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โรคขอไหลตดิ (Adhesive capsulitis) – 

การออกกาํลงักายและการดแูล 
เนือ้หาของบทความนีเ้ป็นฉบบัทีไ่ดร้บัการแปลความหมายแตจ่ะใชฉ้บบัภาษาจนีเป็นหลกั 

 
 (โปรดทราบวาควรใช แผ นพบัน ีภ้ายใตคาํแนะนาํของบคุลากรทางการแพทย) 

 

โรคขอไหลติด 

 
肩胛骨 

กระดูกสะบัก 

鎖骨 
กระดูกไหปลารา  

關節 囊  
ปลอกหุมขอตอ  

筋腱 
เอ็นยึดขอ 
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肱骨 
กระดูกตนแขน 

肌肉 
กลามเน้ือ 
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โครงสราง 

ขอตอหัวไหลประกอบดวยกระดูกสะบัก, 

กระดูกไหปลาราและกระดกูตนแขนและมันถกูลอมรอบดวยกลุมกลามเน้ือ, 

เอ็นยึดขอและเอ็นยึดและปลอกหุมขอตอ 

มันมีความยืดหยุนสูงและชวยใหคอและไหลเคลื่อนท่ีไปในทิศทางที่แตกตางกัน 

 

“โรคขอไหลตดิ” (Adhesive Capsulitis) 

เน่ืองจากผูปวยสวนใหญมีอายุเกือบ 50 ปจงึถูกขนานนามวาเปน “โรคไหลของคนอาย ุ

50” 

 

สาเหต ุ

อาจเกิดจากการบาดเจ็บหรือความเครียดแตไมทราบสาเหตุหลัก 

 
 

อาการ 

1. ปวดทีข่อไหล 

2. การเคลื่อนไหวของขอไหลขอบกพรอง 

3. การใชชวีิตประจําวันบกพรอง เชน การแตงตวั, การหวผีม, การอาบนํ้า, การยกของหนัก 

ฯลฯ เน่ืองจากความเจบ็ปวดและการเคลื่อนไหวที่บกพรอง 
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การออกกาํลงักายและการดแูล 
สีข่ัน้ของโรคหวัไหลตดิ 

1. ขั้นที่ 1: อาการหลกัคือความเจ็บปวด 

ในขณะท่ีการเคลื่อนไหวไมไดบกพรองลงอยางเห็นไดชัด 

2. ขั้นที่ 2: ความเจ็บปวดเพ่ิมขึ้นและอาจสงผลตอการนอนหลับ 

การเคลื่อนไหวขอตอไหลที่ใชงานบอยจะทําใหเกิดอาการปวด 

ในเวลาเดียวกันขอไหลจะคอยๆแข็งซึ่งสงผลตอกิจกรรมในชีวติประจําวัน เชน การแตงตัว 

เปนตน 

3. ขั้นที่ 3: 

อาการปวดขอไหลที่เกิดขึ้นเองจะลดลงในขณะที่อาการปวดขอไหลจะรุนแรงขึ้น 

4. ขั้นที่ 4: อาการปวดเล็กนอย 

ดวยการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมจะทําใหความฝดของขอไหลของผูปวยจะคอยๆคลายลง 

โดยท่ัวไปการเคลื่อนไหวของขอตอไหลสามารถกลับคืนสูสภาพปกติไดหลังการรกัษา 

ระยะเวลาของขั้นตอนขางตนขึ้นอยูกับสภาพของแตละบุคคล 
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ออกกาํลงักายทีบ่าน 

การออกกําลังกายดานลางสามารถเพ่ิมความคลองตวัของขอตอ 

ผูปวยจะตองออกกําลงักายอยางตอเน่ืองตามคําแนะนําของนักกายภาพบําบัดเพ่ือใหบรรลุ

ผลตามที่คาดหวัง 

โดยปกติแลวการออกกําลังกายจะทําใหเกิดอาการปวดแตมันเปนเพียงแคอาการปวดชัว่คร

าว 

การออกกําลังกายอยางตอเน่ืองสามารถบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากความแข็งของขอไหล

ได 

 

