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การฉีดน้ําเกลือแยกชั้นเย่ือพังผืดระหวางกลามเนื้อโดยใชเครื่องอัลตราซาวนดนําเพื่อเปน
ทางเลือกหนึ่งในการบําบัดไหลติด: การศึกษายอนหลัง

ปริย วิมลวัตรเวที และ พรทิพย สิมะดํารง
กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร

Ultrasound Guided Fascial Release with Normal Saline as an Alternative 
Treatment of Adhesive Capsulitis: a Retrospective Study

Wimonwattrawatee P and Simadamrong P

Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Lerdsin Hospital, Bangkok, Thailand

ABSTRACT

Objective: To report the effect of treating adhesive capsulitis 
with ultrasound guided fascial release with normal saline.
Study design: Retrospective study.
Setting: Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 
Lerdsin Hospital, Bangkok
Subjects: Twenty-one patients diagnosed with adhesive capsu-
litis who underwent fascial release by normal saline injection with 
ultrasound guidance at 4 sites: 1) between levator scapulae and 
trapezius, 2) between rhomboid major and trapezius, 3) between 
teres minor and deltoid, and 4) between pectoralis major and 
deltoid muscles.
Method: Outpatient medical records of the patients were ret-
rospectively reviewed. The outcome measurement was passive 
range of motions (PROMs) of the affected shoulder before and 
after injections.
Results: After injections, the shoulder mean PROMs (SD) was 
statistically signifi cant increased in all directions (fl exion: before 
125.71 (21.93), after 154.52 (11.06); abduction: before 118.81 
(24.64), after 150.95 (18.75); external rotation: before 56.90 
(13.37), after 73.10 (9.55); internal rotation: before 24.52 (10.48), 
after 51.67 (7.30); p<0.001, Wilcoxon signed rank test).
Conclusion: Ultrasound guided fascial release with normal sa-
line could increase shoulder range of motion and be considered 
as a potential treatment option for adhesive capsulitis.
Keywords: adhesive capsulitis, ultrasonography, fascial re-
lease with normal saline injection
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บทคัดยอ

วัตถุประสงค: เพื่อรายงานผลการฉีดแยกช้ันเย่ือพังผืดระหวางกลาม
เนื้อดวยน้ําเกลือโดยใชเครื่องอัลตราซาวนดนําเพื่อบําบัดไหลติด 

รูปแบบการวิจัย: การศึกษาแบบยอนหลัง
สถานที่ทําการวิจัย: กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลเลิดสิน 
กรุงเทพมหานคร
กลุมประชากร: ผูปวยโรคไหลติดจํานวน 21 ราย ที่เคยมารับการตรวจ
รักษาไหลติด แลวไดรับการฉีดแยกชั้นเยื่อพังผืดระหวางกลามเนื้อดวย
น้ําเกลือที่ตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ 1) ระหวางกลามเนื้อ levator scapu-
lae กับ trapezius, 2) ระหวางกลามเนื้อ rhomboid major กับ 
trapezius, 3) ระหวางกลามเนื้อ teres minor กับ deltoid และ 4) 
ระหวางกลามเนื้อ pectoralis major กับ deltoid
วิธีการศึกษา: รวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยนอก และบันทึกพิสัย
การเคลื่อนไหวขอไหลที่ผูตรวจกระทําให (passive range of mo-
tion) กอนและหลังการฉีดแยกชั้นเยื่อพังผืดระหวางกลามเนื้อดวย
น ้ ําเกลือ
ผลการศึกษา: หลังการฉีด คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) พิสัย-
การเคลื่อนไหวขอไหลกอนการฉีดและหลังการฉีดนํ้าเกลือในแตละ
ทิศเพ่ิมขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (งอขอไหล: กอนฉีด 125.71 
(21.93), หลังฉีด 154.52 (11.06); กางขอไหล: กอนฉีด 118.81 
(24.64), หลังฉีด 150.95 (18.75); หมุนขอไหลออก: กอนฉีด 56.90 
(13.37), หลังฉีด 73.10 (9.55); หมุนขอไหลเขา: กอนฉีด 24.52 
(10.48), หลังฉีด 51.67 (7.30); p<0.001, Wilcoxon signed rank 
test)
สรุป: การฉีดแยกช้ันเย่ือพังผืดระหวางกลามเน้ือดวยนํ้าเกลือโดยใชเคร่ือง
อัลตราซาวนดนําชวยเพ่ิมพิสัยการเคล่ือนไหวขอไหลได จึงนาจะเปน
ทางเลือกหนึ่งในการบําบัดโรคไหลติด

