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การวัดขนาดและการสอนเดินโดยอุปกรณชวยการเดิน
ไมค้ํายันรักแร (Axillary crutch)
เปนอุปกรณชว ยเดินที่ควรใชเปนคู เนื่องจากมีจุดยึดตอนบนอยูที่รักแร จึงชวยพยุงตัวไดดีและ
แบงรับน้ําหนักไดถึง 80% ของน้ําหนักตัว
สวนประกอบของไมค้ํายันรักแร

การวัดความยาวที่เหมาะสมของไมค้ํายันรักแร
ในทานอน
- ใหผูปว ยนอนหงาย พักสวนไหล ไมเกร็ง
- วัดความยาวจาก anterior axillary fold ถึงสนเทา บวก 1 นิ้วสําหรับความสูงของรองเทา
ในทายืน
- ใหผูปว ยถือ axillary crutches ใหปลายไมหางจากนิ้วกอยไปทางดานขาง 6 นิ้ว ดานหนา
6 นิ้ว
- ปรับระดับความยาวไมให underarm rest ต่ํากวา anterior axillary fold 2 นิ้วมือ
- ปรับระดับ hand bar ใหจบั แลวขอศอกงอ 30o ขอมือกระดกขึน้ เต็มที่ และมือกําไดเต็มที่
การสอนเดิน
การเดินโดยใชไมค้ํายันรักแร มี 2 แบบคือ
1. Point gait
2. Swing gait
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Point gait
4 – Point gait : จังหวะการเดินคือ ไมซาย ขาขวา ไมขวา ขาซาย
ไมซาย ขาขวา ไมขวา ขาซาย ........
จะมีจดุ รับน้ําหนักที่พนื้ 3 จุดเสมอ จึงเปนการเดินที่มนั่ คงที่สุด
มักใชในผูปวยที่มีปญหา ataxia มีอาการเจ็บปวดของแขนขาทั้งหมด หรือตองการลดการลง
น้ําหนักที่ขา 2 ขาง บางสวน เพราะการเดินแบบนีจ้ ะกระจายน้ําหนักไปทุกแขนขา
ขอเสียของการเดินแบบนี้ คือ เดินไดชา และผูปวยมักมีปญหาในการเรียนรูวิธีเดิน
2 – Point gait : จังหวะการเดิน คือ ไมซาย + ขาขวา ไมขวา + ขาซาย
ไมซาย + ขาขวา ไมขวา + ขาซาย
........
จะเดินไดเร็วกวา 4 – Point gait และมีความมั่นคงพอสมควร
ใชในผูปว ย ataxia และกรณีที่ตองการลดการลงน้ําหนักที่ขา 2 ขาง โดยจะลดการลงน้ําหนัก
ไดถึง 45 % ของน้ําหนักตัว
3 – Point gait : จังหวะการเดิน คือ ไม 2 ขาง ขาที่มีปญหา
ขาที่ดี
ไม 2 ขาง ขาที่มีปญหา
ขาที่ดี
........
ใชกรณีที่ตองการไมใหลงน้าํ หนัก หรือใหลงน้ําหนักบางสวนที่ขาขางใดขางหนึ่ง และผูปวยมี
การทรงตัวดี
Swing gait
Swing-to gait : จังหวะการเดินคือ ไม 2 ขาง – จากนั้นยกและเหวีย่ งตัวไปจนถึงระดับไม

ใชในผูปว ย paraplegia ที่ขาไมมีแรง 2 ขาง แตมีแรงกลามเนื้อลําตัว โดยอาจจะตองสวมกาย
อุปกรณเสริมขา (KAFO) เวลายืนและเดินดวย
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Swing-through gait : จังหวะการเดิน คือ ไม 2 ขาง- จากนั้นยกและเหวี่ยงตัวไปจนเลยระดับไม

