ี
เร่ิมฝึกซ้อมเพื่อเป็นนักกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาว่ายน ้ าซ่ึงเป็นกีฬาท่ีต้องใช้แขนมาก ดงันั้น การ
ก าหนดระยะห่างของกระดูกสะบกัจากแนวกระดูกสันหลงัท่ีแน่นอน จึงท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการ
น าไปใชอ้า้งอิงในทางปฏิบติั  

จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ ต าแหน่งของกระดูกสะบกัข้ึนกบัส่วนสูง (Tanaka และคณะ, 
1995; McKenna และคณะ, 2009b) แต่ยงัไม่มีผูศึ้กษาต าแหน่งของกระดูกสะบกัในแต่ละวยั จึงไม่
สามารถประยุกต์ใช้ในทุกกลุ่มประชากร โดยเฉพาะในเด็กและผูห้ญิงท่ีมีสัดส่วนร่างกายค่อนขา้ง
เล็กกว่าเพศชาย โดยเฉพาะส่วนสูงท่ีมากก็จะส่งผลให้ขนาดของกระดูกสะบกัใหญ่ข้ึนด้วย (da 
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Costa และคณะ, 2010) อีกทั้งต าแหน่งกระดูกสะบกัก็ยงัมีความแตกต่างระหว่างเพศ (McKenna 
และคณะ, 2009b) รวมถึงมีความแตกต่างตามขนาดรอบอกและ body mass index (BMI) (McKenna 
และคณะ, 2009b) และการศึกษาเปรียบเทียบระยะห่างของกระดูกสะบกักบัแนวกระดูกสันหลงั
ระหวา่งแขนทั้งสองขา้ง พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือความผดิปกติของต าแหน่งของกระดูก
สะบกัขา้งใดขา้งหน่ึงไม่มีผลต่อต าแหน่งของกระดูกสะบกัอีกขา้งหน่ึงแมจ้ะมีอาการบาดเจ็บร่วม
ดว้ย (McKenna และคณะ, 2009a) นอกจากน้ี ต าแหน่งของกระดูกสะบกัทั้งสองขา้งจะมีระยะห่าง
ใกลเ้คียงกนัในกลุ่มนกักีฬาท่ีมีลกัษณะกิจกรรมการเคล่ือนไหวของแขนทั้งสองขา้งเท่าๆกนั เช่น 
นกักีฬาวา่ยน ้ า (McKenna และคณะ, 2009a ; 2009b) ปัจจยัดา้นกายวิภาคก็มีผลให้ต าแหน่งของ
กระดูกสะบกัแตกต่างกนั อาทิเช่น ส่วนโคง้ของกระดูกสันหลงัส่วนอก โดยเฉพาะส่วนโคง้ของ
กระดูกสันหลงัส่วนอกท่ีผิดปกติ เช่น ภาวะหลงัโก่ง (hyperkyphosis), หลงัคด (scoliosis) จะท าให้
ความยาวของกลา้มเน้ือท่ีมีจุดเกาะบริเวณกระดูกสันหลงัส่วนอกนั้นผิดปกติ รวมถึงการวางตวัของ
กระดูกซ่ีโครง (ribs) ผดิปกติตามไปดว้ย ส่งผลต่อต าแหน่งของกระดูกสะบกัเน่ืองจากกระดูกสะบกั
วางตวับนกระดูกซ่ีโครงและเช่ือมต่อดว้ยกลา้มเน้ือ (da Costa และคณะ, 2010) นอกจากน้ี การ
วางตวัของกระดูกเชิงกราน (pelvis) ก็มีผลต่อแนวของกระดูกสันหลงัเช่นกนั กล่าวคือ กระดูกเชิง
กรานเช่ือมต่อกบักระดูกสันหลงัส่วนเอว หากกระดูกเชิงกรานหมุนมาทางดา้นหน้า (anterior tilt) 
จะส่งผลให้กระดูกสันหลงัส่วนเอวนั้นโคง้มากข้ึน (hyperlordotic) มีผลให้กระดูกสันหลงัส่วนอก
ตรงมากข้ึน แต่ถา้กระดูกเชิงกรานหมุนไปทางดา้นหลงั (posterior tilt) จะส่งผลให้กระดูกสันหลงั
ส่วนเอวนั้นโคง้นอ้ยลง (hypolordotic) มีผลให้กระดูกสันหลงัส่วนอกงอมากข้ึน (round back) และ
มีผลต่อต าแหน่งของกระดูกสะบกั (Norkin และ Levangie, 1992) 

