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“กลามเนื้อและการเคลื่อนไหว”
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF) จำแนกโครงสรางรางกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไว
คราว ๆ ประกอบดวย โครงสรางศีรษะและบริเวณคอ, โครงสราง
บริเวณไหล, โครงสรางรยางคสวนบน, โครงสรางสวนเชิงกราน,
โครงสรางรยางคสวนลาง, โครงสรางลำตัว รวมทั้งโครงสรางกลาม
เนื้อและกระดูกอื่น ๆ ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของขอและกระดูกเกิดขึ้น
ไดจากกลามเนื้อหดตัว-คลายตัว ที่ถูกควบคุมดวยประสาทสั่งการ
และประสาทรับความรูสึกที่ควบคุมความตึงของกลามเนื้อ, ควบคุม
กลามเนื้อตาง ๆ ใหทำงานประสานกัน, ควบคุมรีเฟล็กซการเคลื่อน
ไหวตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบการเดิน (gait pattern)
เมื่อกลามเนื้อทำหนาที่บกพรองทำใหการเคลื่อนไหวขอจำกัด
เชน
- เมื่อกลามเนื้อบาดเจ็บโดยตรง การขยับเคลื่อนไหวขอทำให
เจ็บ อาการเจ็บจึงจำกัดการเคลื่อนไหว
- กรณีกลุมอาการไมโอฟาสเชียล ที่มีพยาธิสภาพที่กลามเนื้อ
ที่ ส ง ผลให ผู ป ว ยมี อ าการปวด, ล า ง า ย และบางครั้ ง การ
เคลื่อนไหวขอจำกัด
- กรณีรอยโรคที่สมองเชน อัมพาตสมองใหญ (cerebral palsy)
ที่คนทั่วไปเรียกวา ซีพี หรือ โรคสมองพิการ กลามเนื้อกลาม
เนื้อตึงตัวมาก (hypertonia) หรือ มีภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง
(spasticity) ทำให ผู ป ว ยมี ก ารเคลื่ อ นไหวแขนขาผิ ด ปกติ
หรือรูปแบบการเกิดผิดปกติ
บางครั้งความผิดปกติอยูที่กระดูกหรือขอ เชน โรคขอเสื่อม ที่สง
ผลกระทบตอกลามเนื้อที่อยูรอบ ๆ ขอ ทำใหกลามเนื้อลีบและออน
แรง และจำกัดการเคลื่อนไหวของขอนั้น
ดังนั้น การทำใหกลามเนื้อเหลานี้กลับมาทำหนาที่ปกติหรือใกล
เคียงปกติ เปนหนาที่ของแพทยเวชศาสตรฟนฟู ใหการบำบัดและ
ฟ น สภาพด ว ยวิ ธี ก ายบริ ห าร, ด ว ยการใช ย า, ด ว ยอุ ป กรณ พ ยุ ง
เปนตน แตบางครั้งความผิดปกติหรือโรคที่เปนตนเหตุใหกลามเนื้อ
และ/หรือขอทำหนาที่บกพรองนั้น ยากเกินกวาที่จะฟนสภาพให
กลับมาเหมือนเดิมได แพทยเวชศาสตรฟนฟูจึงจำเปนตองปรึกษา
แพทยผูเชี่ยวชาญสาขาอื่น เชน ประสาทศัลยแพทย(neurosurgeon)
หรือ ศัลยแพทยออรโทปดิกส เพื่อพิจารณาการผาตัดแกไข เชน ลด
ภาวะตึงตัวมากเกิน, แกไขรูปพิการ เปนตน
ในวารสารเลมนี้ สมาชิกจะไดอานบทฟนฟูวิชาการที่นาสนใจ
เกี่ยวกับการผาตัดแกสำหรับเด็กซีพี และงานวิจัยที่นาสนใจหลาย
เรื่องเกี่ยวกับการกลามเนื้อและเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มพูนความรูที่จะ
นำไปใชในเวชปฏิบัติไดในอนาคต
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การใชภาษาและการพิมพตนฉบับ
ใชแบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 พิมพเวนชอง

ห า งจากขอบกระดาษทุ ก ด า น ด า นละ 2.5 ซม. พิ ม พ เ ว น บรรทั ด
พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากำกับ
แยกภาพและตารางออกจากเนื
้อหา

ตนฉบับเปนภาษาไทย ถาจำเปนตองใชภาษาอืน่ ใหระบุ ไวในวงเล็บ และ

พิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนชื่อเฉพาะหรือคำยอ

ใชศพั ทภาษาอังกฤษไดในกรณีทเ่ี ปนชือ่ เฉพาะไมมคี ำแปล เปนภาษาไทย
หรือการแปลทำใหสื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง
ชื่อยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา


การสงตนฉบับ
บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก

กรณีทส่ ี ง ตนฉบับทีแ่ กไขตามคำแนะนำของผูท รงคุณวุฒิ ตองแสดง สวนที่

แกไขแลว โดยการพิมพดว ยสีแดง หรือ เนนตรงสวนทีแ่ กไขในตนฉบับทีพ่ มิ พ
กรณี ที่ ผู นิ พ นธ ไ ม แ ก ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาตามที่ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ

แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับตนฉบับ
อนึง่ ผูเ ขียนบทความควรเก็บตนฉบับไว 1 ชุด สงตนฉบับ 2 ชุดพรอมแผนดิสก
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