การเดินแบบนี้ ตองใชพลังงานในการเดินมาก และผูปวยตองมีการทรงตัวที่ดี รวมทัง้ กําลัง
แขน 2 ขาง ก็ตองดีมาก
การเดินขึ้น – ลงบันได
ควรมีราวบันไดชวย และรวบไม 2 ขางไวดานเดียว แตถาไมมีราวบันได ก็ถือไม 2 ขาง
ตามปกติ
การเดินขึ้นบันได
จังหวะการเดินคือ : ยกขาขางที่ดีกาวขึน้ กอน – ตามดวยขาขางที่มีปญหา – สุดทายคือไมค้ํายัน
การเดินลงบันได
จังหวะการเดินคือ : ยกไมลงไปกอน – ตามดวยขาขางที่มีปญหา – สุดทายคือขาขางที่ดี
Lofstrand crutch
ประกอบดวยแกนอลูมิเนียม และมีดามมือจับ รวมทั้งหวงคลองรอบชวงตนของทอนแขนสวน
ปลาย ซึ่งจะชวยเพิ่มความมัน่ คงของทอนแขนสวนปลายเวลายันลงน้ําหนัก
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สามารถใชเปนคูแทน axillary crutches ในผูปวยที่มีการทรงตัวดี และมีความมั่นใจในการใช
มีขอดีกวาไมเทอะทะ และผูปวยสามารถปลอยมือเพื่อไปทํากิจกรรมอยางอื่นขณะถือไมได
การวัดความยาว
- ใหผูปว ยถือ Lofstrand crutch โดยใหปลายไมหางจากนิ้วกอยไปทางดานขาง 6 นิ้ว
- จากนัน้ เลื่อนปรับระดับไม เพื่อใหระดับมือจับอยูในตําแหนงทีเ่ มื่อผูปวยจับแลว ขอศอกงอ
20o – 30o และสวนของหวงคลองอยูในระดับชวงตนของทอนแขนสวนปลาย
การสอนเดิน
เดิน point gait เชนเดียวกับ axillary crutches แตเดิน swing gait ไมได
การเดินขึ้นลงบันไดก็เชนเดียวกับ axillary crutches
Platform crutch
ประกอบดวยแกนอลูมิเนียม ยาวขึ้นจนถึงระดับขอศอก และมีแผนรองรับทอนแขนสวนปลาย
รวมทั้งมีมือจับ (vertical hand grip) บริเวณสวนปลายของแผนรองรับทอนแขน และมี velcro strap
รัดรอบทอนแขนเพื่อยึดติดกับ crutch

มีขอดี คือ สามารถลงที่ทอนแขนสวนปลาย แทนการลงน้ําหนักที่ขอมือ นอกจากนี้สวนมือ
จับยังสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับความผิดรูปของมือได
ขอบงใช คือ ในผูปวยที่มีขอ ศอกงอติดแข็ง ไมสามารถเหยียดออกได
ในผูปวยที่ไมสามารถยันลงน้ําหนักผานขอมือได เชน ผูปวยที่มีขอมืออักเสบ
หรือมีการผิดรูปของขอมือ
ในผูปวยที่มีการผิดรูปของมือ ทําใหกําจับ axillary crutches ไมได
การวัดความยาวของ platform crutch ที่เหมาะสม
- ใหผูปว ยถือ platform crutch โดยใหปลายไมหางจากนิ้วกอยไปทางดานขาง 6 นิ้ว
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- เลื่อนปรับระดับไม เพื่อใหแผนรองรับทอนแขนสวนปลาย อยูในระดับที่ขอศอกงอ 90o
การสอนเดิน
- เดิน point gait เชนเดียวกับ axillary crutches
- การเดินขึน้ – ลง บันได ก็เชนเดียวกัน
ไมเทา (Cane)
เปนอุปกรณชว ยเดินที่ใชเพียงขางเดียวเปนสวนใหญ มีทั้งชนิดขาเดียว และสามขา
ไมเทาขาเดียว (Regular cane)

ใหความมัน่ คงไมมาก และลดการลงน้ําหนักเฉพาะขาขางใดขางหนึ่งไดเพียง 20 – 25 % จึงใช
กรณีตองการชวยพยุงน้ําหนักบางสวนหรือลดความเจ็บปวด
การวัดความยาวของไมเทาที่เหมาะสม
- ใหผูปว ยถือ regular cane ในมือดานตรงขามกับขาที่มีปญหาโดยใหปลายไมหางจากปลาย
นิ้วกอยไปทางดานขาง 6 นิ้ว
- ปรับความยาวไม ใหมือจับอยูในระดับเดียวกับ greater trochanter หรือจับแลวขอศอกงอ
20 – 30o
การสอนเดิน
- ควรใหผูปวยถือ regular cane ในมือดานตรงขามกับขาขางที่มีปญหา เพื่อใหเหมือนการเดิน
ปกติ คือแขนและขาเคลื่อนสลับกัน และยังชวยเพิ่มฐานการเดินดีกวา
นอกจากนี้ในกรณีที่ผูปวยปวดขอตะโพก การถือ regular cane ดานตรงขามกับขาที่ปวด จะ
ชวยลดแรงกระทําในตะโพกขางที่มีปญหาไดดีกวา คือ ในดานเดียวกัน
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ถาผูปวยไมสามารถถือ regular cane ในมือดานตรงขามกับขาขางที่มีปญหาได หรือในผูปวยที่
มีปญหาความไมมั่นคงที่ขอตะโพก และเขา ก็ควรถือ regular cane ในมือดานเดียวกับขาขางที่มปี ญหา
และใหยกไปพรอมกัน
การสอนเดิน
เดินบนพื้นราบ : 3-point gait
1. ยกไมเทาไปขางหนา
2. กาวขาขางที่มีปญหาไปถึงระดับไม
3. ยันทิ้งน้ําหนักตัวบางสวนลงที่ไมเทา พรอมกับยกขาขางที่ดีตามไปถึงระดับเดียวกัน
หรือ 2-point gait
1. ยกไมเทาและขาขางที่มีปญหากาวไปพรอมกัน
2. ยันทิ้งน้ําหนักตัวบางสวนลงที่ไมเทา พรอมกับยกขาขางที่ดีตามไปถึงระดับเดียวกัน
เดินขึ้น – ลงบันได : ควรมีราวบันไดชวย
เดินขึ้นบันได
1. ยกกาวขาขางที่ดีขึ้นกอน
2. ตามดวยขาขางที่มีปญหา
3. สุดทายคือยกไมเทาตามขึ้นไป
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เดินลงบันได
1. ยกไมเทาลงกอน
2. ตามดวยขาขางที่มีปญหา
3. สุดทายคือยกขาขางที่ดีกา วตามลงไป