แนวทางการออกกาํลงักาย 

• 3 - 4 ครั้งตอวันสําหรบัการออกกําลังกายแตละครั้ง 

• รวม 5 - 10 นาทตีอครั้งสําหรับการฝกกิจกรรมของขอตอในแตละครั้ง 

• 20 ครั้งจาก 5 - 10 วนิาทีตอการออกกําลังกายแบบยืดในแตละครั้ง 

• 20 - 30 ครั้งของ 5 วนิาทีตอการออกกําลังกายกลามเน้ือแตละครัง้ 

• หยุดเมื่อคุณรูสึกเจ็บเล็กนอยเมื่อออกกําลังกายแบบยืดและแบบเพ่ิมความแข็งแรงขอ

งกลามเน้ือ 
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รักษาทาทางทีด่ีไว 

เพ่ือใหบรรลผุลอยางที่ตั้งไว 

มันเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีจะรักษาทาทางทีถู่กตองและฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือในขณะที่

ฟนฟูการเคลือ่นไหวของขอตอไหล 

 

ทาที่ถกูตองเปนส่ิงสําคัญมากสําหรับการใชสวนบนที่ยืดหยุนได 

站姿 
ทายืน 

直線要經過 
เสนตรงควรผานได 

耳朵 
หู 
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肩膀中央 
ชวงกลางของไหล 

髖關節中央 
ชวงกลางของขอตอสะโพก 

膝關節 
ขอตอเขา 

外腳踝 
ขอเทาดานนอก 

 

ทานัง่ 

 

 

การใชสวนบนทีย่ืดหยุนไดน้ันตองใชกระดกูสะบักท่ีสมดลุและมั่นคง 

 

 

แบบฝกหดัผอนคลาย (1) 
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ทํารางกายของคุณใหตั้งตรงปลอยใหแขนของคุณวางอยูขางๆ 

ผอนคลายวนไหลไปขางหนาและขางหลงั 
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แบบฝกหดัผอนคลาย (2) 

 

หมุนเปนวงกลมทวนเข็มนาฬิกา 

 

หมุนเปนวงกลมตามเข็มนาฬิกา 

 

ไปทางซายและทางขวา ไปขางหนาและขางหลัง. 

ผอนคลายและปลอยให [แขนขางที่ไดรับผลกระทบ] หอยในระดับต่ํา 

ยืนตัวตรงดวยขาขางหน่ึงอยูดานหนาและขาขางหน่ึงอยูดานหลัง 

เขยาแขนของคุณไปมาและไปทางซายและขวาและอาจเพ่ิมนํ้าหนักท่ีเหมาะสมตามคําแนะ

นําของนักกายภาพบําบัดเมื่อจําเปน 
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แบบฝกหดัผอนคลาย (3) 
 
 

  

ยกไมดวยมือทั้งสองขางโดยใหฝามือหงายหนาขึ้นและขอศอกตรงจากน้ันยกไมขึ้นจนกระ

ทั่งคุณรูสึกเจ็บเลก็นอยจากน้ันผอนคลาย 

(อาจเพ่ิมนํ้าหนักลงบนแทงตามคําแนะนําของนักกายภาพบําบัดเพ่ือฝกความแข็งแรงของก

ลามเน้ือ) 

แบบฝกหดัผอนคลาย (4) 

 

ถือไมตามแนวนอนไปทางดานหลัง, ยืดขอศอก, ยกไมขึ้นไปทางดานหลัง, 

รักษารางกายใหตรงจนกวาคุณจะรูสึกเจ็บเล็กนอยจากน้ันใหผอนคลาย 

(อาจเพ่ิมนํ้าหนักลงบนแทงตามคําแนะนําของนักกายภาพบําบัดเพ่ือฝกความแข็งแรงของก

ลามเน้ือ) 
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แบบฝกหดัการยดื (1) 

 

หลีกเลีย่งการยกัไหล 

ยืนตัวตั้งหันหนาเขาหากําแพง ใชน้ิวของดานของ [แขนขางที่ไดรบัผลกระทบ] 

ไตขึ้นไปบนกําแพงจนกวาคุณจะรูสึกเจ็บเล็กนอยคางไว 10 วินาทีแลวผอนคลาย 

 

แบบฝกหดัการยดื (2) 
 

 

ยืนหันขางใหกบัผนัง ใชน้ิวของดานของ [แขนขางที่ไดรับผลกระทบ] 

ไตขึ้นบนกําแพงจนกวาคุณจะรูสึกเจ็บเลก็นอยคางไว 10 วินาทแีลวผอนคลาย 
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แบบฝกหดัการยดื (3) 
 

 