คําสําคัญ: โรคไหลติด อัลตราซาวนด การฉีดแยกชั้นเยื่อพังผืดระหวาง
กลามเนื้อ

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2560; 27(2): 40-3.



เวชศาสตรฟนฟูสาร 2561; 28(2)-41-

บทนํา

โรคไหลติด (frozen shoulder) เปนโรคระบบกระดูกขอและกลาม
เนื้อที่พบบอย โดยมีความชุกระหวางรอยละ 2-5 ในประชากรทั่วไป 
เกิดกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย 2-4 เทา และมักพบในอายุชวง 40-
60 ป(1-5) สวนใหญเกิดขึ้นโดยไมมีสาเหตุ แตมีปจจัยเสี่ยง เชน เบาหวาน
ไทรอยด พารกินสัน แตก็อาจมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บตาง ๆ ได 
เชน โดนกระแทกท่ีบริเวณขอไหล เอ็นขอไหลฉีกขาด(6-10) 

โรคไหลติด สามารถแบงไดเปน 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 คือระยะเริ่ม
ติด (freezing) เปนระยะที่ผูปวยมีอาการเจ็บปวดคอย ๆ เปนมากขึ้น 
เมื่อโรคเปนมากขึ้นอาจมีอาการปวดแมไมไดทําอะไร พิสัยการเคล่ือน-
ไหวขอลดลง ระยะนี้มักนาน 6 สัปดาห ถึง 9 เดือน ระยะท่ี 2 คือ ระยะ-
ขอยึด (frozen) เปนระยะท่ีอาการปวดยังคงอยูแตมักลดลง พิสัยการ
เคลื่อนไหวขอไหลลดลงทุกทิศทาง สงผลตอกิจวัตรประจาํวัน ระยะ
นี้นาน 4-12 เดือน ระยะที่ 3 คือ ระยะฟนตัว (thawing) เปนระยะ
ที่อาการปวดลดลง พิสัยการเคล่ือนไหวขอไหลคอย ๆ เพ่ิมขึ้น ในชวง 
5 เดือนถึง 2 ป(4,6,11) การบําบัดรักษามีต้ังแตการใชเคร่ืองมือทางกายภาพ-
บําบัด การใหยาแกอักเสบลดปวด การปรับการใชงาน และกายบริหาร 
ทั้งนี้ขึ้นกันอาการและระยะการดําเนินโรค(6,11) ซึ่งโดยทั่วไปใชระยะ
เวลาประมาณ 12-14 เดือน ในการกลับสูภาวะปกติ(12) แตถาอาการไม
ทุเลาภายใน 6 เดือน มีการแนะนําใหใชวิธีอื่น เชน การฉีดน้ําเกลือเขา
ขอเพื่อขยายเอ็นหุมขอไหล (capsular hydrodilatation), การดัดขอ 
(manipulation) เปนตน(2,11,13-15)

