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บทคดัย่อ 
ความเป็นมา: ภาวะขอ้ไหล่เคลื่อนหลุดเป็นภาวะแทรกซอ้นทีพ่บบอ่ยในผูป้ว่ยอมัพาตครึง่ซกีและสง่ผล
กระทบต่อการทาํกจิวตัรประจาํวนัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป้ว่ย 
วตัถปุระสงค:์ ศกึษาผลการใส ่Arm-slingในผูป้ว่ยทีม่ขีอ้ไหล่เคลื่อนเปรยีบเทยีบกบัผูป้ว่ยอมัพาตทีย่งั
ไมม่กีารเคลื่อนของขอ้ไหล่ 
รปูแบบการศึกษา: การศกึษาจากเหตุไปหาผล 
สถานท่ีศึกษา: โรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม ่
วิธีการศึกษา: ศกึษาผูป้ว่ยอมัพาตครึง่ซกี 2 กลุ่มคอืกลุ่มทีพ่บขอ้ไหล่เคลื่อนหลุดและกลุ่มทีย่งัไมพ่บ
ขอ้ไหล่เคลื่อนหลุดทีเ่ขา้รบัการรกัษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีแ่ผนกกจิกรรมบาํบดัโรงพยาบาลประสาท
เชยีงใหมต่ัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2552 ถงึมกราคม 2553 จาํนวน 20 คน รวบรวมขอ้มลูลกัษณะทัว่ไป 
กจิกรรมทีผู่ป้ว่ยทาํขณะใส ่ Arm sling ผลการใส ่ Arm sling อธบิายขอ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนาและ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของผลการใส ่Arm slingดว้ยการทดสอบ  exact probability 
ผลการศึกษา: กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดม ี 20 ราย  เป็นกลุ่มทีใ่ส ่ Arm – sling ตัง้แต่ยงัไมพ่บชอ่งวา่ง 7 
ราย และใสเ่มือ่พบชอ่งวา่งแลว้ 13 ราย ทัง้ 2  กลุ่ม เป็นเพศชายและหญงิไมแ่ตกต่างกนั อายใุกลเ้คยีง
กนั คอืประมาณ 57 ปี ดชันีมวลกายประมาณ 22 – 23 ไมแ่ตกต่างกนั กจิกรรมระหวา่งใส ่Arm – sling 
ของผูป้ว่ยทัง้ 2 กลุ่ม ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติทิัง้การเดนิ นอนและออกกาํลงักาย ก่อนใส ่ Arm – sling 
ผูป้ว่ยทีใ่สห่ลงัพบชอ่งวา่ง มรีะยะหา่งของชอ่งวา่ง ตัง้แต่ 0.5 – 1.5 FB ครึง่หน่ึงมรีะยะหา่ง 0.5 FB  
ภายหลงัการใส ่ 1 เดอืน กลุ่มดงักล่าวมรีะยะชอ่งวา่งแคบลงเหลอื 0.5 FB รอ้ยละ 38.5 ทีเ่หลอืไมพ่บ
ชอ่งวา่ง กลุ่มทีใ่ส ่ Arm – sling ก่อนพบชอ่งวา่งไมม่ชีอ่งวา่งเกดิขึน้ในภายหลงั (ชอ่งวา่ง =0) การใส ่
Arm – sling ทนัทก่ีอนเกดิชอ่งวา่งมผีลดกีวา่การใสภ่ายหลงัเกดิชอ่งวา่งแลว้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
(p = 0.018)           
ข้อยติุ: โรคหลอดเลอืดสมองทีม่อีาการอมัพาตครึง่ซกี ทีท่าํใหก้ลา้มเน้ือรอบหวัไหล่ออ่นแรง แพทย,์ 
พยาบาล, นกักจิกรรมบาํบดั ควรพจิารณาใส ่Arm sling ทนัทโีดยไมต่อ้งรอใหพ้บ Space เพราะป้องกนั 
Shoulder subluxation ได ้
คาํสาํคญั: ขอ้ไหล่เคลื่อนหลุด, Arm sling, Gap space, Hemiplegia, Head of humerous, Gienoid 
fossa  
 
 



