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การศึกษาระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อบริเวณทายทอยและ
ระยะหางจากผิวหนังถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล เพื่อการ
ลงเข็มคลายจุดกลามเนื้อ
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ABSTRACT

correlations between the thickness and the distances
and body mass index.
Conclusion: The thickness of suboccipital muscles from
occiput to atlas, the distance from skin at each
reference points on parallel line of atlas to vertebral
artery, and the distance from occiput to atlas vary. When
using a 30 mm. acupuncture or 27G needle in an
underweight female, a point at 2 cm. from spinous
process at atlas level should be avoided for safe trigger
point injection or dry needling.

The Study of the Thickness of Suboccipital Muscles and
the Distance from Skin to Vertebral Artery for Trigger
Point Release
Capt. Thong Phonghanyudh, M.D., Maj. Peerakorn
Nitikornathiwat, M.D.
Department of Physical Medicine and Rehabilitation,
Phramongkutklao Hospital
Objectives: To study the thickness of suboccipital
muscles from occiput to atlas, the distance from skin at
each reference points on parallel line of atlas to
vertebral artery and the distance from occiput to atlas
for safe trigger point injection or dry needling.
Study design: Retrospective descriptive study
Setting: Physical Medicine and Rehabilitation Department
and Radiology Department, Phramongkutklao Hospital
Subjects: Computed tomography scans of brain and
neck of 143 patients
Methods: Thickness of suboccipital muscles was
measured by using computed tomography scans from
the reference points vertically set at 1 cm. and 2 cm.
from occipital protuberance and at the level of posterior
arch of atlas, and horizontally set at 1 cm., 2 cm. and 3
cm. from the spinous process. In addition the distances
from skin at each reference points on atlas level to
vertebral artery, and the distances from occiput to atlas
was also measured. All data were calculated using
mean and standard deviation (SD) and correlations
between data and body mass index were analyzed.
Results: The mean thickness of suboccipital muscles
from occiput to atlas ranged from 10.0 to 68.1 mm. The
mean distance from skin at each reference point on
parallel line of atlas to vertebral artery ranged from 32.1
to 56.0 mm. The mean distance from occiput to atlas
ranged from 39.9 to 41.5 mm. There were no
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อบริเวณ
ทายทอยใตปุมกระดูกทายทอย (occiput) ถึงระดับกระดูก
สันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 (atlas), ระยะหางจากผิวหนังที่จุดอางอิง
ในแนวระดับปุมกระดูกทายทอย ถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล
(vertebral) และ ระยะหางจากใตปุมกระดูกทายทอย ถึงระดับ
กระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 เพื่อการลงเข็มคลายจุดกลามเนื้อ
อยางปลอดภัย
รูปแบบการวิจัย: การศึกษายอนหลังเชิงพรรณนา
สถานที่ทำการวิจัย: กองเวชศาสตรฟนฟู และ กองรังสีกรรม
รพ.พระมงกุฎเกลา
กลุมประชากร: ภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองและคอ
ของผูปวยจำนวน 143 คน
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: วั ด ระดั บ ความลึ ก ของชั้ น กล า มเนื้ อ บริ เ วณ
ทายทอยจากมาตรวัดของคอมพิวเตอรที่ใชแสดงผลภาพถาย
เอกซเรยคอมพิวเตอร โดยกำหนดจุดวัดในแนวตั้งที่ระยะ 1
และ 2 ซม. ใตตอปุมกระดูกทายทอย และที่ระดับกระดูกสันหลัง
สวนคอชิ้นที่ 1 และจุดวัดในแนวนอนที่ระยะ 1, 2 และ 3 ซม.
จากแนวกระดูกสันหลัง (spinous process),วัดระยะหางจาก
ผิวหนังที่จุดอางอิงในแนวระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1
ถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล และ วัดระยะหางจากใตปุม
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กระดูกทายทอยถึงระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 จาก
นั้ น นำค า ที่ ไ ด ม าหาค า เฉลี่ ย และความสั ม พั น ธ กั บ ค า ดั ช นี
มวลกาย
ผลการศึกษา: ระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อคอบริเวณ
ทายทอย ตั้งแตใตปุมกระดูกทายทอยถึงระดับกระดูกสันหลัง
ส ว นคอชิ้ น ที่ 1 มี ค า เฉลี่ ย 10.0 – 68.1 มม., ระยะห า งจาก
ผิวหนังที่จุดอางอิงในแนวระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1
ถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล มีคาเฉลี่ย 32.1 – 56.0 มม.
ความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ กับคาดัชนีมวลกาย มีคา
ตั้งแตระดับต่ำจนถึงปานกลาง แตมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับ
ระยะหางจากใตปุมกระดูกทายทอย ถึงระดับกระดูกสันหลัง
สวนคอชิ้นที่ 1 มีคาเฉลี่ย 39.9 - 41.5 มม. มีความสัมพันธระดับ
ต่ำกับคาดัชนีมวลกาย และไมมีนัยสำคัญทางสถิติ
สรุ ป : ระดั บ ความลึ ก ของชั้ น กล า มเนื้ อ คอบริ เ วณท า ยทอย
ตั้งแตใตปุมกระดูกทายทอยลงมาจนถึงระดับกระดูกสันหลัง
สวนคอชิ้นที่ 1, ระยะหางจากผิวหนังที่จุดอางอิงในแนวระดับ
กระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 ไปจนถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอลและระยะหางจากใตปุมกระดูกทายทอยลงมาจนถึง
ระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 มีคาเฉลี่ยแตกตางกันไป
โดยขึ้นอยูกับตำแหนงที่ทำการวัดและเพศ และมีความสัมพันธ
กับคาดัชนีมวลกายตางกัน สำหรับการลงเข็มคลายจุดกลามเนื้อ
ใตทายทอย อยางปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงทิศทางที่ชี้ไปทาง
ตำแหนง 2 ซม. จากแนวกึ่งกลางกระดูกสันหลัง ที่ระดับกระดูก
สันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 ในผูปวยเพศหญิงที่มีคาดัชนีมวลกาย
ต่ำกวาปกติ
คำสำคัญ: กลามเนื้อบริเวณทายทอย, หลอดเลือดแดงเวอรติบรอล, การลงเข็มคลายจุด