น่ังหรือยืนโดยใหใช [แขนขางทีแ่ข็งแรง] เพ่ือชวยกดหนาอกของ 

[แขนขางที่ไดรับผลกระทบ] ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

ใหไหลอยูในตําแหนงแนวนอนจนกระทั่งหลงัไหลรูสึกถึงความรูสึกของการดึง ทําคางไว 

10 วินาทีหลังจากน้ันใหพักและทําซ้ํา 

แบบฝกหดัการยดื (4) 
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โนมตัวไปขางหนา 

ยืนดวยขาขางหน่ึงไปขางหนาและขาอีกขางหน่ึงไปทางขางหลัง เอนแขนของ 

[ขางที่ไดรับผลกระทบ] กับกรอบประต ู(ดังทีแ่สดงในรูป) 

โคงงอขอศอกในมุมขวาจากน้ันเอนตวัไปขางหนาอยางชาๆทําใหแขนรูสึกตึงเลก็นอยคาง

ไว 10 วินาทีหลังจากน้ันใหพักและทําซ้ํา 

 

แบบฝกหดัการยดื (5) 
 

 

น่ังหรือยืน: 

ถือปลายไมดวยมือท้ังสองขางใหขอศอกของ [แขนขางที่ไดรับผลกระทบ] ผลักและยก 

[แขนขางที่ไดรับผลกระทบ] ออกไปดานนอกดวย [ขาขางที่แข็งแรง] 

จนกวาคุณจะรูสึกเจ็บ ทําคางไว 10 วินาทีจากน้ันใหพักและทําซ้ํา 
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แบบฝกหดัการยดื (6) 
 

 

อาจมีการเพ่ิมนํ้าหนักท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดโดยนักกายภาพบําบัด 

นอนหงาย: ถือไมไวกบัของหนักๆท้ังสองขางแลวยกขึ้นเหนือศีรษะ ทําคางไว 10 

วินาทีจนกระทั่งคุณรูสึกเจ็บจากน้ันจึงทําซ้ํา 
 

แบบฝกหดัการยดื (7) 
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นอนหงายหรือยืน: 

ใหขอศอกอยูใกลกบัรางกายของคุณแลวงอเปนมุมฉากจับไมในมอืทั้งสองขาง หันไหล 

[ไหลขางที่ไดรับผลกระทบ] ออกไปดานนอกดวย [แขนขางทีแ่ข็งแรง] 

จนกระทั่งคุณรูสึกเจ็บเล็กนอย ทําคางไวเปนเวลา 10 วินาทีแลวพัก 

 

แบบฝกหดัการยดื (8) 
 

 

ยืน/น่ัง: จับท่ีมือทั้งสองขางแลวคอยๆดึง [แขนขางที่แข็งแรง] เพ่ือยก 

[แขนขางที่ไดรับผลกระทบ] จนกระทั่งคุณรูสึกเจ็บเลก็นอย ทําคางไว 5 

วินาทีจากน้ันใหพักและทําซ้ํา 
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แบบฝกหดัการยดื (9) 

 

ยืน / น่ัง: จับที่มือท้ังสองขางโดยใหฝามือเขาดานในแลวคอยๆดึง [แขนขางที่แข็งแรง] 

ลงมาเพ่ือยก [แขนขางที่ไดรับผลกระทบ] 

ไปทางดานนอกลําตวัจนกวาคุณจะรูสึกเจ็บเล็กนอย ทําคางไว 5 

วินาทีจากน้ันใหพักและทําซ้ํา รักษาขอศอกของ [ขางที่ไดรบัผลกระทบ] ของคุณใหตรง 
 

แบบฝกหดัการยดื (10) 
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ยืน: ดวย [แขนขางที่ไดรับผลกระทบ] 

ที่หลังสวนลางจับผาเช็ดตวัใหแนนดึงปลายอีกขางขึ้นดวย [แขนขางที่แข็งแรง] 

จากดานบนจนกระท่ังคุณรูสึกเจ็บเลก็นอย ทําคางไว 10 วินาทีจากน้ันใหพักและทําซ้ํา 

 

แบบฝกหดัฝกความแขง็แรงของกลามเนือ้ (1) 
 

 

ขยับปลายสวนลางของกระดูกสะบักเขาและออกใหอยูในแนวตั้งและหลีกเลี่ยงการยกไ

หล 
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แบบฝกหดัฝกความแขง็แรงของกลามเนือ้ (2) 
 

 