ความเป็นมา 
 โรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke หรอื Cerebrovascular disease) เกดิจากความผดิปกตขิอง
หลอดเลอืดทีม่าเลีย้งสมอง กล่าวคอื อาจมกีารแตก ตบี หรอือุดตนัของหลอดเลอืด ซึง่มผีลใหเ้น้ือเยือ้
สมองในบรเิวณทีห่ลอดเลอืดนัน้ไปหล่อเลีย้งเกดิอาการขาดเลอืด ทาํใหส้มองสว่นทีท่าํหน้าทีค่วบคุมการ
ทาํงานของรา่งกายตายไปและหยดุสัง่งาน จงึเกดิอาการออ่นแรง หรอืไมม่แีรง เป็นสาเหตุทาํใหเ้กดิ
อมัพาตครึง่ซกี (Hemiplegia) ซึง่พบไดบ้่อยในวยักลางคนขึน้ไป มโีอกาสเป็นไดท้ัง้เพศชายและเพศ
หญงิ อาการของผูป้ว่ยจะแตกต่างกนัโดยอาจมอีาการตัง้แต่เลก็น้อย ไปจนถงึการเป็นอมัพาตอยา่ง
สมบรูณ์จนไมส่ามารถเคลื่อนไหว แขน ขา ขา้งทีม่อีาการไดเ้ลย1 ในสหรฐัอเมรกิา พบวา่ โรคหลอด
เลอืดสมอง เป็นสาเหตุการตาย อนัดบัที ่ 3 ของประเทศ และมผีูป้ว่ยโรคน้ีจาํนวน 700,000 คนและเป็น
สาเหตุของโรคเรือ้รงั2 ในประเทศไทย โรคน้ีเป็นสาเหตุการเสยีชวีติเป็นอนัดบั 2 รองจากอุบตัเิหตุและ
มะเรง็ นําหน้าโรคหวัใจโรคน้ีก่อใหเ้กดิความพกิารและเป็นภาระคา่ใชจ้า่ยต่อครอบครวัตลอดจน
คา่ใชจ้า่ยของประเทศ3และพบมอีตัราการเกดิโรค 690 คนในประชากร 1 แสนคน จากสถติดงักล่าว
ประมาณไดว้า่มผีูป้ว่ยโรคน้ีในประเทศไทยจาํนวน 496,800 คน และเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิโรค 
อมัพฤกษ์ อมัพาต4 
 ปญัหาของผูป้ว่ยอมัพาตครึง่ซกีไดแ้ก่ ปญัหาทางดา้นรา่งกาย5 เกดิภาวะแทรกซอ้น เชน่ ขอ้
ไหล่เคลื่อนหลุด (Shoulder subluxation )  ซึง่เป็นภาวะแทรกซอ้นทีพ่บไดบ้่อยในผูป้ว่ย พบได ้ 17 -
81% ของผูป้ว่ย6การเคลื่อนหลุดของขอ้ไหล่เกดิเน่ืองจากในระยะแรกผูป้ว่ยจะมอีาการอ่อนแรงของ
รา่งกาย โดยในขณะทีผู่ป้ว่ยอยูใ่นทา่นัง่ ยนื หรอืเดนิ แลว้ปล่อยใหแ้ขนหอ้ยตกลงมา แรงดงึดดูของโลก
จะดงึดดูใหแ้ขนขา้งทีเ่ป็นอมัพาตหอ้ยตกลงมาขา้งลาํตวั ทาํใหม้กีารเคลื่อนหลุดของหวักระดกู 
Humerous ออกจากเบา้ Glenoid fossa จงึเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิการเคลื่อนหลุดของขอ้ไหล่ออก
จากเบา้ดว้ย เชน่กนั การเกดิขอ้ไหลเ่คลื่อนหลุด ทาํใหม้ชีว่งการเคลื่อนไหวลดลง จนไมส่ามารถทาํ
กจิกรรมต่างๆ ไดใ้นทีส่ดุ  
 การใสเ่ครือ่งพยงุแขน (Arm -sling) เป็นวธิหีน่ึงในการป้องกนั การเคลื่อนหลุดของขอ้ไหล่ ซึง่
เป็นอุปกรณ์ทีช่ว่ยพยงุหวักระดกูตน้แขนใหอ้ยูใ่นตําแหน่งทีเ่หมาะสม เพือ่ทดแทนแรงดงึของกลา้มเน้ือ
พยงุหวัไหล่ทีเ่ป็นอมัพาต 
 จากการปฏบิตังิานพบวา่ผูป้ว่ยบางสว่นกไ็ดร้บัการพจิารณาการใส ่ Arm –sling ตัง้แต่ยงัไมม่ี
การเคลื่อนหลุดของขอ้ไหล่แต่ผูป้ว่ยบางรายทีม่ารบัการรกัษาชา้ กพ็บวา่มขีอ้ไหล่เคลื่อนหลุดแลว้ ทัง้น้ี
ในฐานะผูว้จิยัเป็นนกักจิกรรมบาํบดั ซึง่เหน็ความสาํคญัของภาวะขอ้ไหลเ่คลื่อนหลุด (Shoulder 
subluxation) ทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อการทาํกจิวตัรประจาํวนั และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึง่ในประเทศไทย
ยงัไมพ่บผลการเปรยีบเทยีบการศกึษาเรือ่งน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวา่ระยะเวลาการใส ่Arm –
sling ทีใ่สต่ัง้แต่ยงัไมพ่บการเคลื่อนของขอ้ไหล่ กบั ใสห่ลงัจากพบวา่มกีารเคลื่อนของขอ้ไหล่ ไมเ่กนิ 
0.5 น้ิว จะมคีวามแตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใด เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ว่ยและนกักจิกรรมบาํบดัจะ
สามารถเลอืกชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการใส ่Arm –sling ได ้
 