เปนตน อยางไรก็ตามสาเหตุของอาการปวดคอสวนใหญก็มา
จากกลามเนื้อนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง MFPS ซึ่งไดเคยมีผู
ทำการศึกษาพบวา ผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะและคอเรื้อรัง
มาเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน และถูกสงตอมารักษายังคลีนิค
โรคปวด มี จำนวนถึ ง ร อ ยละ 55 ที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว า เป น
MFPS(3)
การรักษา MFPS นั้นประกอบดวยหลายสวน โดยจะตองทำ
พรอมกันไปเสมอ ไดแก การรักษาจำเพาะ (specific treatment)
ซึ่งมีหลายวิธี ไดแก การลงเข็มคลายกลามเนื้อเฉพาะจุด trigger
point (TrP) injection หรือ dry needling, การยืดกลามเนื้อ
หรือการนวด การแกไขปจจัยกระตุน (perpetuating factors)
เชน การอยูในทาทางที่ผิด (poor posture) การใชอุปกรณเครื่อง
ใชในชีวิตประจำวัน เชน เกาอี้ที่ออกแบบไมถูกหลักชีวกลศาสตร
ความผิดปกติของระบบฮอรโมน เชน ภาวะพรองไทรอยด การ
ขาดวิตามิน ตลอดจนโรคติดเชื้อเรื้อรัง เปนตน นอกจากนี้ ยัง
เปนเรื่องของการใชยาเพื่อควบคุมอาการปวด และปรับสมดุล
ของสารสื่อประสาทเกี่ยวกับความปวดและความเครียด การใช
เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อลดปวด เชน การใหความรอน
ลึกดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) การออกกำลังเพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุน ความทนทาน และความแข็งแรงของกลามเนื้อ
เปนตน(4)
อย า งไรก็ ต าม ที่ ต น คอด า นหลั ง มี บ ริ เ วณที่ เ รี ย กว า
suboccipital triangle อยู ร ะหว า งปุ ม กระดู ก ท า ยทอยของ
กะโหลกศีรษะ (occiput) กับดานหลังของกระดูกสันหลังสวน
คอชิ้นที่ 1 (atlas) และชิ้นที่ 2 (axis) แตละขาง โดยอยูลึกลงไป
ตอจากกลามเนื้อ trapezius และ semispinalis capitis โดยมี
หลอดเลือดแดงเวอรติบรอล และ เสนประสาท suboccipital
วางตัวอยูภายใน ซึ่ง TrP ของกลามเนื้อใตทายทอยตาง ๆ เหลา
นี้ ล ว นเป น สาเหตุ ที่ พ บได บ อ ยของอาการปวดศี ร ษะและคอ
เรื้อรัง(4) โดยพบวารอยละ 67.6 ของผูปวย 34 รายที่มีอาการ
ปวดคอเรื้ อ รั ง มี TrP หรื อ tender points ของกล า มเนื้ อ ใต
ทายทอย(5) และจากการศึกษาพบวาเพศหญิงจำนวน 160 ราย
มี 72 ราย ที่ มี อ าการปวดคอ โดยร อ ยละ 63 ในจำนวนนี้ มี
อาการเจ็บกลามเนื้อใตทายทอย(6) นอกจากนี้ยังพบวา TrP ของ
กลามเนื้อใตทายทอย ยังเปนสาเหตุที่พบไดบอยจากอาการ
ปวดศีรษะหลังการบาดเจ็บอีกดวย(7)
จากการที่ มี ห ลอดเลื อ ดแดงเวอร ติ บ รอล อยู ภ ายในใต
ท า ยทอย ทำให ก ารทำหั ต ถการ dry needling หรื อ TrP
injection บริเวณนี้ตองระวังการบาดเจ็บตอหลอดเลือดดังกลาว
เพราะจะทำใหเกิดหลอดเลือดแดงหดเกร็ง เปนผลใหเกิดภาวะ
