ภาวะข้ อไหล่ ตดิ แข็ง (Frozen shoulder)
ข้อไหล่ เป็ นข้อต่อหนึ่งในร่ างกายที่สามารถเคลื่อนไหวใน
ทิศทางต่างๆ ได้มากมาย และมีการใช้งานบ่อยครั้งใน
ชีวิตประจําวัน เช่นการยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเพื่อการทํางานใน
มุมสู ง หรื อแม้กระทัง่ การถือหรื อยกสิ่ งของ ก็ตอ้ งการความ
แข็งแรงของข้อไหล่เพื่อการรับนํ้าหนักสิ่ งของนั้นๆ
ดังนั้นจึงเป็ นความยากลําบากมาก หากข้อไหล่ของเรา เกิด
ภาวะติดขัดหรื อติดแข็งขึ้นมา ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการทํางาน
ต่างๆ ในชีวิตประจําวันไม่นอ้ ยทีเดียว
ภาวะข้อไหล่ติดแข็งมักจะเป็ นปั ญหาต่อการเคลื่อนไหวของข้อ
ไหล่ในช่วงใดช่วงหนึ่ งของการเคลื่อนไหว หรื ออาจจะมีผล
เป็ นช่วงกว้างในการเคลื่อนไหวนั้น เช่น ไม่สามารถยกแขน
เหนือศีรษะได้สุด ไม่สามารถเอามือไขว้หลังได้ เป็ นต้น ทั้งนี้
การจํากัดการเคลื่อนไหวนี้อาจร่ วมกับอาการปวดขณะทําการ
เคลื่อนไหว หรื อแม้อยูน่ ิ่ง

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเกิดภาวะข้ อไหล่ ตดิ แข็ง
•
•
•

•

พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
มักจะเกิดกับคนในวัย 40-50 ปี
ผูป้ ่ วยเบาหวานจะมีอตั ราการป่ วยด้วยโรคนี้ประมาณ
ร้อยละ 20-30%
ปัจจัยเสี่ ยงที่ทาํ ให้เกิดภาวะเหล่านี้ได้แก่ การที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวของข้อ การได้รับอุบตั ิเหตุที่ไหล่ การใช้
งานมากเกินไป เป็ นต้น

สาเหตุของการเกิดข้ อติด
สาเหตุที่แท้จริ งยังไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อว่าเกิดจากการอักเสบ
ของเยือ่ หุม้ ข้อและมีการหนาตัวของเยือ่ หุม้ ข้อ ทําให้ขอ้ ไหล่
เกิดการเคลื่อนไหวน้อยลง ทั้งนี้ มกั จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ขอ้
ไหล่ได้รับบาดเจ็บ หรื อเกิดภายหลังจากการใช้งานข้อไหล่เป็ น
ระยะเวลานาน หรื อมากเกินไป โดยที่การทํางานโดยยกแขน
ขึ้นเหนือศีรษะเป็ นเวลานานๆ เช่นการทาสี ที่บริ เวณเพดาน
เป็ นต้นนั้น จะเป็ นสาเหตุส่งเสริ มให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้อ
ข้อไหล่ และจะเป็ นปัจจัยต่อการเกิดภาวะข้อไหล่ติดแข็ง
ตามมาได้

การดําเนินของโรค
1. ในระยะแรกจะมีอาการปวดข้อไหล่ โดยเฉพาะปวด
ขณะมีการเคลื่อนไหว อาการจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการ
เคลื่อนไหวของข้อ ระยะนี้ ใช้เวลาประมาณ 2-9 เดือน
2. ระยะที่สองอาการปวดจะน้อยลง แต่จะมีการ
เคลื่อนไหวน้อยลงระยะนี้ใช้เวลา 4-12 เดือน
3. ระยะที่สามจะเริ่ มฟื้ นตัว การขยับของข้อดีข้ ึน ระยะนี้
ใช้เวลา 12-42 เดือน
ทั้งนี้ การรักษาทางกายภาพบําบัด จะมีส่วนช่วยผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะไหล่ติดแข็งได้มาก ไม่วา่ จะอยูใ่ นช่วงใดของการ
ดําเนินโรค หากแต่ผลการรักษาจะดียงิ่ ขึ้น ถ้าผูป้ ่ วยมารับ
การรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ ม และมารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง

การดูแลตนเองเบือ้ งต้ น
1. ลดการใช้แขน ไหล่ขา้ งนั้น โดยพยายามไม่ให้มีการกระตุน้ ให้
เกิดอาการปวดจากการใช้งาน และหลีกเลี่ยงการใช้งานแขนและ
ไหล่ที่ไม่เหมาะสม ที่เป็ นสาเหตุให้มีอาการปวดมากขึ้น
2. ทํากายภาพบําบัดอย่างง่ายด้วยตนเอง เช่นการประคบเย็นด้วย
ถุงนํ้าแข็งผสมนํ้าในอัตราส่ วนอย่างละครึ่ งหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา
ประมาณ 15-20 นาที เมื่อมีอาการปวดและบวม เมื่อมีอาการปวด
บวมมาก อาจจะทําการประคบทุกวันในสัปดาห์แรก