ไมเทา 3 ขา (Tripod cane)
มีฐานกวาง และมีจุดยันรับน้ําหนักที่พื้น 3 จุด ทําใหมนั่ คงกวาไมเทาขาเดียว
แตมีขอเสีย ถาผูปวยไมยันลงน้ําหนักลงแกนกลางของไม ก็ทําใหเสียความมั่นคง นอกจากนี้ก็
ไมสามารถใชเดินขึ้น – ลงบันไดได

การวัดความยาวของไมเทา 3 ขา
- ใหผูปว ยถือไมเทาในมือดานตรงขามกับขาที่มีปญหา ใหแกนกลางไมหางจากนิ้วกอยของเทา
ไปทางดานขาง 6 นิ้ว และขาทั้ง 3 อยูทางดานนอก
- ปรับความยาวไมใหมือจับอยูในระดับ greater trochanter หรือใหขอศอกงอ 20-30o
การสอนเดิน
- เดินบนทางราบ : เชนเดียวกับไมเทาขาเดียว
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Walker
- จะให support มากที่สุดในชวงการเดินเมื่อเทียบกับ cane และ crutches จึงชวยเพิ่มความ
มั่นคงขณะเดินไดมากที่สุด และใชเพื่อลดการลงน้ําหนักที่ขาขางใดขางหนึ่งไดดี
ขอเสียคือ เทอะทะและเดินไดชา จํากัดการใชเฉพาะในบานและไมสามารถใชเดินขึน้ ลงบันได
ได

การวัดความสูงของ walker ที่เหมาะสม
- ใหผูปว ยยืน ใหเทา 2 ขางอยูตรงกับระดับขาหลังของ walker
- ความสูงของ walker ที่เหมาะสมคือ ระดับมือจับตรงกับ greater trachanter หรือ จับแลว
ขอศอกงอ 20 –30o
การสอนเดิน
กอนที่จะใหผปู วยฝกเดิน จะตองเนนขอควรระวังตอไปนี้ ใหผูปว ยปฏิบัติตามคือ
1. เวลายกและวาง walker บนพื้น จะตองใหทั้ง 4 ขา ถึงพื้นพรอมกัน เพื่อใหมีความมั่นคง
2. ผูปวยจะตองไมกาวไปยืนใกลกับขาหนาของ walker เพราะจะลดฐานการยืนและทําใหเสีย
หลักลมหงายหลังได
แบบแผนการเดิน
1. ยก walker ไปดานหนา หางประมาณ 1 ชวงแขน
2. ยกขาดานที่มีปญหากาวไปจนถึงระดับขาหลังหรือไมเกินกึ่งกลางความลึกของ walker
3. จากนั้นกาวขาขางที่ดีตามไปถึงระดับเดียวกัน พรอมกับยันน้ําหนักตัวลงบนแขน 2 ขาง
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การบริหารรางกายในโรคปวดเขาจากขอเขาเสื่อม
โรคขอเขาเสื่อมพบไดบอยเปนอันดับสองรองจากโรคกระดูกสันหลังเสื่อม เกิดจากการเสื่อม
ของกระดูกออนผิวขอ (articular cartilge) ตามมาดวยการเกิดเดือยกระดูก (bony spur) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระดูกใตผวิ กระดูกออน เกิดปฏิกิริยาของเยื่อบุขอ และการหนาตัวของเยื่อหุมขอ
สวนใหญผูปว ยจะมาพบแพทยดวยอาการปวดซึ่งเกิดไดจากการงอกของเดือยกระดูก จนเกิด
การยืดของเยื่อหุมกระดูก (periosteum) จากการเปลี่ยนแปลงของกระดูกในสวนที่กลามเนื้อหรือเอ็นมา
ยึดเกาะหรือจากการเกร็งตัวของกลามเนื้อรอบ ๆ ขอเขา โดยอาการปวดจะเปนมากเวลายืน เดิน หรือ
ขึ้น – ลงบันได มักมีอาการตึงแข็งของขอชวงตื่นนอนเชาหรือหลังจากนั่งงอเขาอยูนาน ๆ เนื่องจากใน
อิริยาบถดังกลาว จะเพิ่มแรงเครียดในขอเขา
การบริหารกลามเนื้อ
เปนสวนที่มีความสําคัญทั้งตอการรักษาและการปองกัน โดยเนนการบริหารเพื่อเพิม่ ความ
แข็งแรงของกลามเนื้อรอบขอเขา คือ quadriceps และ hamstring
Isometic quadriceps exercise หรือ quadriceps setting
ทําในระยะแรกที่ยังมีการอักเสบของขอเขาและความเจ็บปวดอยูมาก เนื่องจากเปนการบริหาร
ที่ไมมีการเคลื่อนไหวของขอ แตมีการเกร็งตัวของกลามเนื้อที่ตองการ เพื่อคงหรือเพิ่มความแข็งแรง
และก็ควรจะทําติดตอกันไปตลอด ถึงแมการอักเสบจะหมดไปแลว
วิธีการทํา
- นอนหงาย ขาเหยียดตรง
- คอย ๆ เกร็งกดเขาลงกับพืน้ หรือใชมว นผารองใตขอพับเขาหรือบนมวนผาชา ๆ จนเกร็ง
เต็มที่โดยจะเห็นกลามเนื้อ quadriceps เกร็งตัวขึ้นและกระดูกสะบาเคลื่อนขึ้นเล็กนอย หรือใชมือจับ
การเกร็งกลามเนื้อ เกร็งคางไว 5 วินาที แลวคลาย ทําซ้ําประมาณ 20 ครั้ง หรือเทาที่ทนปวดได อยาง
นอยวันละ 2 ครั้ง