สมองหรือไขสันหลังขาดเลือดตามมา ซึ่งผูปวยจะมีอาการชา
ออนแรงและปวด ของแขนดานตรงกันขามกับบริเวณของคอที่
ทำหัตถการดังกลาว โดยมีรายงานวาผูปวย 3 รายมีอาการของ
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บทนำ
อาการปวดคอเปนภาวะที่พบไดบอยในเวชปฏิบัติ ซึ่งจาก
การศึกษาพบวากวารอยละ 70 ของประชากรทั่วไปเคยมีอาการ
ปวดคออยางนอยครั้งหนึ่งในชีวิต(1) และความชุกของอาการปวด
คอเรื้อรังมากกวา 6 เดือน ก็พบไดถึง 18% ในกลุมประชากร
ทั่วไป(2) สำหรับสาเหตุของอาการปวดคอที่พบไดบอยนั้นสามารถ
แบงไดเปน 2 กลุม โดยกลุมแรก คือ กลุมอาการกลามเนื้อมี
ประสิทธิภาพต่ำ (muscle deficiency syndrome) ซึ่งโรคในกลุม
นี้ไดแก กลุมอาการปวดกลามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล
(myofascial pain syndrome, MFPS) และอาการปวด
กลามเนื้อและเยื่อพังผืดไฟโบรมัยอัลเจีย (fibromyalgia) สำหรับ
กลุมที่สอง คือ โรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของกระดูกสันหลังสวน
คอ เชน กระดูกคอเสื่อม (cervical spondylosis) หรือ หมอน
รองกระดูกสันหลังเคลื่อน (herniated nucleus pulposus)
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หลอดเลือดแดงหดเกร็ง หลังไดรับการทำ TrP injection ของ
กลามเนื้อใตทายทอย ที่ระดับเดียวกับแนวกระดูกสันหลังของ
กระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1(8)
ในป จ จุ บั น การรั ก ษา suboccipital TrP จึ ง ใช วิ ธี ก ารที่
non-invasive เสียกอน เชน การใชยาชาฉีดพนรวมกับการยืด
กลามเนื้อ (stretch and spray), การนวด หรือ การใชคลื่นเสียง
ความถี่สูง (pulsed ultrasound) 1.5 วัตต/ตารางเซนติเมตร
หรือ การคลาย TrP ของ กลามเนื้อคอดานหลังมัดอื่น ๆ ในขาง
เดียวกันหรือดานที่อยูตรงกันขาม ซึ่งอาจเปนสาเหตุของการ
เกิด satellite TrP ของ กลามเนื้อใตทายทอย ดานนั้น ๆ ถาวิธี
แบบ non-invasive ไมไดผล ก็สามารถใชวิธี dry needling หรือ
TrP injection ได แตตองหลีกเลี่ยงการลงเข็มที่ลึกและอยูดาน
ขางของคอดานหลัง ที่ระดับเดียวกันหรือสูงกวาแนวกระดูก
สันหลัง ของกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1(4) ดังนั้นผูวิจัยจึง
ตองการเก็บขอมูลเกี่ยวกับระดับความหนาของชั้นกลามเนื้อ
บริเวณทายทอยตั้งแตใตปุมกระดูกทายทอย ถึงระดับกระดูก
สันหลังสวนคอชิ้นที่ 1,ระยะหางจากผิวหนังที่จุดอางอิงในแนว
ระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 ถึงหลอดเลือดแดงเวอรติ บ รอล และ ระยะห างจากใตปุ ม กระดู ก ทายทอย ถึ ง ระดั บ
กระดู ก สั น หลั ง ส ว นคอชิ้ น ที่ 1เพื่ อ นำมาหาค า เฉลี่ ย ซึ่ ง ข อ มู ล
ดังกลาวนาจะมีประโยชนในการพิจารณาลงเข็มรักษา TrP ของ
กลามเนื้อใตทายทอย อยางปลอดภัยตอไป

