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บทคัดย่อ 
 
 
  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความยาวกล้ามเน้ือขอ้ไหล่ในนักกีฬาว่ายน ้ า
เยาวชน ท่ีมีและไม่มีอาการขอ้ไหล่เจ็บทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุ 13-20 ปี  มีผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา
ทั้งหมด 39 คน โดยนกักีฬา 18 คนมีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้งมีอายุเฉล่ีย 14.28 ± 1.07 ปี  และ 6 คนมี
ขอ้ไหล่เจ็บเพียงขา้งเดียวมีอายุเฉล่ีย 15.17 ± 1.72 ปี และนกักีฬาท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้ง
จ านวน 15 คนมีอายเุฉล่ีย 15.93 ± 2.02 ปี   แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามลกัษณะของขอ้ไหล่ คือ กลุ่มขอ้ไหล่
เจ็บ (n = 42) และกลุ่มไม่มีขอ้ไหล่เจ็บ (n = 36) ท าการประเมินตวัแปร ดงัน้ี  ความยาวกลา้มเน้ือ 
latissimus dorsi ร่วมกบั teres major (LD+TM), pectoralis major (PMj), pectoralis minor (PMi), 
มุมการเคล่ือนไหวของ shoulder external rotation (ER), shoulder internal rotation (IR), มุมการ
เคล่ือนไหวรวมของขอ้ไหล่ (range of combine shoulder elevation: CSE), ระยะ superior Kibler 
(SK), ระยะ inferior Kibler (IK) และค่า Scapular Index (SI) ซ่ึงแสดงถึงความยาวกลา้มเน้ือ 
pectoralis minor     วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ Mann Whitney U Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มขอ้ไหล่เจบ็ และขอ้ไหล่ปกติ  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ p ≤ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า นักกีฬาว่ายน ้ าส่วนมาก (73.8%) เกิดขอ้ไหล่เจ็บ ท่ีระยะผลกั (push 
phase) ของการว่ายน ้ า ค่ามธัยฐานของระดบัความเจ็บปวดขอ้ไหล่ในขณะว่ายน ้ าเท่ากบั 5 แต่
ในขณะพกัเท่ากบั 0 ค่าเฉล่ียความยาวกลา้มเน้ือของกลุ่มขอ้ไหล่เจ็บของ LD+TM, PMj, PMi, ER, 
IR, CSE, SK, IK และค่า SI คือ 170.14 ± 12.38 องศา, 186.06 ± 9.27 องศา, 3.94 ± 1.27 เซนติเมตร 
(ซม.) , 106.23 ± 10.15 องศา, 69.48 ± 8.24 องศา, -1.44 ± 6.99 องศา, 6.04 ± 1.13
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ซม., 7.90 ± 1.35 ซม. และ 53.73 ± 6.44 ตามล าดบั    และค่าเฉล่ียความยาวกลา้มเน้ือของกลุ่มท่ีไม่มี
ขอ้ไหล่เจ็บในนกักีฬาวา่ยน ้ าของ LD+TM, PMj, PMi, ER, IR, CSE, SK, IK และค่า SI คือ 172.95 
± 7.56 องศา, 185.78 ± 9.84 องศา, 3.93 ± 1.23 ซม., 103.454 ± 10.23 องศา, 63.61 ± 9.20 องศา, -
4.17 ± 7.64, 6.01 ± 0.92 ซม., 7.65 ± 1.43 ซม. และ 56.34 ± 5.48 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบความแตกต่างเฉพาะค่าของ IR ระหวา่งกลุ่ม คือกลุ่มขอ้ไหล่
เจบ็มีค่า IR มากกวา่กลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจ็บอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (69.48 ± 8.24 องศา และ 63.61 
± 9.20 องศา p= 0.004) 