3. บริ หารไหล่เพื่อเพิม่ ช่วงการเคลื่อนไหว โดยทําช้าๆ และขณะ
ทําต้องไม่รู้สึกปวดบริ เวณที่ไหล่ แต่อาจรู้สึกตึงๆ ได้ โดยท่า
บริ หารใดก็ตามที่ทาํ ให้ปวดไหล่มากขึ้น ทั้งขณะหรื อภายหลัง
การบริ หาร ควรงดท่าบริ หารนั้น
4. รักษาโรคอื่นๆ ที่เป็ นต้นเหตุหรื อเป็ นเหตุเสริ มอาการปวดไหล่
ไหล่ติด เช่น โรคกล้ามเนื้อหดเกร็ งอักเสบ (MPS) โรคกระดูกสัน
หลังคอเสื่ อม หรื อเบาหวานเป็ นต้น
5. เมื่อมีอาการปวดมาก อาจทานยาลดปวดร่ วมด้วย ทั้งนี้ควร
ปรึ กษาแพทย์เพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้อง

การบริหารไหล่ เบือ้ งต้ น

ให้สุดในครั้งแรก โดยการออกกําลังกายเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ
ในจังหวะที่ราบเรี ยบและไม่เร่ งรี บ ทําการยืดเป็ นจังหวะ ไป-กลับ
ประมาณ 30 ครั้ง โดยจํานวนครั้งอาจจะเพิ่มหรื อลดได้ โดย
ขึ้นอยูก่ บั อาการปวดเป็ นสําคัญ
หากเกิดอาการเจ็บปวดมาก ทั้งขณะหรื อภายหลังการออกกําลัง
กาย อาจจะหยุดการออกกําลังกายในท่านี้ จนกว่าอาการปวดจะดี
ขึ้น หากอาการปวดไม่ทุเลาหรื อมีอาการมากขึ้น ควรปรึ กษา
แพทย์หรื อนักกายภาพบําบัด

ภาวะข้ อไหล่ ตดิ แข็ง

ท่ าที่2 (รู ปกลาง) ท่าเริ่ มต้นอยูใ่ นท่ายืน หรื ออาจจะอยูใ่ นท่านัง่
ทําการยืดแขนโดยการยืน่ แขนมาด้านหน้าลําตัวพร้อมกับไขว้
ผ่านลําตัว ใช้มืออีกข้างจับประคองที่ขอ้ ศอกของแขนข้างที่ทาํ
การยืด ทําการยืดเป็ นจังหวะ ไป-กลับ ประมาณ 30 ครั้ง
ท่ าที่3 (รู ปขวา) ท่าเริ่ มต้นอยูใ่ นท่ายืน หรื ออาจจะอยูใ่ นท่านัง่
มือทั้งสองข้างจับผ้าขนหนู โดยทั้งสองมือทําการดึงผ้าขนหนู
เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ขึ้นแล้วลง สลับกัน โดยขณะทํา
จะรู้สึกตึงที่ขอ้ ไหล่ ทําการยืดเป็ นจังหวะ ขึ้น-ลง ประมาณ 30
ครั้ง

ท่ าที่ 1 (รู ปซ้าย) ท่าเริ่ มต้นอยูใ่ นท่านอนหงาย หรื ออาจจะอยูใ่ น
ท่านัง่ หรื อยืนก็ได้
ทําการยืดไหล่ ในท่าเหยียดแขน โดยยกแขนขึ้นตรงเหนือศีรษะ
อาจจะใช้มืออีกข้างหนึ่ งช่วยจับประคองที่ขอ้ ศอกของแขนข้างที่
ยก เพื่อช่วยดันให้มีการยกแขนได้มากขึ้น ทั้งนี้ ขณะที่ยกแขนขึ้น
อาจจะมีความรู ้สึกตึงในแขนข้างที่ยก บริ เวณหัวไหล่หรื อต้น
แขน แต่ถา้ รู้สึกเจ็บปวดมาก อาจจะลดระดับลง ไม่จาํ เป็ นต้องยืด

ทั้งนี้ นักกายภาพบําบัดสามารถแนะนําท่าบริ หารไหล่ที่เหมาะสม
กับรายบุคคลได้เป็ นอย่างดี หากผูป้ ่ วยที่มีภาวะไหล่ติด มีอาการ
ไม่ดีข้ ึนหรื อแย่ลง ควรปรึ กษานักกายภาพบําบัดเพื่อรับการรักษา
อย่างเหมาะสมต่อไป
เรียบเรียงโดย : อ.ดร.ประเสริ ฐ สกุลศรี ประเสริ ฐ

เปิ ดบริการในวันและเวลาราชการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
เปิ ดนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
วันเสาร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-433-7098, 02-433-7099
www.ptms.mahidol.ac.th/PTRPM