ขอควรระวัง :- วิธีนี้ถาทําไมถูกวิธี ผูปวยอาจเกร็งกลามเนื้อ gluteus maximus แทนขณะที่กด
เขากับพื้น เพราะฉะนั้นตองคอยตรวจดูวาผูปวยทําถูกหรือไม
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หรือ อีกวิธีหนึ่ง คือ
- นอนหงาย ขาเหยียดตรง
- ยกขาขางทีม่ ีปญหาขึ้น โดยเขาเหยียดตรงตลอด ยกสูงทํามุม 45o กับพื้นเกร็งคางไว 5 วินาที
แลวคอย ๆ ยกขาขางนั้นลงวางกับพื้น
- ทําซ้ํา 20 ครั้ง/รอบ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง

☺ Isometic hamstring exercise
มักจะถูกละเลย ควรจะทํารวมกับ quadriceps ตั้งแตชวงแรก
วิธีการ
- นอนคว่ํา เกร็งจะงอเขา โดยมีขาอีกขางหนึ่งตานไว เกร็งคางไว 5 วินาที แลวผอนทําซ้ํา
20 ครั้ง อยางนอยวันละ 2 รอบ

เมื่อพนระยะเฉียบพลัน อาการอักเสบบวมลดลง และอาการปวดทุเลาลงไปมากแลว จึงเริ่ม
บริหารเพื่อเพิม่ กําลังกลามเนื้อในทุกมุมการเคลื่อนไหว โดยทํา isotonic quadriceps และ hamstring
exercise และใหแรงตานเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ ที่เรียกวา progressive resistive exercise แลวก็ควรทํา
isometric quadriceps ตอไปดวย
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☺ การบริหารเพื่อเพิ่มกําลังกลามเนื้อ quadriceps ทุกมุมการเคลื่อนไหว
กรณีที่มีปญหาของ patellofemoral joint
ไมควรงอเขามาก เพราะจะเกิดแรงเครียดในขอดังกลาวมาก
วิธีการ
- นอนหงาย ใชหมอนหนุนใตเขา ใหเขางอ 45o
- ใชน้ําหนักถวงบริเวณขอเทา เริ่มตนใช 1-2 กก.
- ยกขาขางที่ถา งน้ําหนักขึ้น ใหเขาเหยียดตรง สนเทาลอยจากพื้น เกร็งคางไว 5 วินาที แลว
วางลงทําซ้ํา 20 ครั้ง อยางนอยวันละ 2 รอบ
- คอย ๆ เพิ่มน้ําหนักที่ถวงมากขึ้น โดยเพิ่มอาทิตยละ ¼ - ½ กก. ทุกอาทิตย จนสามารถยก
น้ําหนักไดถึง 10 กก. ในผูหญิง และ 15 กก. ในผูชาย แลวใหบริหารในขนาดนีต้ ลอดไป

กรณีที่ไมมีปญหาของ patellofemoral joint
วิธีการ
- นั่งหอยเทาขางเตียง หรือเกาอี้ เขางอ 90o
- ถวงน้ําหนักที่ขอเทา แลวคอย ๆ ยกขาทีถ่ วงน้ําหนักขึน้ ใหเขาเหยียดตรง เกร็งคางไว 5
วินาที แลวยกลง ทําซ้ํา 20 ครั้ง
การเพิ่มน้ําหนักเชนเดียวกับวิธีแรก
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☺ การบริหารเพื่อเพิ่มกําลังกลามเนื้อ hamstring
วิธีการ
- นอนคว่ํา ใชน้ําหนักถวงขอเทาขางที่มีปญหา
- งอเขา ขึ้นมา 45o เกร็งคางไว 5 วินาที แลววางลง ทําซ้ํา 20 ครั้ง อยางนอยวันละ 2 รอบ
คอย ๆ เพิ่มน้ําหนักขึ้นเชนเดียวกับการบริหารกลามเนื้อ quadriceps

