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การแก้ ไขปั ญหาโรคข้ อไหล่ ตดิ (Adhesive capsulitis)
อาจารย์ ชวนพิศ บุญเกิด
โรคข้อไหล่ติด (Adhesive capsulitis / Frozen shoulder) เป็ นโรคที่พบได้บ่อยในคนกลุ่มวัยกลางคน
อายุ 40 - 60 ปี โดยผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดและเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ลาบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหมุนแขนออก
ทางด้านนอกและด้านใน ซึ่ งเกิดจากการอับเสบเรื้ อรังของเยือ่ หุ ม้ ข้อทาให้มีการหนาตัวและหดรั้ง สาเหตุของการ
เกิ ดยังไม่ทราบแน่ ชดั อาจเกิ ดขึ้ นเองโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ส่วนมากมักเกิ ดกับผูป้ ่ วยที่ มีการบาดเจ็บหรื อการ
จากัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่มาก่อน เช่น มีกระดูกปลายแขนหักใส่ เฝื อกนาน 4 - 6 สัปดาห์ หรื อผูป้ ่ วยที่มี
การบาดเจ็บของเอ็นกล้ามเนื้ อ ข้อไหล่โดยมีอาการปวดจนทาให้ผปู ้ ่ วยหยุดใช้แขนข้างที่บาดเจ็บ ทาให้เกิ ด
ภาวะ frozen shoulder ได้

รู ปแสดงการอักเสบเรื้ อรังของ
เยือ่ หุม้ ข้อไหล่

การดาเนินของโรคจะแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง Freezing phase เป็ นช่วงที่มีการอักเสบและ
อาการเจ็บ ปวดที่ รุน แรงโดยเฉพาะในช่ วงกลางคื นจนรบกวนการพัก ผ่อนและใช้ชี วิตประจาวัน ระยะที่ 2
Frozen phase ระยะนี้ ผปู ้ ่ วยจะมีอาการปวดลดลงแต่จะมีอาการติดของข้อไหล่มากขึ้น โดยเฉพาะการหมุนแขน
เข้า-ออกและการกางแขน ผูป้ ่ วยมักจะบอกว่าไม่สามารถกางแขน เอื้อมมือหยิบของได้ หวีผมไม่ได้ ในผูป้ ่ วยเพศ
หญิงจะไม่สามารถใส่ ตะขอยกทรงทางด้านหลังได้ ระยะที่ 3 Thawing phase เป็ นช่วงที่ผปู ้ ่ วยสามารถเริ่ มขยับ
ข้อไหล่ได้เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ อาการเจ็บปวดโดยทัว่ ไปจะค่อนข้างน้อย ทั้ง 3 ระยะจะมีช่วงเวลาโดยเฉลี่ ย 3 - 4
เดือน ซึ่ งการดาเนินของโรคตั้งแต่เป็ นจนกลับมาสามารถใช้งานได้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี
การรั กษาในช่ วงแรกจะเน้นการรั กษาเพื่อลดอาการปวด เช่ น ฉี ดยา
สเตียรอยด์ที่ขอ้ ไหล่ การ
รับประทานยาแก้ปวดร่ วมกับการรักษาทางกายภาพบาบัด เช่น การประคบแผ่นร้อน การดัดดึงข้อต่อ การรักษา
ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าความถี่สูง การรักษาด้วยคลื่นเหนื อเสี ยง และการออกกาลังกาย โดยการออกกาลังกายมี
ส่ วนสาคัญอย่างมากในการบรรเทาและรักษาอาการของโรค โดยเน้นออกกาลังกายที่เพิ่มช่ วงการเคลื่ อนไหว
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และความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้ อ โดยจะออกกาลังในช่ วงมุมที่สามารถทาได้โดยไม่มีอาการปวดและรบกวนต่อ
การอักเสบของข้อต่อ
การออกกาลังกายในผู้ป่วยข้ อไหล่ ตดิ

 การออกกาลังกายเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว

ผูป้ ่ วยค่อยๆเอื้อมมือไปทางด้านหน้าบนกาแพงอย่าง
ช้าๆ จนตึงทาค้าง 5 วินาที 10 ครั้ง 3 ชุด

ผูป้ ่ วยใช้มือทั้งสองจับที่ดา้ มจับและใช้มือด้านปกติ
ดึงรอกลงจนไหล่ขา้ งที่มีอาการลอยอยูเ่ หนือศีรษะ
และรู ้สึกตึง ทาค้างไว้ 5 วินาที 10 ครั้ง 3 ชุด

ผูป้ ่ วยค่อยๆเอื้อมมือไปทางด้านข้างบนกาแพงอย่าง
ช้าๆ จนรู ้สึกตึงทาค้าง 5 วินาที 10 ครั้ง 3 ชุด

ผูป้ ่ วยเอื้อมมือด้านปกติไปจับข้อมือข้างที่มี
อาการและดึงขึ้นมาเหนือศีรษะ จนรู ้สึกว่าตึง
ทาค้างไว้ 5 วินาที 10 ครั้ง 3 ชุด
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ผูป้ ่ วยเอือมมือด้านปกติไปจับข้อมือข้างที่มีอาการ
และดึงอ้อมทางด้านหลัง จนถึงจุดรู ้สึกว่าตึงทาค้าง
ไว้ 5 วินาที 10 ครั้ง 3 ชุด

ผูป้ ่ วยใช้มือทั้งสองข้างจับที่ดา้ มจับทางด้านข้าง
และใช้มือด้านปกติดึงรอกลงจนข้อไหล่ขา้ งที่มี
อาการอยูเ่ หนือศีรษะ จนถึงจุดที่รู้สึกว่าตึงทา
ค้างไว้ 5 วินาที 10 ครั้ง 3 ชุด

ผูป้ ่ วยใช้มือทั้งสองข้างจับที่ดา้ มจับทางด้านหน้าและ
ใช้มือข้างที่มีอาการดึงรอกไปทางด้านหลัง จนถึงจุด
ที่รู้สึกว่าตึงทาค้างไว้ 5 วินาที 10 ครั้ง 3 ชุด

ผูป้ ่ วยโน้มตัวมาทางด้านหน้า มือข้าง
ปกติจบั กับโต๊ะหรื อเก้าอี้ หมุนไหล่ขา้ ง
ที่มีอาการให้กว้างที่สุดเท่าที่ทาได้อย่าง
ช้า ๆ โดยไม่มีอาการปวดประมาณ 10
รอบ ทาซ้ า 3 ชุด
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 การออกกาลังกายเพื่อเพิม่ ความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อ

ผูป้ ่ วยเอื้อมแขนข้างที่มีอาการมาทางด้านหน้า มือ
ข้างปกติจบั ที่ขอ้ ศอกดึงค้างไว้จนรู ้สึกตึง ประมาณ
15 - 30 วินาที ทาซ้ า 5 - 10 ครั้ง

ผูป้ ่ วยประสานมือทั้งสองข้างยกแขนขึ้น
ไปทางด้านหลัง ค้างไว้จนรู ้สึกตึง
ประมาณ 15 - 30 วินาที ทาซ้ า 5 - 10 ครั้ง

ผูป้ ่ วยกางไหล่พร้อมงอศอกข้างที่มีอาการ
วางบนขอบประตู โน้มตัวมาทางด้านหน้า
จนรู ้สึกตึงที่ดา้ นหน้าข้อไหล่ ทาค้างไว้
ประมาณ 15 - 30 วินาที ทาซ้ า 5 - 10 ครั้ง
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