ขั้นตอนการวิจัย
• เลือกประชากรที่จะทำการวิจัย
• สงจดหมายเชิญชวนผูปวยใหเขารวมโครงการวิจัย และให
ผูปวยเซ็นใบยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
• สอบถามข อ มู ล เกี่ ย วกั บ น้ำ หนั ก และส ว นสู ง ผ า นทาง
จดหมาย โทรศัพท หรือดูจากเวชระเบียนผูปวย
• ผู วิ จั ย เพี ย งคนเดี ย วทำการวั ด ระดั บ ความลึ ก ของชั้ น
กลามเนื้อใตทายทอย ตั้งแตใตปุมกระดูกทายทอย ลงมา
จนถึงระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 จากมาตรวัดของ
คอมพิวเตอรที่ใชแสดงผลภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอร
ซึ่งมีความนาเชื่อถือเนื่องจากเปนมาตรวัดมาตรฐานที่ใชอยู
ภายในกองรังสีกรรม รพ.พระมงกุฎเกลา โดยกำหนดจุดวัด
ในแนวตั้งที่ระยะ 1 และ 2 ซม. เริ่มจากใตตอปุมกระดูก
ทายทอย ลงมาจนถึงระดับปกดานหลังของกระดูกสันหลัง
สวนคอชิ้นที่ 1 (posterior arch of atlas) และจุดวัดในแนว
นอนที่ระยะกึ่งกลางกระดูกสันหลัง และ 1, 2, 3 ซม. จาก
แนวกึ่งกลางกระดูกสันหลัง
• ทำการวั ด ระยะห า งจากแต ล ะจุ ด ที่ กำหนดในแนวระดั บ
กระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 ไปจนถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล (รูปภาพที่ 1)
• ทำการวัดระยะหางจากใตปุมกระดูกทายทอย ลงมาจนถึง
ระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1
• นำคาที่วัดไดมาหาคาเฉลี่ยของแตละกลุม โดยแบงตามคา
ดัชนีมวลกาย (BMI) และเพศ