ปจจุบันการทํากายภาพบําบัดเพ่ือชวยการขยับเยื่อพังผืดระหวาง
กลามเนื้อ (myofascial release) เริ่มเปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ
มากขึ้น รวมทั้งมีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการทํากายภาพบําบัด
เพื่อชวยการขยับเยื่อพังผืดระหวางกลามเนื้อเพิ่มมากขึ้นเชนกัน พบวา
สามารถลดปวดไดดีเทียบเทากับการทํากายภาพบําบัดแบบปกติ  
(conventional manual therapy) แตสามารถปรับทาทางและเพิ่ม
พิสัยการเคลื่อนไหวขอไดดีกวา(16-20) นอกจากน้ี บางการศึกษาพบวา
ความยืดหยุนของกลามเน้ือ (elasticity) ดีขึ้นดวย(21-22) ซึ่งที่ผานมา
ไดมีการใชเทคนิคนี้เพื่อเพ่ิมพิสัยการเคล่ือนไหวขอตาง ๆ  ทั้งขอไหล คอ 
หลัง ขอสะโพก ขอเขา รวมทั้งขอเทา(16-24) โดยรายงานสวนใหญเปน
การศึกษาในกลุมนักกีฬา และกลุมอาการปวดกลามเน้ือและเนื้อเยื่อ
พังผืด (myofascial pain syndrome, MPS) แตไมเคยมีการศึกษาใน
ผูปวยท่ีเปนโรคขอติดใด ๆ มีขอสังเกตวา MPS สามารถทําใหขอไหล
ติดได(25) ดังนั้นหากการบําบัดรักษาไหลติดดวยวิธีทางกายภาพบําบัด
และกายบริหารหรือการฉีดยาเขาขอไหลแลวพิสัยการเคล่ือนไหวขอ
ไมเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นไมมาก ควรพิจารณาวามีการติดยึดนอกขอไหล
รวมดวยหรือไม 

ที่ผานมาในประเทศญี่ปุน มีการนําเทคนิคการฉีดนํ้าเกลือเพ่ือแยก
พังผืดระหวางกลามเนื้อมาใชเพื่อบรรเทาอาการปวดกรณี MPS พบวา
อาการปวดทุเลา ทําใหพิสัยการเคล่ือนไหวขอเพ่ิมขึ้น และไมปรากฏ
ภาวะแทรกซอนท่ีไมพ่ึงประสงค เพราะเปนการกระทําโดยอาศัยเคร่ือง
อัลตราซาวนดนํา (ultrasound guided injection) ทําใหสามารถฉีด
ไดตรงตําแหนงที่ตองการ(26) แมไมมีรายงานในวารสารวิชาการใด ๆ 
มากกอนวา การฉีดนํ้าเกลือเพ่ือแยกพังผืดระหวางกลามเน้ือเปนเทคนิค

ที่ใชบําบัดโรคไหลติด แตผูวิจัยมีประสบการณการฉีดยาเขากลามเนื้อ
โดยอาศัยเคร่ืองอัลตราซาวนดนํา และพิจารณาแลววาเทคนิคนี้นาจะ
ปลอดภัย โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนนาจะนอยกวาการฉีดยาเขาขอ(27) 
จึงนําเทคนิคนี้มาบําบัดผูปวยโรคไหลติดที่หลังจากบําบัดดวยวิธีทาง
กายภาพแลวอาการไมคอยทุเลา ปรากฏวาไดผลเปนที่นาพอใจ จึงเห็น
สมควรทบทวนและรายงานผลการบําบัดรักษาที่ผานมา เพื่อใหเปน
ทางเลือกหนึ่งในการบําบัดโรคไหลติดในอนาคต

วิธีการศึกษา

กลุมประชากร

ผูปวยนอกท่ีมารับการบําบัดรักษา ณ คลินิกเวชศาสตรฟนฟู โรงพยา-
บาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร

เกณฑการคัดเขา

1. ไดรับการวินิจฉัยโรคไหลติด และตรวจพบมีขอไหลติดจริงท้ัง
จากการขยับเองและชวยขยับ

2. ไดรับการทํากายภาพบําบัดมาแลวมุมพิสัยการขยับของขอไม
เพิ่มขึ้นมามากกวา 1 เดือน โดยการทํากายภาพบําบัดตองไดรับการ
ขยับเยื่อหุมขอไหล (mobilization of the joint capsule)