 ยืนหันหนาเขาหากําแพงหางจากกันประมาณหนึ่งแขน 

 กดแขนใหชิดกับผนัง 

งอขอศอกและปลอยใหรางกายของคุณกดกับกําแพงอยางชาๆ 

 จนกระทั่งคุณอยูหางจากกาํแพง 5 

นิ้วจากนั้นยืดแขนของคุณใหตรงเพื่อกลับสูตําแหนงเดิมแลวกดลงไปเรื่อยๆ 
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แบบฝกหดัฝกความแขง็แรงของกลามเนือ้ (3) 
 

 

อาจจะใชขวดนํ้าพลาสติกก็ได 

นอนหงายหรือยืน: 

ถือนํ้าหนักไวในมือแลวยกขึ้นเหนือศีรษะจนกวาจะมีอาการปวดเลก็นอย ทําคางไว 5 

วินาทีจากน้ันวางลงแลวทําซ้ํา 
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แบบฝกหดัฝกความแขง็แรงของกลามเนือ้ (4) 
 

 

นอนตะแคง [แขนขางที่แข็งแรง]: ยกน้ําหนักตามคําสั่งของนักกายภาพบําบัดดวย 

[แขนขางที่ไดรับผลกระทบ] งอขอศอกไปที่มุมฉากพรอมแขนที่แสดงในภาพ 

คอยๆหมุนแขนขึ้นเปนมุม 40 - 50 องศา ทําคางไว 5 วินาทีแลวทําซ้ํา 
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แบบฝกหดัฝกความแขง็แรงของกลามเนือ้ (5) 

 

จับปลายทั้งสองของเชือกยางยืด (หรือแถบยางยืดของกางเกง) 

ดวยมือทั้งสองดึงแถบยางยืดขึ้นอยางชาๆดวย [แขนขางาที่ไดรับผลกระทบ] 

จนกวาคุณจะรูสึกเจ็บเล็กนอย ทําคางไว 5 วนิาทีจากน้ันใหพักและทําซ้ํา 

แบบฝกหดัฝกความแขง็แรงของกลามเนือ้ (6) 
 

 
 

ยืน / น่ัง: ดึงแถบยางยดืที่ขอมือทั้งสอง [ดังแสดงในรูป] 

โคงงอขอศอกในมุมฉากจากน้ันหมุนแขนออกไปดานนอกเพ่ือรดัยางยืดใหแนน 

อยาลืมเก็บตนแขนไวใกลกับรางกาย ทําคางไว 5 วินาทีจากน้ันใหพัก 
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การดแูลทีบ่าน 

คาํแนะนาํดานลางเปนการอางถงึในขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2: 

1.นอกจากการออกกําลังกายที่เหมาะสมแลวยังตองหลกีเลีย่งการใชแขนขางที่ไดรับผลกร

ะทบเพ่ือยกของหนักหรือเพ่ือเคลื่อนไหวสวนขอตอหัวไหลทีม่ากเกนิไป 

2. หลีกเลี่ยงการนอนตะแคงแขนขางที่เจ็บ 

3.หากรูสึกปวดบริเวณขอตอไหลใหประคบบริเวณที่มีอาการรอนหรือเย็นตามคําแนะนําขอ

งนักกายภาพบําบัดเพ่ือบรรเทาอาการปวด 

4.คุณสามารถใชแขนขางที่แข็งแรงของคุณเพ่ือชวยเหลือแขนขางที่ไดรับผลกระทบในกา

รทํากจิกรรมประจําวัน เชน การแตงตัวและการหวผีม เปนตน 
 
 

คําแนะนําดานลางเปนการอางถึงในขั้นที ่3 และ 4: 

1.ใชแขนขางที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดและหลกัการของการฝกควรมีข

นาดใหญ 

2.ควรใชแขนขางที่ไดรับผลกระทบในชีวติประจําวันมากขึ้นและไมตองพ่ึงพาความชวยเห

ลือของแขนขางทีแ่ข็งแรง 
 

ขอสังเกต (โปรดปรึกษานักกายภาพบําบัดของคุณสําหรับวิธีการทําและการใช): 

วัสดุสําหรับทํา “รอก”: 
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1. ตะขอรูปตวั “S” 1 อัน 

 

2. ลูกรอก 1 ชุด 

 

3. เชือกไนลอน 1 เสน 

 

4. ทอพลาสตกิ 2 อัน 

 
 
 
 

หากคุณมีคําถามใดๆเกี่ยวกับแผนพับนี้โปรดปรึกษานักกายภาพบําบัดของคุณทันที 

ขอใหคุณฟนตัวในเร็ววัน! 
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