ขอแนะนํา
เมื่อผูปวยหายปวดแลว ก็ควรบริหารกลามเนื้อ quadriceps และ hamstring ตอใหสม่ําเสมอ
เพื่อคงความแข็งแรงของกลามเนื้อตลอดไป
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การบริหารรางกายในโรคปวดหลัง
เนื่องจากปญหาปวดหลังเปนสิ่งที่พบมากในปจจุบัน ซึ่งนอกจากจะมีผลตอตัวผูปวยที่ตองทน
ตอความเจ็บปวด เสียเวลาและรายไดแลว ยังมีผลตอเนือ่ งถึงเศรษฐกิจของประเทศดวย ฉะนัน้ ถาเรา
สามารถรักษาและปองกันไมใหเกิดปญหาเรื้อรัง ก็จะชวยลดผลกระทบดังกลาวได
ซึ่งวิธีการหนึ่งที่มีบทบาท คือ การบริหารหลังที่ถูกวิธี
การบริหารหลัง
โดยทั่วไปมีจดุ ประสงคเพื่อ
1. เพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อ
2. ยืดกลามเนือ้ ที่มีความตึง
3. ลดหรือคงสภาพความแอนของหลัง
4. ลดการเกร็งตัวของกลามเนื้อ
5. ลดการกดรากประสาท
6. เพิ่มสมรรถภาพของรางกายทั่วไป
1. ทาบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อ
กลามเนื้อที่มีความสําคัญตอหลังคือ กลามเนื้อหนาทอง เนื่องจากเปนตัวชวยพยุง pelvis ซึ่งมี
ผลตอ lumbosacral angle และสะทอนตอเนื่องไปยังความแอนของหลัง นอกจากนี้ ถากลามเนือ้ หนา
ทองแข็งแรงจะชวยเพิ่ม abdominal pressure ทําหนาที่เสมือนลูกโปงชวยพยุงกระดูกสันหลัง
1.1 ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง rectus abdominis *
- นอนหงาย ชันเขา 2 ขาง
- ยกศีรษะขึ้น พรอมกับเกร็งกลามเนื้อหนาทอง คางไว เปลงเสียงนับ 1-6 ชา ๆ แลวยกศีรษะ
ลงทําซ้ํา 10 ครั้ง

ขอแนะนํา
:- ในคนสูงอายุ หรือคนทีก่ ลามเนื้อหนาทองไมแข็งแรงพอจะยกลําตัวขึ้นเอง
ใหยกแขนไปขางหนา หรือประสานมือ 2 ขาง ไวใตทายทอย ใหศอก 2 ขาง ชูมาขางหนาเพื่อชวยยก
ลําตัว
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- ควรใหผูปวยเปลงเสียงนับดัง ๆ เพื่อปองกันการกลั้นหายใจ เกิด valsava
effect ซึ่งอันตรายตอคนสูงอายุ
- ไมจําเปนตองยกลําตัวชวงบนขึ้นมามาก
ขอควรระวัง :- ไมควรบริหารโดยเหยียดขา 2 ขาง เพราะหลังจะแอนขึ้น เวลายกศีรษะ
เพื่อเกร็งหนาทอง
- ไมควรบริหาร โดยยกขา 2 ขางที่เหยียดตรงขึ้นพรอมกัน เพราะหลังจะ
แอน ทําใหปวดมาก
1.2 ทาบริหารกลามเนื้อหนาทองดานขาง internal และ external oblique
- นอนหงาย ชันเชา 2 ขาง
- เหยียดแขน 2 ขาง มาขางหนา พรอมกับยกลําตัวชวงบนขึ้น และเบี่ยงตัวไปดานซาย คางไว
นับ 1-6 ชา ๆ แลวกลับลงนอนหงายตามเดิม ทําซ้ํา ขางซายจนครบ 10 ครั้ง จากนัน้ สลับเบี่ยงตัวไป
ดานขวาอีก 10 ครั้ง

2. ทาบริหารเพื่อยืดกลามเนือ้
กลามเนื้อที่มีความตึง จะทําใหการเคลื่อนไหวไมคลองตัว และมีโอกาสไดรับบาดเจ็บจากการ
ฉีกขาดไดงาย
กลามเนื้อที่เกีย่ วของกับการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง และมีความตึงไดงาย คือ
paraspinal, lumbosacral fascia, hamsting, iliopsoas และ achillis tendon
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2.1 ทายืดกลามเนื้อ lower paraspinal muscle (knee to chest exercise) *
- นอนหงาย ชันเขา 2 ขาง
- ใชมือ 2 ขาง ชอนใตขอพับเขาขางซาย แลวดึงเขาซายขึ้นชิดอก คางไวนับ 1-10 ชา ๆ แลว
ปลอยเขาซายลงชันไวตามเดิม ทําซ้ําจนครบ 10 ครั้ง แลวสลับทําขางขวาอีก 10 ครั้ง