3. ไดรับการไดรับการฉีดน ้ําเกลือแยกชั้นเยื่อพังผืดระหวางกลาม
เนื้อ ระหวางกลามเนื้อ levator scapulae กับ trapezius, ระหวาง
กลามเนื้อ rhomboid major กับ trapezius, ระหวางกลามเน้ือ teres 
minor กับ deltoid และระหวางกลามเนื้อ pectoralis major กับ 
deltoid ครบทั้ง 4 จุด 

เกณฑการคัดออก

1. ไดรับการวินิจฉัย fi bromyalgia, rheumatoid arthritis, an-
kylosing spondylosis, myositis หรือ myopathy

2. มีประวัติมะเร็ง
3. มีประวัติไดรับการบาดเจ็บตาง ๆ บริเวณหัวไหล 
4. การตรวจพบการบาดเจ็บของเอ็นหัวไหลจากการทําอัลตรา-

ซาวนด 

ขั้นตอนการวิจัย

1. หลังจากผานคณะกรรมการจริยธรรม สํารวจจากเวชระเบียน
ผูปวยนอก ยอนหลัง 12 เดือน แลวทําการคัดเลือกผูปวยตามเกณฑ
การคัดเขา และเกณฑการคัดออก แลวสงจดหมายขอคํายินยอมขอ
เปดเผยประวัติเพื่อเขารวมโครงการวิจัย

2. รวมรวมขอมูลดานเพศ และอายุ 
3. บันทึกพิสัยการเคล่ือนไหวขอไหลืท่ีผูตรวจกระทําให (passive 

range of motion, PROM) ในทิศทางตาง ๆ ดังนี้ การงอ (fl exion), 
การกาง (abduction), การหมุนออก (external rotation) และการ
หมุนเขา (internal rotation) กอนและหลังการฉีดนํ้าเกลือแยกชั้นเยื่อ
พังผืดระหวางกลามเนื้อ ซึ่งวัดโดยใช goniometer

4. บันทึกผลขางเคียงหลังการฉีด 
หมายเหตุ  การฉีดน้ําเกลือแยกชั้นเยื่อพังผืดระหวางกลามเนื้อ มี

ดังนี้
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1. ใชอัลตราซาวนดดูลักษณะขอไหล และเอ็นกลามเน้ือรอบขอไหล 
2. ใชอลัตราซาวนดระบุกลามเน้ือ levator scapulae, trapezius, 

rhomboid major, teres minor, deltoid และ pectoralis major 
แลวหาช้ันเยื่อพังผืดระหวางกลามเน้ือที่จะทําการฉีด ไดแก ระหวาง
กลามเนื้อ levator scapulae กับ trapezius, ระหวางกลามเนื้อ 
rhomboid major กับ trapezius, ระหวางกลามเนื้อ teres minor 
กับ deltoid และ ระหวางกลามเน้ือ pectoralis major กับ deltoid

3. ฉีดนํ้าเกลือเขาชั้นเยื่อพังผืดระหวางกลามเนื้อโดยใชอัลตรา-
ซาวนดนําทาง จุดละ 5 ลบ.ซม. (ดังรูปที่ 1)

การวิเคราะหทางสถิติ

ใชโปรแกรม PSPP statistical software version 0.10.4 และใช
สถิติ Wilcoxon signed rank test เปรียบเทียบพิสัยการเคล่ือนไหว
ขอไหลกอนการฉีดและหลังการฉีดนํ้าเกลือในแตละทิศทาง 

