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บทคดัย่อ 

        กลา้มเน้ือทราพีเซียสส่วนล่าง (lower trapezius muscle) มีความส าคญัในการเพิ่มความมัน่คงของ
กระดูกสะบกั การศึกษาท่ีผ่านมาหลายการศึกษาพบความสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือ lower trapezius ต่อ
อาการปวดบริเวณกระดูกสันหลงัส่วนคอ วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพื่อประเมินหาความหนาของ
กล้ามเน้ือ lower trapezius ด้วยเคร่ืองอัลตราซาวด์ในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดคอเร้ือรังข้างเดียวและ
ประเมินหาความสัมพนัธ์ของความหนากลา้มเน้ือ lower trapezius และความรุนแรงของการปวดและ
ดชันีความพร่องความสามารถของคอ ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาน้ีเป็นผูห้ญิงท่ีมีอาการปวดคอเร้ือรังขา้งเดียว
จ านวน 20 คน (อายุเฉล่ีย 25.65 ± 3.69 ปี) และไม่มีอาการปวดคอ (อายุเฉล่ีย 25.80 ± 4.55 ปี) ความ
หนาของกลา้มเน้ือ lower trapezius จะท าทั้ง 2 ขา้ง ขา้งละ 2 คร้ัง ในท่าพกั บริเวณกระดูกสันหลงัส่วน
อกระดบัท่ี 8 ดว้ยเคร่ืองอลัตราซาวด์ ภาพท่ีไดน้ ามาวดัดว้ยโปรแกรม Image J ผลการศึกษาพบวา่ในผู ้
ท่ีมีการปวดคอ ความหนาของกลา้มเน้ือ lower trapezius ดา้นเดียวกบัขา้งท่ีมีอาการปวดคอมีขนาดเล็ก
กว่าผูท่ี้ไม่มีอาการปวดคอ (p < 0.05) ไม่พบความแตกต่างระหว่างขา้งของความหนาของกลา้มเน้ือ 
lower trapezius ในผูท่ี้มีอาการปวดคอ (p > 0.05) กลุ่มท่ีไม่มีอาการปวดคอมีความหนาของกลา้มเน้ือ 
lower trapezius ด้านขวา (ด้านถนัด) มากกว่าด้านซ้าย (ด้านไม่ถนัด) (p > 0.05) ความหนาของ
กลา้มเน้ือ lower trapezius ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรุนแรงของอาการปวดและความบกพร่องของ
คอ (p > 0.05) การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าผูป่้วยท่ีมีอาการปวดคอเร้ือรังข้างเดียวมีความหนาของ
กลา้มเน้ือ lower trapezius ลดลง ปัจจยัของขา้งท่ีปวดและความถนดัของแขนควรตอ้งน ามาพิจารณา
เม่ือศึกษาถึงขนาดของกลา้มเน้ือ lower trapezius 
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ABSTRACT 

        Lower trapzius muscle has an important role in scapular stabilization.  Many 

studies have demonstrated the contribution of lower trapezius muscle to pain in the 

cervical spine.  The aims of the study were to examine thickness of the lower trapezius 

muscle using ultrasound imaging in patients with chronic unilateral neck pain and to 

determine relationships of the lower trapezius muscle thickness and pain intensity and 

disability.  Twenty women with chronic unilateral neck pain (mean age 25.65 ± 3.69 

years) and 20 controls (mean age 25.80 ± 4.55 years) participated in the study.  The 

lower trapezius muscle thickness was measured bilaterally twice at rest at T8 spinous 

process using ultrasound imaging.  Measurements of each image were made using 

Image J software program.  The results demonstrated smaller thickness of the lower 

trapezius muscle in the side ipsilateral to pain in patients with neck pain compared to 

controls (p < 0.05).  There was no significant difference in the thickness of the lower 

trapezius muscle between the ipsilateral and contralateral sides (p > 0.05).  In the 

control group, the lower trapezius muscle thickness on the right (dominant) side was 

greater than that in the left (non-dominant) side (p < 0.05).  The lower trapezius muscle 

thickness was not correlated with pain intensity and neck disability (p > 0.05).  The 

study suggests that patients with unilateral neck pain have decreased thickness of the 

lower trapezius muscle ipsilateral to pain.  Influence of side of pain and hand 

dominance must be considered when investigating size of the lower trapezius muscle. 