สรุปได้ว่า กลุ่มขอ้ไหล่เจ็บมีช่วงการเคล่ือนไหว IR มากกว่ากลุ่มไม่มีขอ้ไหล่เจ็บของ
นกักีฬาวา่ยน ้าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ pmj และ ER ของขอ้ไหล่ของนกักีฬาทั้งสองกลุ่มมีค่า
มากกว่าเม่ือเทียบกบัค่าปกติของผูท่ี้ไม่ใช่นกักีฬา   การมีช่วงการเคล่ือนไหวท่ีมากกว่าภาวะปกติ 
สนบัสนุนกลไกการเกิดขอ้ไหล่เจบ็จากภาวะไม่มัน่คงของขอ้ไหล่ (instability) ซ่ึงท าให้เส่ียงต่อการ
เกิดการกดเบียดของเน้ือเยื่อรอบขอ้ไหล่ (secondary impingement) ในขณะว่ายน ้ า     ดงันั้น การ
บริหารกล้ามเน้ือรอบๆขอ้ไหล่เพื่อเพิ่มความมัน่คง และความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ อาจจะช่วย
ป้องกนัการเกิดภาวะขอ้ไหล่เจบ็ในนกักีฬาวา่ยน ้า 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this study was to compare the length of shoulder muscles of male and female 
junior swimmers who had and did not have shoulder pain.  There were 39 volunteers aged 
between 13 and 20 years.  The 18 swimmers with both shoulders pain aged 14.28 ± 1.07 years 
old. The 6 swimmers with unilateral shoulder pain were 15.17 ± 1.72 years old, and 15 swimmers 
with both normal shoulders aged 15.93 ± 2.02 years old.  Two groups of shoulders, that is, the 
shoulder pain group (n = 42 shoulders) and the normal shoulder of swimmers (n = 36 shoulders) 
were classified.  The measured parameters were the muscle length of latissimus dorsi and teres 
minor (LD+TM), pectoralis major (PMj), pectoralis minor (PMi), the range of shoulder external 
rotation (ER), internal rotation (IR), the range of combined shoulder elevation (CSE), superior 
Kibler (SK), inferior Kibler (IK), and Scapular Index (SI) which represented muscle length of the 
pectoralis minor.  The Mann Whitney U Test was used as the statistical test to compare the results 
between the shoulder pain group and normal shoulder of swimmers (n = 36 shoulders) with p ≤ 
0.05. 
 The results found that most of swimmers (73.8%) had shoulder pain in the push phase of 
swimming.  The median of shoulder pain level during swimming was 5 and the median pain level 
during resting was zero.  The muscle length of the shoulder pain group of LD+TM, PMj, Pmi, 
ER, IR, CSE, SK, IK and SI were 170.14 ± 12.38 degrees, 186.06 ± 9.27 degrees, 3.94 ± 1.27 



จ 

centimeters (cm), 106.23 ± 10.15 degrees, 69.48 ± 8.24 degrees, -1.44 ± 6.99 degrees, 6.04 ± 1.13 
cm 7.90 ± 1.35 cm, and 53.73 ± 6.44, respectively.  On the other hand, the muscle length of 
normal shoulder of swimmers of LD+TM, PMj, Pmi, ER, IR, CSE, SK, IK and SI were 172.95 ± 
7.56 degrees, 185.78 ± 9.84 degrees, 3.93 ± 1.23 cm, 103.45 ± 10.23 degrees, 63.61 ± 9.20 
degrees, -4.17 ± 7.64, 6.01 ± 0.92 cm, 7.65 ± 1.43 cm and 56.34 ± 5.48, respectively. 
 The results from this study showed only statistical significant difference between groups 
in IR.  The shoulder pain group had ROM of the shoulder internal rotation more than the normal 
shoulder of swimmers (69.48 ± 8.24 degrees and 63.61 ± 9.20 degrees , p=0.004) 
 In conclusion, the shoulder pain group had significantly larger IR than the normal 
shoulder group of swimmers.  The PMJ and ER of swimmers were larger than non-athlete 
shoulders.  This larger ROM supports the mechanism of shoulder pain from the shoulder 
instability.  This instability of shoulder increases the risk of secondary shoulder impingement 
during swimming.  Therefore, the exercise of muscles around shoulder to increase stability and 
strength may help to prevent the shoulder pain in swimmers. 