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
ผูปวยที่มารับการตรวจดวยภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอร
ของสมองและลำคอ ที่หองเอกซเรยคอมพิวเตอร (computed
tomography scan) กองรังสีกรรม รพ. พระมงกุฎเกลา ระหวาง
เดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2553
เกณฑการคัดเขา
• ผูปวยที่มารับการตรวจดวยภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอร
ของสมองและลำคอดวยอาการและโรคตาง ๆ เชน โรคของ
หลอดเลือดสมอง โรคของกระดูกสันหลังสวนคอ อาการปวด
ศีรษะ เปนตน
เกณฑการคัดออก
• ผูปวยที่มีการบาดเจ็บของลำคอดานหลัง และสามารถมอง
เห็นพยาธิสภาพจากภายนอก เชน อาการบวม ผิดรูป ได
อยางชัดเจน
ขนาดตัวอยาง
• เนื่องจากยังไมพบการศึกษาเรื่องนี้มากอน จึงทำการศึกษา
นำรอง (pilot study) จำนวน 20 ราย สามารถนำผลการ
ศึกษานำรองมาคำนวณขนาดตัวอยางไดเทากับ 253 ราย

รูปภาพที่ 1 แสดงการวัดระยะหางจากแตละจุดที่กำหนดในแนวระดับ
กระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 (atlas) ไปจนถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล
(vertebral artery)
A = เสนสมมติของแนวกึ่งกลางกระดูกสันหลัง, B = เสนสมมติของแนว
ระดับกระดูก atlas, C= จุดสมมติตำแหนงของหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล
ในรองที่อยูของหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล (vertebral artery groove),
C1 = วัดจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง, C2 = วัดที่ระยะหางจาก
แนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง 1 ซม. , C3 = วัดที่ระยะหางจากแนว
กึ่งกลางของกระดูกสันหลัง 2 ซม. , C4 = วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลาง
ของกระดูกสันหลัง 3 ซม.
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สำหรับระยะหางจากใตปุมกระดูกทายทอย ลงมาจนถึง
ระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 ในเพศชาย กลุมดัชนีมวล
กายต่ำกวาเกณฑ มีคาเฉลี่ย 41.4 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.2)
มม. กลุมดัชนีมวลกายปกติ มีคาเฉลี่ย 41.5 (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 6.4) มม. กลุมน้ำหนักเกินและอวน มีคาเฉลี่ย 40.8
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.1) มม. ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ยรวม 41.3
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.2) มม. ในเพศหญิง กลุมดัชนีมวล
กายต่ำกวาเกณฑ มีคาเฉลี่ย 39.9 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.7)
มม. กลุมดัชนีมวลกายปกติ มีคาเฉลี่ย 44.0 (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 6.6) มม. กลุมน้ำหนักเกินและอวน มีคาเฉลี่ย 43.9
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.1) มม. ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ยรวม 43.6
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.5) มม. ตามลำดับ
ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาตาง ๆ ที่
วัดไดกับคาดัชนีมวลกาย พบวาระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อ
ใตทายทอย ที่ระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1, ระยะหาง
จากแตละจุดที่กำหนดในแนวระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่
1 ไปจนถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล, และระดับความลึก
ของชั้นกลามเนื้อใตทายทอย ที่ระดับ 1 ซม. ใตตอปุมกระดูก
ทายทอย มีความสัมพันธปานกลางกับคาดัชนีมวลกายและมี
นัยสำคัญทางสถิติ สำหรับระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อใต
ท า ยทอย ที่ ร ะดั บ 2 ซม. ใต ต อ ปุ ม กระดู ก ท า ยทอย มี ค วาม
สัมพันธต่ำกับคาดัชนีมวลกาย ยกเวนเมื่อวัดที่ระยะหางจาก
แนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางขวา 3 ซม. ที่มีความ
สัมพันธปานกลางกับคาดัชนีมวลกาย แตมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทั้งกลุม สวนระยะหางจากใตปุมกระดูกทายทอย ลงมาจนถึง
ระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1มีความสัมพันธต่ำกับคา
ดัชนีมวลกาย และไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ใชสถิติเชิงพรรณนาโดยโปรแกรม SPSS version 11.5
- รายงานขอมูลผูปวยเปน รอยละ , คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
- รายงานระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อใตทายทอย,
ระยะหางจากแตละจุดที่กำหนดในแนวระดับกระดูก
atlas ไปจนถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอลและระยะ
หางจากใตปุมกระดูกทายทอย ลงมาจนถึงระดับกระดูก
สันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 เปนคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- ใชสถิติ Pearson’s correlation coefficient หาความ
สัมพันธระหวางคาตาง ๆ ที่วัดได กับดัชนีมวลกาย

