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ชดุกายภาพบ าบดัที่บ้าน – โรคข้อไหลต่ิด 
เนือ้หาของบทความนีเ้ป็นฉบบัทีไ่ดร้บัการแปลความหมายแตจ่ะใชฉ้บบัภาษาจนีเป็นหลกั 

โรคขอ้ไหลต่ดิคอือะไร? 

 

"อาการไหลแ่ช่แข็ง" ชื่อทางการแพทย์ทีแ่ท้จริงคือ "โรคข้อไหลต่ิด" 

เน่ืองจากเน้ือเยื่ออ่อนในข้อต่อไหล่ เช่น ข้อต่อแคปซลู, 

ข้อต่อไขข้อและกล้ามเน้ือมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพท าให้เกิดการอักเสบและปวด

บริเวณข้อไหล่และมกีารยึดเกาะในข้อต่อแคปซูลท าให้ข้อไหล่แขง็และมีข้อจ ากัดในการ

ท ากิจกรรม ดังน้ันจึงเรียกว่า "ไหลแ่ชแ่ข็ง" หรือที่เรียกว่า "ไหล่ของคนอายุ 50" 

เพราะมันพบได้บ่อยครั้งในผู้หญิงวัยกลางคน 

 

 

 

 

สาเหตทุัว่ไปมอีะไรบา้ง? 

โรคข้อไหลต่ิดนั้นไมท่ราบสาเหตุของการเกิดและมันเกิดขึ้นไดเ้อง 

ปัจจัยบางอย่างสามารถเพ่ิมความเสีย่งต่อการป่วยโรคน้ีได ้เช่น 
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การท างานที่เครยีดซ้ าๆต่อกัน, การบาดเจ็บและกระดูกหัก 

โรคน้ีพบมากในผู้ที่มอีายุระหวา่ง 40 ถึง 60 ปีและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและผู้ป่วยเบาหวาน 

 

 

อาการทางคลินกิมีอะไรบ้าง? 

 ปวดไหล่และอาการปวดอาจจะขยายไปถึงต้นแขนถ้ารุนแรงและอาการจะแยล่งในร

ะหว่างที่ท ากิจกรรมในตอนเย็นหรือตอนทีอ่ากาศเย็น 

 การเคลื่อนไหวของขอ้ต่อหัวไหล่ถกูจ ากัดและไม่สามารถยกแขนได้ 

 โรคข้อไหลต่ิดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขัน้ 

1. ระยะเจ็บปวด: อาการปวดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆและกจิกรรมที่ท ากับข้อต่อได้รับผลกระทบ 

2. ระยะไหล่ตดิ: อาการปวดลดลงแต่ไหล่แขง็ท าให้การเคลื่อนไหวท าได้อย่างจ ากัด 

3. ระยะการละลาย: อาการปวดข้อไหล่และการกิจกรรมทั่วไปดีขึน้ 

รกัษาไดอ้ยา่งไร? 

1. การรกัษาพยาบาล 

 ยาทานตามที่แพทย์จ่ายให้ ได้แก่ ยาแก้ปวดและยาลดการอักเสบ 

 การฉีดสเตียรอยด์เจือจาง 

2. การผ่าตัดรกัษา 

3. กายภาพบ าบดั 

บริการรวมถึง: 

การรักษาเพื่อต้านการอักเสบและอาการปวด (เช่น การประคบเย็นและร้อน, 

อัลตร้าซาวด,์ การรักษาด้วยคลื่นช็อกและการรกัษาเส้นประสาทดว้ยกระแสไฟฟ้า 

ฯลฯ), การฝังเข็ม, การรกัษาดว้ยมือ, การนวด, การยดืกล้ามเน้ือ, การฝึกกลา้มเน้ือ, 

การฝึกการท างานของกล้ามเน้ือ, ค าแนะน าเพ่ือการปรับตัวในการท างาน, 

การแก้ไขท่าทาง, ดแูลตัวเองทีบ่้านและการออกก าลังกายเพ่ือบ าบัดตนเอง เป็นต้น 
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ฉนัจะจดัการกบัโรคไหลต่ดิไดอ้ยา่งไร? 