ขอแนะนํา
:- ถาทําทีละขางไดดีแลว ก็ใหดึงเขาขึน้ 2 ขางพรอมกัน แตเวลาวางลงให
ลงทีละขางเพื่อไมใหหลังแอน
ขอควรระวัง :- ไมควรใชมอื กอดหนาเขา เพื่อดึงเขาขึ้นชิดอก เพราะจะเปนการทําใหเกิด
stress ตอเขา และทําใหผลการยืดกลามเนือ้ หลังไมดีเทาที่ควร
2.2 ทายืดกลามเนื้อลําตัว
- นอนหงาย ชันเขา 2 ขาง
- งอเขา 2 ขาง ขึ้นชิดอก พรอมกับเบี่ยงลําตัวชวงลางไปดานซายจนสุด (จนเขาแตะพื้นระดับ
ไหล) คางไว 10 วินาที แลวกลับมาตรง จากนั้นก็เบีย่ งไปดานตรงขาม ทําสลับกันจนครบดานละ 10
ครั้ง
- กลับมาสูทางอเขาชิดอกในทาตรง จากนั้นยกเขาลงวางบนพื้นทีละขาง
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2.3 ทายืดกลามเนื้อ hamstring (SLR) *
- นอนหงาย ชันเขา 1 ขาง เหยียดตรง 1 ขาง
- ยกขาขางที่เหยียดขึ้นใหเขาตรงตลอด จนรูสึกตึงใตขอ พับเขา แลวกระดกขอเทาขึ้นจนสุด
คางไวในทานี้ นับ 1-10 ชา ๆ แลววางลง
- ทําซ้ําจนครบ 10 ครั้ง แลวสลับทําอีกขาง 10 ครั้ง

ขอควรระวัง :- จะตองชันเขาไว 1 ขาง เวลาทํา เพื่อปองกันหลังแอน
ขอแนะนํา
:- การบริหารเพื่อยืดกลามเนือ้ ควรคางอยูใ นทาที่กลามเนื้อยืดยาวออก
นาน 10-20 วินาที แลวกลับคืนอยูในทาเดิม แลวทําซ้ําใหม 10-20 ครั้ง อยางนอยวันละ 2 รอบ
3. ทาบริหารเพื่อลดหรือคงสภาพความแอนของหลัง
เนื่องจากหลังที่มีความแอนมาก จะทําใหเสียสมดุลยของกลามเนื้อหนาทอง และกลามเนื้อหลัง
นอกจากนี้ภาวะหลังแอนยังทําให neural foramen แคบลง มีโอกาสกดรากประสาทไดมากขึ้น หรือใน
กรณีที่มีปญหาที่ facet joint ถาหลังแอนก็ยิ่งทําใหปวดมากขึ้น
3.1 ทา pelvic tilt *
- นอนหงาย ชันเขา 2 ขาง
- กดหลังลงแนบพื้น พรอมกับเกร็งกลามเนื้อหนาทอง เกร็งขมิบกนและยกกนขึ้นเล็กนอยคาง
ไวเปลงเสียงนับ 1-6 ชา ๆ แลวผอนทําซ้ํา 10 ครั้ง
ทานี้ นอกจากจะไดประโยชนในการลดหรือคงสภาพความแอนของหลังแลว ยังชวยเพิ่มความ
แข็งแรงของกลามเนื้อหนาทอง และกลามเนื้อ gluteus maximus รวมทั้งชวยใหผูปวยรูถึงการทํางานที่
ประสานกันระหวาง lumbar และ pelvis ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในชวงการเดิน
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ขอแนะนํา