ต าแหน่งของกระดูกสะบกัยงัแสดงถึงความยาวและการหดตวัของกลา้มเน้ือท่ีเหมาะสม ซ่ึง
มีผลต่อชีวกลศาสตร์การเคล่ือนไหวขอ้ไหล่ ต าแหน่งของกระดูกสะบกัท่ีไม่เหมาะสมอาจเป็น
สาเหตุท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บท่ีเน้ือเยื่อรอบขอ้ เช่น จากการกดทบั (impingement) และอาจท าให้
เกิดความผิดปกติอ่ืนๆของกลา้มเน้ือตามมา ไดแ้ก่ การหนาตวัหรือหดร้ังของกลา้มเน้ือต่างๆรอบ
กระดูกสะบกัและขอ้ไหล่ รวมทั้งอาการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือจากการท่ีกลา้มเน้ือถูกยืดยาวออก
เพราะต าแหน่งของกระดูกสะบกัท่ีผดิปกติ  ดงันั้น การวดัเพื่อหาต าแหน่งของกระดูกสะบกัในขณะ
พกัจึงมีความส าคญัอย่างมากต่อการตรวจประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการวินิจฉัยความผิดปกติ
เบ้ืองต้น และอาจใช้เป็นแนวทางในการก าหนดท่าบริหารเพื่อปรับสมดุลกล้ามเน้ือและปรับ
โครงสร้างรอบกระดูกสะบกัใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมและลดความเส่ียงต่ออาการบาดเจ็บท่ีอาจ
เกิดข้ึน ความผิดปกติของต าแหน่งของกระดูกสะบกัท่ีท าให้เกิดปัญหาการเคล่ือนไหวมีหลาย
ลกัษณะ เช่น abduction, adduction, downward rotation และ upward rotation ซ่ึงอาจสามารถ
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ตรวจวดัความผดิปกติจากการวดัต าแหน่งกระดูกสะบกั ดั้งนั้น การศึกษาน้ีจึงสนใจหาต าแหน่งของ
กระดูกสะบกัดว้ยวธีิการวดัของ Kibler ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีสามารถท าไดง่้ายทางคลินิก (McKenna และ
คณะ, 2004) 

การวดัเพื่อหาต าแหน่งของกระดูกสะบักทางคลินิกของ Kibler method มีสองเทคนิค 
(McKenna และคณะ, 2004) ไดแ้ก่ superior Kibler (SK) คือการวดัระยะห่างของ spine of scapula 
กบั spinous process ของกระดูกสันหลงัส่วนอกช้ินท่ี 3 และ 4 (T3/4) หรือระยะห่างของ spine of 
scapula กบักระดูกสันหลงัในแนว horizontal line และเทคนิค inferior Kibler (IK) ซ่ึงเป็นการวดั
ระยะห่างของมุมล่างของกระดูกสะบกั (inferior angle) กบั spinous process ของกระดูกสันหลงั
ส่วนอกช้ินท่ี 7 และ 8 (T7/8) หรือระยะห่างของมุมล่างของกระดูกสะบกักบักระดูกสันหลงัในแนว 
horizontal line โดยการวดัต าแหน่งของกระดูกสะบกันั้นมีความน่าเช่ือถือท่ีสุดเม่ือวดัในท่ามือวาง
บนขอ้สะโพก  และต าแหน่งของกระดูกสะบกัจะมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งของแขนในขณะท า
การวดั (McKenna และคณะ, 2004) 

การศึกษาน้ีตอ้งการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งของกระดูก
สะบกัในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขอ้ไหล่ปกติเพื่อน ามาวิเคราะห์หาสมการถดถอย (regression analysis) 
ส าหรับท านายระยะห่างของกระดูกสะบกัในแนว horizontal line กบัแนวกระดูกสันหลงัต่อไป ผล
การศึกษาจะมีประโยชน์โดยใช้เป็นแนวทางในการคดักรองและพิจารณาให้โปรแกรมการบริหาร
ขอ้ไหล่เพื่อลดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ โดยเฉพาะในนกักีฬาวา่ยน ้ าซ่ึงมีปัญหาขอ้ไหล่เจ็บสูงมาก 
(McKenna และคณะ, 2004) และจากการส ารวจเบ้ืองตน้พบวา่ช่วงอายุของนกักีฬาวา่ยน ้ าท่ีท าการ
ฝึกซ้อมและเล่นกีฬาอยา่งจริงจงันั้นอยูใ่นช่วงอายุ 15-20 ปี ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงสนใจท าการศึกษา
ในช่วงอายดุงักล่าว 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาผลของปัจจยัดา้นสัดส่วนร่างกาย, เพศ และอิทธิพลของการเล่นกีฬาหรือกิจกรรม
ท่ีใชแ้ขนเป็นประจ ากบัระยะห่างของกระดูกสะบกัในแนว horizontal line จากแนวกระดูก
สันหลงัในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขอ้ไหล่ปกติอาย ุ15 – 20 ปี 