วิธีการศึกษา 
 ศกึษาผูป้ว่ยอมัพาตครึง่ซกี 2 กลุ่มคอืกลุ่มทีพ่บขอ้ไหล่เคลื่อนหลุดและกลุ่มทีย่งัไมพ่บขอ้ไหล่

เคลื่อนหลุดทีเ่ขา้รบัการรกัษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีแ่ผนกกจิกรรมบาํบดัโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหมโ่ดย
พจิารณาใหใ้สA่rm slingทีพ่ฒันาโดยใชแ้นวคดิของBobath ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2552 ถงึมกราคม 
2553 จาํนวน 20 คนเน่ืองจากขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีค่าํนวณมน้ีอย จงึเกบ็ขอ้มลูจากผูป้ว่ยอมัพาตครึง่ซกี
ทีม่ารบับรกิารกจิกรรมบาํบดั 

 โดยศกึษาลกัษณะทัว่ไปคอืเพศ อาย ุน้ําหนกั กจิกรรมและความถีข่องแต่ละกจิกรรมทีผู่ป้ว่ยทาํ
ขณะใส ่Arm sling ผลของการใส ่Arm sling ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม 

นกักจิกรรมบาํบดัประเมนิชอ่งวา่งก่อนและหลงัใส ่ Arm sling โดยใชว้ธิกีารคลาํ (Palpation or 
Finger of breadth) ในทา่นัง่ใหศ้รีษะและลาํตวัตัง้ตรงนัง่หอ้ยขาลงขา้งตยีง เขา่งอ 90 องศา 

สถติทิีใ่ชใ้นการศกึษาอธบิายขอ้มลูดว้ยสถติไิดแ้ก่สถติพิรรณนาเพือ่หาจาํนวน รอ้ยละ คา่เฉลีย่
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของผลการใส ่ Arm slingดว้ยการ
ทดสอบ Fisher’s exact กาํหนดระดบันยัสาํคญัทีp่<0.05 โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์อื 
stata 10.1  

 
 

ผลการศึกษา 
 กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดม ี 20 ราย เป็นกลุม่ทีใ่ส ่ Arm sling ตัง้แต่ยงัไมพ่บชอ่งวา่ง 7 รายและใส่
เมือ่พบชอ่งวา่งแลว้ 13 ราย ทัง้ 2 กลุ่ม เป็นเพศชายและหญงิไมแ่ตกต่างกนั อายใุกลเ้คยีงกนัคอื
ประมาณ 57 ปี ดชันีมวลกายประมาณ 22 – 23 ไมแ่ตกต่างกนั (ตารางที1่) 