ผลการศึกษา
ผูปวยเขารวมการวิจัย 143 คน เปนเพศชาย รอยละ 53.15
และเพศหญิง รอยละ 46.85 มีอายุเฉลี่ย 59.37 (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 15.47) ป มีคาดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.07 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.90) กิโลกรัม/ตารางเมตร แบงเปนกลุมต่ำกวา
เกณฑ รอยละ 11.89 กลุมปกติ รอยละ 62.24 กลุมน้ำหนักเกิน
รอยละ 20.28 และกลุมอวน รอยละ 5.59
สำหรั บ ระดั บ ความลึ ก ของชั้ น กล า มเนื้ อ ที่ ร ะดั บ กระดู ก
สันหลังสวนคอชิ้นที่ 1, ระยะหางจากแตละจุดที่กำหนดในแนว
ระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 ไปจนถึงหลอดเลือดแดง
เวอรติบรอล, ระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อที่ระดับ 1 ซม.ใต
ตอปุมกระดูกทายทอย ระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อที่ระดับ
2 ซม.ใตตอปุมกระดูกทายทอย และระยะหางจากใตปุมกระดูก
ทายทอย ลงมาจนถึงระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 จะ
แสดงใน (ตารางที่ 1) ถึง (ตารางที่ 4) ตามลำดับ

ตารางที่ 1 แสดงระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อใตทายทอย (suboccipital muscles) ที่ระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 (atlas)
1 = วัดจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง, 2 = วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางขวา 1 ซม. , 3 = วัดที่ระยะหางจากแนว
กึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางซาย 1 ซม. , 4 = วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางขวา 2 ซม. , 5 = วัดที่ระยะหางจากแนว
กึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางซาย 2 ซม. , 6 = วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางขวา 3 ซม. , 7 = วัดที่ระยะหางจากแนว
กึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางซาย 3 ซม.
J Thai Rehabil Med 2011; 21(3)
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ตารางที่ 2 แสดงระยะหางจากแตละจุดที่กำหนดในแนวระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 (atlas) ไปจนถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล (vertebral artery)
Rt. C1 = C1 ดานขวา, Lt. C1 = C1 ดานซาย, Rt. C2 = C2 ดานขวา, Lt.C2 = C2 ดานซาย, Rt. C3 = C3 ดานขวา , Lt. C3 = C3 ดานซาย, Rt. C4 =
C4 ดานขวา, Lt. C4 = C4 ดานซาย; BMI = คาดัชนีมวลกาย (body mass index), หนวย กิโลกรัม/ตางเมตร; ต่ำกวาเกณฑ = นอยกวา 18.5; ปกติ =
18.5 ถึง 23.4; น้ำหนักเกินหรืออวน = มากกวาหรือเทากับ 23.5; Mean = คาเฉลี่ย, SD = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 3 แสดงระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อใตทายทอย (suboccipital muscles) ที่ระดับ 1 ซม. ใตตอปุมกระดูกทายทอย (suboccipital bone)
1= วัดจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง, 2= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางขวา 1 ซม. , 3= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลาง
ของกระดูกสันหลัง ไปทางซาย 1 ซม. , 4= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางขวา 2 ซม. , 5= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของ
กระดูกสันหลัง ไปทางซาย 2 ซม. , 6= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางขวา 3 ซม. , 7= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของ
กระดูกสันหลัง ไปทางซาย 3 ซม.; BMI = คาดัชนีมวลกาย (body mass index), หนวย กิโลกรัม/ตางเมตร; ต่ำกวาเกณฑ = นอยกวา 18.5; ปกติ = 18.5
ถึง 23.4; น้ำหนักเกินหรืออวน = มากกวาหรือเทากับ 23.5; Mean = คาเฉลี่ย, SD = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทวิจารณ

กายที่เพิ่มมากขึ้น แตไมไดขึ้นกับระยะหางจากแนวกึ่งกลาง
ของกระดูกสันหลังที่เพิ่มมากขึ้นเสมอไป สวนระยะหางจากใต
ปุมกระดูกทายทอย ลงมาจนถึงระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้น
ที่ 1 ในกลุมดัชนีมวลกายต่ำกวาเกณฑ คาเฉลี่ยของเพศหญิง
ต่ำ กว า เพศชาย แต ใ นกลุ ม ดั ช นี ม วลกายปกติ แ ละกลุ ม ดั ช นี
มวลกายมากกวาปกติ คาเฉลี่ยของเพศหญิงมากกวาเพศชาย
สำหรับการนำขอมูลที่ไดมาประยุกตใชในการลงเข็มคลาย
จุดกลามเนื้อทั้งวิธี dry needling หรือการฉีด TrP เพื่อหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บตอหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล ซึ่งอาจทำใหเกิด

ระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อที่ระดับกระดูกสันหลังสวน
คอชิ้นที่ 1 ทั้งในกลุมเพศหญิงและเพศชาย มีคาเฉลี่ยเพิ่มมาก
ขึ้นตามคาดัชนีมวลกายและ ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของ
กระดู ก สั น หลั ง ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น สำหรั บ ระดั บ ความลึ ก ของชั้ น
กลามเนื้อที่ระดับ 1 ซม. และ 2 ซม.ใตตอปุมกระดูกทายทอย
และระยะหางจากแตละจุดที่กำหนดในแนวระดับกระดูกสันหลัง
สวนคอชิ้นที่ 1 ไปจนถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล ทั้งในกลุม
เพศหญิงและเพศชาย มีคาเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นตามคาดัชนีมวล
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ตารางที่ 4 แสดงระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อใตทายทอย (suboccipital muscles) ที่ระดับ 2 ซม. ใตตอปุมกระดูกทายทอย (suboccipital bone)
1= วัดจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง, 2= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางขวา 1 ซม. , 3= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลาง
ของกระดูกสันหลัง ไปทางซาย 1 ซม. , 4= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางขวา 2 ซม. , 5= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของ
กระดูกสันหลัง ไปทางซาย 2 ซม. , 6= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง ไปทางขวา 3 ซม. , 7= วัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของ
กระดูกสันหลัง ไปทางซาย 3 ซม.; BMI = คาดัชนีมวลกาย (body mass index), หนวย กิโลกรัม/ตางเมตร; ต่ำกวาเกณฑ = นอยกวา 18.5; ปกติ = 18.5
ถึง 23.4; น้ำหนักเกินหรืออวน = มากกวาหรือเทากับ 23.5; Mean = คาเฉลี่ย, SD = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เข็มฉีดยาขนาด 27G ยาว 1 นิ้ว (25 มม.) สำหรับการฉีด TrP
ส ว นระยะห า งจากใต ปุ ม กระดู ก ท า ยทอย ลงมาจนถึ ง ระดั บ
กระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 ของกลุมประชากรทั้งเพศหญิง
และเพศชายก็มีคาเฉลี่ยโดยประมาณ 4 ซม. ซึ่งสามารถนำมา
ใชบอกระดับของหลอดเลือดแดงเวอรติบรอลโดยประมาณได
ขอจำกัดของงานวิจัยครั้งนี้ก็คือ จำนวนผูเขารวมการวิจัย
ไดนอยกวาที่คำนวณขนาดตัวอยางเอาไว เนื่องจากผูปวยสวน
หนึ่งไมประสงคเขารวมการวิจัย และดวยเวลาการเก็บขอมูลที่
จำกัด สำหรับทาทางขณะทำการถายภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร
ตลอดจนความแตกตางทางดานกายวิภาคของกะโหลกศีรษะ
และกระดูกสันหลังสวนคอของผูเขารวมการวิจัย อาจทำใหมี
ผลตอระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อ และระยะทางตาง ๆ ที่
ทำการวัด นอกจากนี้การนำขอมูลที่ไดมาประยุกตใช จะตอง
คำนึงถึงรูปแบบของการทำหัตถการลงเข็มคลายจุดกลามเนื้อ
ดวย เนื่องจากอาจตองมีการกดยึดใหกลามเนื้ออยูกับที่ ซึ่งจะ
มีผลใหระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อของผูปวยเปลี่ยนแปลง
ไปได
สรุป ขอมูลที่ไดมีการแจกแจงแบบปกติ โดยระดับความ
ลึกของชั้นกลามเนื้อคอบริเวณทายทอย ตั้งแตใตปุมกระดูก
ทายทอย ถึงระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 มีคาเฉลี่ยตั้งแต
10.0 – 68.1 มม., ระยะหางจากผิวหนังที่จุดอางอิงในแนวระดับ
กระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 ถึงหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล มี
คาเฉลี่ยตั้งแต 32.1– 56.0 มม. ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตำแหนงที่วัด
เพศ และมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับคาดัชนี
มวลกาย สำหรับระยะหางจากใตปุมกระดูกทายทอย ถึงระดับ