2. เพื่อวิเคราะห์หาสมการถดถอยของระยะห่างของกระดูกสะบกัจากแนวกระดูกสันหลงัใน
กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ15 – 20 ปีท่ีมีขอ้ไหล่ปกติ 
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1.3 สมมติฐำนของกำรวจัิย 
     ปัจจยัดา้นสัดส่วนร่างกาย, เพศ และอิทธิพลของการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมท่ีใชแ้ขนเป็น

ประจ ามีผลต่อระยะห่างของกระดูกสะบกัในแนว horizontal line จากแนวกระดูกสันหลงั 
ขอบเขตกำรวจัิย 
     ศึกษาผลของปัจจยัดา้นสัดส่วนร่างกาย, เพศ และอิทธิพลของการเล่นกีฬาหรือกิจกรรม

ท่ีใช้แขนเป็นประจ าต่อระยะห่างของกระดูกสะบกัจากแนวกระดูกสันหลงัในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขอ้
ไหล่ปกติอาย ุ15 – 20 ปีเท่านั้น  

ข้อจ ำกดัของกำรวจัิย 
1. การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างอายุ 15-20 ปี จ  านวน 306 คน และกลุ่ม

นกักีฬาว่ายน ้ าในช่วงอายุเดียวกนั 29 คน ซ่ึงยงัไม่ใช่ค่าปกติของประชากร และไม่
ครอบคลุมในช่วงอายอ่ืุนๆ และประเภทกีฬาอ่ืนๆ  

2. การวดัค่า SK และ IK นั้นกระท าในระนาบ Coronal เพียงระนาบเดียว 
 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะของกำรวจัิย 
1. ระยะห่างของกระดูกสะบกัจากแนวกระดูกสัน หมายถึง (McKenna และคณะ, 2004) 

1.1 ระยะห่างจากขอบของ root of spine of scapula กบัแนวกระดูกสันหลงั 
(spinous process of vertebral spine) ในแนว horizontal line ซ่ึงเรียกว่า 
superior Kibler (SK)  

1.2 ระยะห่างจากมุมล่างของกระดูกสะบกั (inferior angle) กบัแนวกระดูกสัน
หลงั (spinous process of vertebral spine) ในแนว horizontal line ซ่ึง
เรียกวา่ inferior Kibler (IK)  

2. สัดส่วนร่างกาย หมายถึง  
2.1 ดชันีมวลกาย (body mass index; BMI) ค  านวณจากค่าน ้ าหนกัตวัหน่วย

เป็นกิโลกรัม หารดว้ยส่วนสูงร่างกายหน่วยเป็นตารางเมตร (WHO, 2010) 
2.2 ความกวา้งของไหล่ (shoulder width; SW) วดัระยะห่างระหวา่งต าแหน่ง

ของ posterolateral angle of acromion process ทั้งสองขา้ง โดยเคร่ือง 
anthropometer หน่วยเป็นเซนติเมตร 

2.3 ความกวา้งของอก (chest width; CW) วดัความกวา้งของอกจากผนงัทรวง
อกดา้นขา้งในแนว mid axillary line ในระดบั inferior angle ของกระดูก
สะบกั โดยเคร่ือง anthropometer หน่วยเป็นเซนติเมตร 
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2.4 ความยาวแขน วดัระยะความยาวจาก posterolateral angle of acromion 
process ถึงปลายน้ิวกลาง โดยใชส้ายวดั หน่วยเป็นเซนติเมตร 

3. แขนขา้งถนดั (dominance; D) และแขนขา้งไม่ถนดั (non-dominance; ND) โดย
ก าหนดให้แขนขา้งท่ีท ากิจกรรมหลกั เช่น เขียนหนงัสือ ขวา้งบอล แปรงฟัน เป็น
แขนขา้งท่ีถนดั (Annett, 1998) 

4. ประเภทของกีฬาหรือกิจกรรมท่ีใช้แขน โดยกลุ่มตวัอย่างจะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ 

4.1 กลุ่มประชากรสุขภาพดี ท่ีไม่ใช่นกักีฬาหรือไม่ไดใ้ชแ้ขนท ากิจกรรมหนกั
อยา่งต่อเน่ือง 

4.2 กลุ่มนกักีฬาท่ีใช้แขนท ากิจกรรมหนกัอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ อย่าง
นอ้ย 1 ปี เช่น นกักีฬาวา่ยน ้า เป็นตน้ 
 

1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
สมการถดถอยท่ีไดจ้ากการศึกษา สามารถน าไปท านายต าแหน่งกระดูกสะบกัท่ีควรจะเป็น

ของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการตรวจประเมิน คดักรองบุคคลท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความ
ผิดปกติของขอ้ไหล่ และอาจใช้เป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมการรักษาหรือการปรับสมดุล
กลา้มเน้ือและโครงสร้างรอบๆ กระดูกสะบกัใหเ้หมาะสมในแต่ละบุคคล 
 
 
 