กจิกรรมของผูป้ว่ยทัง้ 2 กลุ่ม ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิผูป้ว่ยทัง้ 2 กลุ่ม เดนิ 0 - 1 ชัว่โมง นอน
มากกวา่ 3 ชัว่โมง ทาํงาน 0 - 1 ชัว่โมง ออกกาํลงักาย 0 – 1 ชัว่โมง (ตารางที2่) 

ก่อนใส ่Arm – sling ผูป้ว่ยทีใ่สห่ลงัพบชอ่งวา่ง มรีะยะหา่งของชอ่งวา่ง ตัง้แต่ 0.5 – 1.5 FB 
ครึง่หน่ึงมรีะยะหา่ง 0.5 FB ภายหลงัการใส ่1 เดอืน กลุ่มดงักล่าวมรีะยะชอ่งวา่งแคบลงเหลอื 0.5 FB 
รอ้ยละ 38.5 ทีเ่หลอืไมพ่บชอ่งวา่ง เมือ่ทบสอบระยะหา่งของกลุ่มทีใ่สห่ลงัพบวา่มคีา่เฉลีย่แตกต่างจาก 
0 (กลุ่มใสก่่อนพบชอ่งวา่ง) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p = 0.018) (ตารางที3่) 
 

 
 
 

 
 
 
 



อภิปราย 
 จากการปฏบิตังิานดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางดา้นรา่งกายคอื อาการอมัพาตครึง่ซกี  มขีอ้สงัเกตทีนํ่ามาซึง่คาํถามทางการวจิยัฉบบัน้ีวา่  ผูป้ว่ย
อมัพาตครึง่ซกีทีพ่บขอ้ไหลเ่คลื่อนหลุดก่อนมารบัการรกัษาฟ้ืนฟูและไมพ่บขอ้ไหลเ่คลื่อนหลุดก่อน  เมือ่
ไดร้บั Arm sling แลว้จะดขีึน้แตกต่างกนัหรอืไม ่เพือ่จะไดนํ้าผลการศกึษามาใชป้รบัปรงุระยะเวลาการ
เริม่ใส ่Arm sling ในผูป้ว่ยอมัพาตครึง่ซกี เพือ่ประโยชน์ของผูป้ว่ยต่อไป 
 Arm sling จะใชใ้นผูป้ว่ยทีเ่ป็นอมัพาตครึง่ซกี ทีม่กีารหลุดของขอ้ไหล่โดยมสีว่นทีพ่นัอยูร่อบ
แขนขา้งทีเ่ป็นอมัพาต และมสีายยดืออ้มไปยงัหว่งทีอ่ยูด่า้นหลงัของแขนแต่ละขา้ง สว่นแขนขา้งทีป่กติ
จะมฟีองน้ําบาง ๆ รองบรเิวณใตร้กัแร ้เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการกดบรเิวณรกัแร ้ซึง่ในขณะทีใ่สต่อ้งใหม้ี
ความกระชบักบัแขนสว่นตน้ เพือ่ไมใ่หม้กีารหลุดของขอ้ไหล่และไมใ่หก้ดบรเิวณใตร้กัแร้7 
 ผลการศกึษาของรายงานฉบบัน้ีไดต้อบขอ้สงัเกตจากการปฏบิตังิานวา่ผูป้ว่ยอมัพาตครึง่ซกีควร
ไดร้บัการพจิารณาใส ่Arm sling ก่อนทุกราย เพือ่ป้องกนัการเกดิ Shoulder subluxation  ถงึแมว้า่การ
ใส ่Arm sling จะใสเ่มือ่พบชอ่งวา่ง หลงัการรกัษาพบวา่ชอ่งวา่งแคบลง แต่กย็งัมบีางสว่นทีย่งัมชีอ่งวา่ง
เหลอือยู ่ในขณะทีก่ารใส ่Arm sling ก่อนพบชอ่งวา่ง ไมพ่บวา่ชอ่งวา่งเหลอือยูเ่ลย ดงันัน้   การใส ่Arm 
sling ก่อนพบชอ่งวา่งซึง่น่าจะมปีระโยชน์กบัผูป้ว่ยมากกวา่ 
เครือ่งพยงุไหล่ควรไดร้บัทนัททีีพ่บการหลุดของขอ้ไหล่ในชว่งการฟ้ืนฟู  ควรใชถ้า้มกีารเคลื่อนยา้ยตวั 
หรอืในการฝึกเดนิ (Gait training) ผูบ้าํบดัควรสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยใสบ่อ่ย ๆ เพือ่ใหเ้หน็ผลในการรกัษา 
ในการใสเ่ครือ่งพยงุไหล่แต่ละชนิดควรมกีารทาํบนัทกึก่อนและหลงัการใส ่ ผูบ้าํบดัควรเลอืกชนิดเครือ่ง
พยงุไหล่ใหเ้หมาะสมกบัผูป้ว่ย8 
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พยาบาล, นกักจิกรรมบาํบดั ควรพจิารณาใส ่Arm sling ทนัทโีดยไมต่อ้งรอใหพ้บ Space เพราะป้องกนั 
Shoulder subluxation ได ้
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