1. ยาต้านการอกัเสบและยาแก้ปวด 

 อาการปวดไหล่อย่างรนุแรงท าให้ร้อนและบวม - ใชก้ารประคบเยน็เป็นเวลา 15 

นาที (หากคณุเป็นโรคหัวใจต้องหลกีเลี่ยงการใช้กับไหล่ด้านซ้าย) 

 อาการปวดตื้อและไม่รอ้น - ประคบดว้ยความร้อนเป็นเวลา 15 นาที  

2. รักษาระยะและเพ่ิมชว่งการเคลื่อนไหวของไหล่ 

 ในระยะทีป่วดควรออกก าลังกายแบบเบาๆและหลกีเลีย่งการสัมผัสบริเวณที่ปวด 

                    

A. การออกก าลังกายดว้ยลกูตุ้ม: 

เอนไปข้างหน้าและใช้แรงโน้มถว่งเพ่ือแกวง่มือท่ีได้รับผลกระทบไปมาหรือไปทางซ้ายและ

ขวา 3-4 ชุดต่อวัน 5-10 นาทีส าหรับแตล่ะการกระท าในแต่ละสว่น 

 

 

 B. การออกก าลังกายเพ่ือการบ าบดั: 

ใช้อีกมือหนึ่งเพ่ือช่วยยกมือที่ไดร้ับผลกระทบ 3 ชุดต่อวัน 20 ครั้งในแต่ละชุด 
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C.การออกก าลังกายดว้ยการปีนก าแพง:หันหน้าไปทางก าแพง 

ปีนขึ้นและลงดว้ยนิว้ของคุณให้มากที่สุดและค่อยๆช้าลงและหยดุท าทั้งหมด 13 ชุด, 20 

ครั้งในแตล่ะชุด 

 

 

หลงัจากควบคมุการอกัเสบและอาการเจบ็ปวดคอ่ยๆลดลงแตค่วามแขง็ของขอ้ตอ่หวัไ

หลจ่ะยงัจ ากดัการเคลือ่นไหว วตัถปุระสงคข์องการออกก าลงักาย: 

เพิม่กจิกรรมใหห้วัไหลไ่ดก้ลบัเขา้สูภ่าวะปกต ิ

1. การออกก าลงักายดว้ยเสาไมไ้ผแ่ละผา้เชด็ตวั 

ใช้เสาไม้ไผ่เพ่ือการออกก าลังกายยกไหล,่ ยืดด้านหน้าและยดืด้านหลังท า 3 

ชุดต่อวัน 20 ครั้งในแต่ละชุด 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

FROZEN SHOULDER (1)_THAI.DOCX 

Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 

 

 

2. การฝกึความแขง็แรงของไหล ่

ใช้ดัมเบลล์หรือยางรดัเพ่ือยกหรือลดระดับ โดยจะลดระดับช้าๆ 3 ชุดต่อวัน 20 

ครั้งในแตล่ะชุด 

 

 

3. การฝกึกลา้มเนือ้ไหลด่ว้ยการหมนุ 

นอนตะแคงขา้งล าตัวข้อศอกงอ 90 องศากบัหน้าท้อง 

หันไหล่ออกไปด้านนอกจากนั้นให้ผ่อนคลายและท าซ้ าโดยท า 3 ชุดต่อวัน 20 

ครั้งในแตล่ะชุด 
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เคลด็ลบัส าหรบัชวีติประจ าวนั 

1. รักษาท่าทางท่ีถูกตอ้งและหลีกเลี่ยง “การท าหลังค่อม” 

2. นอนหงายและหลกีเลี่ยงการนอนตะแคง 

3. สวมเสื้อผ้าด้วยมือที่ได้รับผลกระทบก่อนและถอดเสื้อผ้าด้วยมือที่ไม่ได้รับผลกระทบ 

4. 

เช็ดหลังดว้ยผา้ขนหนยูาวขณะอาบน้ าและใช้มือที่ไม่ไดร้ับผลกระทบเพื่อช่วยท าความสะอ

าด 

5. ของที่ใช้บ่อยในบ้านควรเก็บไว้ในที่ท่ีควา้ได้ง่ายและไม่อยู่ในท่ีสูง 

หากจ าเป็นให้ใช้เครื่องช่วยที่เหมาะสม เช่น บันไดหรือเก้าอี้น่ัง 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการยกแขนท่ีมากเกินไป 

6. พยายามหลีกเลี่ยงการหยิบของหนักและใช้เครื่องมือช่วยที่เหมาะสม เช่น 

รถเข็นหากจ าเป็น 

7. พกัสมองและออกก าลังกายอย่างเหมาะสมเพ่ือลดความรู้สกึไมส่บาย 

 

ค าแนะน าข้างต้นใช้ส าหรับการอ้างอิงเท่าน้ัน 

หากคุณมีค าถามใดๆโปรดติดต่อนักกายภาพบ าบัดของคุณ 
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