:- ควรใหผูปวยเปลงเสียงนับ เพื่อปองกันผูปวยกลั้นหายใจ เกิด valsave

effect
ขอควรระวัง :- ทานี้ทําใหถูกตองคอนขางยาก ผูปวยมักจะยกกนลอยสูงขึ้นจากพื้นทําให
หลังแอนและปวดมากขึน้ ได
4. ทาบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของรางกายทั่ว ๆ ไป
มีหลายรายงานพบวา ผูที่มสี มรรถภาพสมบูรณและแข็งแรง มีอุบัติการณของอาการปวดหลัง
นอยกวาพวกที่มีสมรรถภาพไมแข็งแรง จึงควรแนะนําผูปวยใหออกกําลังกาย โดยวิธีแอโรบิค ซึ่ง
อาจจะเปนการเดิน, วายน้ํา, ขี่จักรยาน หรือวิ่งเหยาะ ๆ รวมดวย
ขอแนะนํา
เพื่อใหการบริหารหลังเปนไปดวยดี ควรจะ
1. ทําบริหารบนที่นอนที่แข็ง ไมนุมยุบ
2. ใหผูปวยทําเฉพาะทาบริหารที่แนะนําเทานัน้
3. เมื่อผูปวยบริหารกลามเนื้อตามที่แนะนําไปแลว มีอาการปวดมากขึน้ ควรหยุดทํา แลวมา
ปรึกษาแพทย
4. ขณะบริหารไมควรกลั้นหายใจ
5. ทําบริหารอยางชา ๆ หลีกเลี่ยงการทําเร็ว ๆ จนเปนลักษณะกระตุก
6. ควรบริหารกลามเนื้อทุกวัน และสม่ําเสมอ
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การบริหารในโรคปวดขอไหลและขอไหลยึด
สาเหตุของการปวดขอไหลมีหลายสาเหตุ แตที่พบบอยคือ ปญหาขอไหลเสื่อม เอ็นขอไหล
อักเสบ หลังการบาดเจ็บกระดูกตนแขนหักและขอไหลเคลื่อนหรือหลุด ซึ่งหลังจากเกิดปญหาดังกลาว
แลว ไมไดรับคําแนะนําการออกกําลังที่ถูกตองก็จะเกิดปญหาขอไหลตดิ และกลามเนื้อออนแรงได
การบริหาร
การบริหารขอไหลเริ่มไดตั้งแตแรกทีย่ ังมีการอักเสบและปวด โดยการทํา passive ROM
exercise โดยวิธีของ Codman
☺ Codman’s pendulum exercise
เปน passive ROM exercise เพื่อใหมีการเคลื่อนไหวของชั้นเยื่อบุขอ (synovial layer) ของ
ขอไหลที่อยูตดิ กันไมใหมกี ารยึดติด โดยไมมีการหดเกร็งตัวของกลามเนื้อ rotator cuff ซึ่งจะทําให
ระคายเคืองตอกลามเนื้อที่อักเสบ และกดเบียดกลามเนื้อกับกระดูก acromion
วิธีการ
- ใหผูปว ยกมตัวลงจนถึงระดับเอว พรอมทั้งยอเขา ใหแขนขางที่มีปญหาหอยลงขางตัว
เพื่อใหแรงโนมถวงชวยดึง glenohumeral surface แยกจากกันและยืด glenonumeral capsule ดวย
- จากนัน้ ใหขยับตัวหนา-หลัง เขา-ออก และเปนวงกลม เพื่อเปนแรงเหวีย่ งใหแขน
เคลื่อนไหวตามไปดวยโดยไมตองมีการหดเกร็งตัวของกลามเนื้อรอบขอไหล

ขอควรระวัง :- ทานี้อาจทําใหปวดหลังได
เมื่ออาการปวดบวมอักเสบดีขึ้น ก็เริ่มทํา active pendulum exercise คือแทนที่จะใชแรงตัวมา
เหวีย่ งแขน ก็ใหเคลื่อนไหวแขนเองโดยตรง ในแนวหนา-หลัง เขา-ออก และหมุนเปนวงกลมทวน
และตามเข็มนาฬิกา
นอกจากนี้กใ็ หเริ่ม active assisted exercise อื่น ๆ เพื่อคงหรือเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวขอไหล
ดังนี้
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☺ Wall climbing exercise
For flexion
- ยืนตรง หันหนาเขาหากําแพง
- เหยียดแขนขางที่เจ็บไปขางหนา ศอกเหยียดตรงใหปลายนิ้วแตะกําแพง
- คอย ๆ ไตนวิ้ ตามกําแพงขึน้ ไปเรื่อย ๆ พรอมทั้งขยับตัวเขาหากําแพงดวย โดยศอกเหยียดตรง
ตลอด
- ถาตองการเพียงแคคงพิสยั การเคลื่อนไหว ก็ไตขึ้นจนถึงจุดที่ผูปวยเริ่มปวด แลวหยุด
แตถาตองการเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวก็ใหไตข้นึ จนเลยจุดเจ็บ แลวคางไว 10 วินาที จากนั้น
คอย ๆ ไตลง พรอมกับขยับตัวออกหางจากกําแพง ทําซ้ํา 10 ครั้ง อยางนอยวันละ 2 รอบ

For abduction
- ยืนหันดานขางของแขนขางที่มีปญหาเขาหากําแพง
- เหยียดแขนออกดานขาง ทํามุมกับลําตัว 90o โดยศอกเหยียดตรง ใหปลายนิว้ แตะกําแพง
- คอย ๆ ไตนวิ้ ตามกําแพงขึน้ ไปเรื่อย ๆ พรอมกับขยับตัวเขาหากําแพง ศอกเหยียดตรงตลอด
- ไตขึ้นจนถึงหรือเลยจุดเจ็บขึ้นกับวัตถุประสงค