ลกัษณะ ใส่ตัง้แต่ยงัไม่เกิด ใส่เพราะเกิดแล้ว P - value 
 n % n %  
เพศ      
   ชาย 4 57.1 7 53.9 1.000 
   หญิง 3 42.9 6 46.1  
อาย ุ(ปี)      
   30 – 50 2 28.6 4 30.8  
   51 – 70 3 42.9 6 46.2  
   > 70 2 28.6 3 23.1  
   เฉล่ีย (SD) 57.4 15.5 58.0 13.0 0.931 
      
ดชันีมวลกาย      
  12.00 – 18.49 1 14.3 1 7.7  
  18.50 – 24.99 2 28.6 10 76.9  
  > 25.00 4 57.1 2 15.4  
  เฉล่ีย (SD) 23.2 3.9 22.2 3.0 0.663 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 2   ความถ่ีในการทาํกิจกรรม 
 

กจิกรรม ใสก่่อนพบชอ่งวา่ง ใสห่ลงัพบชอ่งวา่ง p-value 
n % n % 

      เดนิ      
         0  - 1  ชัว่โมง 6 85.7 9 69.2 0.768 
         1 – 2  ชัว่โมง 0 0.0 2 15.4  
         2 – 3  ชัว่โมง 1 14.3 2 15.4  
      นอน      
          0  - 1  ชัว่โมง 2 28.6 1 7.7 0.502 
          1 – 2  ชัว่โมง 1 14.3 4 30.8  
          2 – 3  ชัว่โมง 0 0.0 2 15.4  
          > 3  ชัว่โมง 
 

4 57.1 6 46.2  

      ทาํงาน      
          0  - 1  ชัว่โมง 7 100.0 13 100.0 - 
      ออกกาํลงักาย      
          0  - 1  ชัว่โมง 5 71.4 7 53.9 0.642 
          1 – 2  ชัว่โมง 2 28.6 6 46.2  
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 3 ระยะห่างของกระดกูแขนและกระดกูหวัไหล่ ก่อนและภายหลงัใส่ Arm –sling ใน
ผูป่้วยท่ีใส่ก่อนพบช่องว่างและใส่หลงัพบช่องว่าง 
 
 ใสก่่อนพบชอ่งวา่ง 

n             % 
ใสห่ลงัพบชอ่งวา่ง 
      n            % 

p-value 

ชอ่งวา่งก่อนใส ่(FB) 
ไมพ่บ(0) 
พบ  0.5 
      1.0 
      1.5 

 

 
      7 

0 
0 
0 

 
    100 

0 
0 
0 

 
     0 

7 
5 
1 

 
   0 

53.8 
38.5 

   7.7 

 
  < 0.001 

 

ชอ่งวา่งหลงัใส ่(FB) 
ไมพ่บ(0) 
พบ   0.5 
       1.0 
       1.5 

 
 
7 
0 
0 
0 

 
 

100 
0 
0 
0 

 
 
8 
5 
0 
0 

 
 

61.5 
38.5 

0 
0 

 
 

0.018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