อาการอันไมพึงประสงคจากภาวะหลอดเลือดแดงหดเกร็งนั้น
หากกำหนดให ใ ช เ ข็ ม สำหรั บ การฝ ง เข็ ม ขนาดยาว 30 มม.
สำหรับการทำ dry needling หรือเข็มฉีดยาขนาด 27G ยาว 1
นิ้ว (25 มม.) สำหรับการฉีด TrP ระยะที่ปลอดภัยตอหลอด
เลือดแดงเวอรติบรอล ก็จะตองมากกวาความยาวของเข็มที่ใช
นั่นเอง จากผลการวิจัยพบวากลุมประชากรที่เปนเพศหญิงและ
มีดัชนีมวลกายต่ำกวาเกณฑ มีคาเฉลี่ยของระยะทางจากจุดที่
กำหนดในแนวระดับกระดูก atlas ไปจนถึงหลอดเลือดแดง
เวอรติบรอล โดยวัดที่ระยะหางจากแนวกึ่งกลางของกระดูก
สันหลัง 1, 2 และ 3 ซม. และระดับความลึกของชั้นกลามเนื้อ
ใตทายทอย ที่ระดับกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 โดยวัดจาก
แนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลัง และที่ระยะหางจากแนวกึ่ง
กลางของกระดูกสันหลัง 1 และ 2 ซม. ที่อาจนอยกวา 30 มม.
เมื่อคำนึงถึงสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดวย
ดังนั้นการลงเข็มคลายจุดกลามเนื้ออยางปลอดภัย ก็จะมี
กลุมประชากรที่ตองระวังเรื่องการบาดเจ็บตอหลอดเลือดแดง
เวอรติบรอล ซึ่งก็คือเพศหญิงที่มีดัชนีมวลกายต่ำกวาเกณฑ
โดยเฉพาะการลงเข็มไปยังทิศทาง 2 ซม. จากแนวกึ่งกลาง
กระดูกสันหลัง เนื่องจากหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล จะวางตัว
อยูในรองบนปกดานหลังของกระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 โดย
หางจากแนวกึ่งกลางของกระดูกสันหลังโดยเฉลี่ยประมาณ
22.1 มม.(9) สำหรับกลุมประชากรเพศชายและ เพศหญิงที่มี
ดัชนีมวลกายปกติหรือมากกวาปกติ สามารถลงเข็มคลายจุด
กลามเนื้อใตทายทอย ไดอยางปลอดภัยโดยใชเข็มสำหรับการ
ฝงเข็ม ขนาดยาว 30 มม. สำหรับการทำ dry needling หรือ
J Thai Rehabil Med 2011; 21(3)

-90-

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางพารามิเตอรกับคาดัชนีมวลกาย

-91-

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2554; 21(3)

กระดูกสันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 มีคาเฉลี่ยตั้งแต 39.9 - 41.5 มม.
โดยแตกตางกันไปตามเพศและคาดัชนีมวลกาย แตมีความ
สั ม พั น ธ ต่ำ กั บ ค า ดั ช นี ม วลกาย และไม มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
สำหรับการทำหัตถการลงเข็มคลายจุดกลามเนื้อที่ระดับกระดูก
สันหลังสวนคอชิ้นที่ 1 มีขอควรระวังสำหรับผูปวยเพศหญิงที่มี
คาดัชนีมวลกายต่ำกวาปกติ และควรหลีกเลี่ยงทิศทางที่ชี้ไป
ทางตำแหนง 2 ซม. จากแนวกึ่งกลางกระดูกสันหลังเพื่อหลีก
เลี่ยงการบาดเจ็บตอหลอดเลือดแดงเวอรติบรอล
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