ขอควรระวัง :- ทานี้ ผูปวยมักทําไมถูก คือใชการยกสะบัก (shrugging of scapular) แทนที่
จะมีการเคลื่อนไหวของ glenohumeral joint รวมดวย
ขอแนะนํา
:- ขณะไตแขนจะตองใหผปู วยคงมุมกางแขน 90o ไวไมเอียงเขามาในแนว
flexion การบริหารเพื่อคงหรือเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวแนว abduction นี้ อาจใชการชักรอก (overhead
pulley) แทนก็ได
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☺ Push-up from the wall
ใชในกรณีที่มปี ญหาการกางไหลในแนวราบ (Horizon abduction) เนื่องจากการตึงยึดของเยื่อ
หุมขอดานหนา
วิธีการ
- ยืนหันหนาเขาหามุมหอง กางแขน 2 ขางออก พรอมทั้งงอศอกตั้งฉากกับแขน ใหฝามือหัน
เขาหากําแพง โดยกางหางกันพอสมควร
- จากนัน้ ใชฝา มือดันกําแพง ใหแขนและสะบัก 2 ขาง แบะไปดานหลัง

ขอควรระวัง :- กรณีที่ผูปวยยังปวด และมีการยึดติดของเยื่อหุมขอดานหนามาก ผูปวย
มักจะใชการแอนหลังแทน
ขอแนะนํา
:- อีกทาหนึ่ง ที่ใชเพิ่มพิสัยในการกางไหลแนวราบ คือ ใหประสานมือ 2
ขางไว ที่ทายทอยแลวพยายามแบะศอก 2 ขาง ไปดานหลัง
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☺ ทาถูหลัง
ใชกรณีที่มีปญหาการเคลื่อนไหวของไหลในทาหมุนแขนเขาไป โดยใชผาเช็ดตัวหรือไมเทา
เปนตัวชวย
วิธีการ
- ผูปวยจับผาหรือไม ใหชายผาหรือปลายไมแตละดานอยูในมือแตละขาง โดยใหมอื ขางที่มี
ปญหาอยูดานลางในลักษณะไขวไปดานหลัง
- จากนัน้ ใชมอื ดานบนคอย ๆ ดึงไม หรือผาขึ้นสูงเรื่อย ๆ เพื่อดึงมือและแขนลางที่ไขวอยู
ดานหลังตามขึน้ มา เพื่อผลในการยืดเยื่อหุม ขอดานหนา และ external rotator
ในกรณีที่ตอ งการเพิ่มพิสยั การเคลื่อนไหวในทาหมุนแขนออกนอก ก็ใหทําในลักษณะ
กลับกัน คือ ใหมือของแขนขางที่มีปญหาอยูดานบน แลวใชมือดานลางเปนตัวทํา active motion คือ
ดึงผาหรือไมลงลางเพื่อใหแขนบนหมุนออก

ขอแนะนํา
:- ในทุกทาทีก่ ลาวมานี้ ถาตองการเพียงแตคงพิสัยการเคลื่อนไหวของขอ ก็
ใหยกไปจนถึงจุดที่ผูปวยทนไดไมปวด แตถาตองการเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของขอ ก็ตองยกไปจน
เลยจุดเจ็บแลวคางไวในจุดนัน้ หลาย ๆ วินาที เพื่อใหไดผลในการยืดเอ็นกลามเนื้อ
เมื่ออาการปวดหมดไป และพิสัยการเคลือ่ นไหวดีขึ้นแลว ก็ควรแนะนําใหผูปว ยทําการบริหาร
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อ rotator cuff รวมทั้ง shoulder girdle muscles อื่น
ๆ เพื่อเพิ่ม tensile strength ทําใหการซอมแซมตัวเร็วขึน้ และเลือดเขาไปเลี้ยงบริเวณ ดังกลาวดีขึ้น
☺ การบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ supraspinatus
- ยืนหรือนั่งแขนแนบขางตัวถือน้ําหนักในมือ
- กางแขนออกในแนวทํามุม 30o จากทา horizontal abduction มาทางดานหนา โดยแขนอยูใน
ทาหมุนเขาใน ยกขึ้นสูงถึงระดับไหล
- จากนัน้ ยกลงกลับที่เดิม ทําซ้ํา เริ่มจาก 10 ครั้ง แลวเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ

23

☺ การบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ infraspinatus และ teres minor
- นอนตะแคงโดยใหแขนขางที่ตองการบริหารอยูดานบน แขนแนบขางตัว ขอศอกงอ 90o
พรอมกับถือน้ําหนักในมือ
- เคลื่อนมือและแขนทอนลางออกจากลําตัวในทา external rotation จากนั้นเคลื่อนกลับที่
เดิมขางตัว ทําซ้ํา เริ่มจาก 10 ครั้ง แลวเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ

☺ การบริหารเพือ่ เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ middle deltoid
- ยืนหรือนั่ง แขนแนบขางตัวในทา fully supination ถือน้ําหนักในมือ
- กางแขนออกจากลําตัว ในลักษณะที่ฝามือหันมาดานหนา จนถึงระดับไหล
- จากนัน้ ยกลงกลับที่เดิม ทําซ้ํา เริ่มจาก 10 ครั้ง แลวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ขอแนะนํา
- ควรเริ่มจากน้ําหนักนอย ๆ คือ ½ กก. กอน แลวคอย ๆ เพิ่มอาทิตยละ ¼ กก. ไป
เรื่อย ๆ