ผลการศึกษา

รวบรวมขอมูลผูปวยนอกท่ีไดรับการฉีดแยกช้ันเย่ือพังผืดระหวาง
กลามเน้ือดวยนํ้าเกลือในโรคไหลติด ไดท้ังหมด 63 คน แตมีเพียง 21 คน 
ที่ผานเกณฑการคัดเขาและคัดออก ผูปวยทั้ง 21 คน เปนเพศหญิง 
20 คน และเพศชาย 1 คน อายุโดยเฉล่ีย 57.67 ป มีอาการโดยเฉล่ีย 
6.3 เดือน มีโรคประจําตัวเปนเบาหวาน 16 คน (รอยละ 76.2) ความ
ดันโลหิตสูง 12 คน (รอยละ 57.1) ไขมันในเลือดสูง 10 คน (รอยละ 
47.6) (ดังตารางที่ 1) คาเฉลี่ยพิสัยการเคล่ือนไหวขอไหลกอนและหลัง
การฉีดน้ําเกลือในแตละทิศทาง ดังแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งพบวาแตละ
ทิศทาง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และผูปวย
ทั้ง 21 คน ไมพบผลขางเคียงใด ๆ ใน 1 สัปดาห หลังการฉีด 

บทวิจารณ

กลุมผูปวยที่คัดเลือกเขามาในศึกษา ไดรับการทํากายภาพบําบัด
มาแลวอยางนอย 1 เดือน ดังนั้น ผูปวยในศึกษานี้จึงไดรับการสอน
เรื่องกายบริหารขอไหล ซึ่งมีผลตอการขยับขอ รวมทั้งการไดรับการ
ทํากายภาพบําบัดโดยการขยับเยื่อหุมขอไหล ซึ่งทําใหลดการติดยึด
ภายในขอไหลไดระดับหนึ่ง แตพิสัยการเคลื่อนไหวยังไมเต็ม ดังนั้น จาก
การศึกษายอนหลังครั้งนี้ที่พบวาพิสัยการเคลื่อนไหวขอไหลเพิ่มขึ้น
นั้น จึงนาเกิดจากนํ้าเกลือที่แทรกอยูระหวางพังผืดของการกลามเนื้อ
ทําใหกลามเน้ือแตละมัดมีการเคล่ือนขยับบนกลามเน้ืออีกมัดหนึ่ง 
(gliding) ไดดีขึ้น สามารถหดคลายตัวไดมากขึ้น จึงสงผลทําใหมีการ

ขยับขอเพ่ิมขึ้นตามไปดวย หรืออาจเกิดนํ้าเกลือไปเปลี่ยนแปลงท่ีตัว
รับความรูสึกปวดท่ี (nociceptor) ที่ชั้นเยื่อพังผืดระหวางกลามเนื้อ 
ทําใหกลามเนื้อรับความรูสึกเจ็บไดนอยลง กลามเนื้อจึงคลายตัวได
มากข้ึน แตทั้งนี้ยังไมสามารถมีการพิสูจนไดวาเกิดจากสาเหตุใด 

อาจมีขอสงสัยวาเหตุใดจึงตองฉีดน ้ ําเกลือเพื่อแยกชั้นพังผืด 4 
ตําแหนง ดังกลาวขางตน ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยทําตามคําแนะนํา
ของ Dr. Soichi Hattori ผูเช่ียวชาญท่ีใชเทคนิคน้ี ท่ี Kameda Medical 
Center ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุน ที่สามารถอธิบายไดโดยพิจารณา
จากหนาที่ของกลามเนื้อแตละมัด เชน กลามเนื้อ levator scapulae 
กับ trapezius หากยึดติดกัน ยอมทําใหกลามเนื้อ trapezius สวน
บนไมสามารถทํางานไดปกติ ซึ่งกลามเนื้อมัดนี้ชวยการกางไหล ดังน้ัน 
เม่ือคลายการยึดติด กลามเนื้อหดคลายตัวไดดี พิสัยการกางขอไหล
ยอมเพ่ิมขึ้น เชนเดียวกัน หากลามเนื้อ rhomboid major ยึดติดกับ 
trapezius ยอมขัดขวางมิใหสะบักหมุนและเคลื่อนตัวไปขางหนา สวน
กลามเนื้อ teres minor กับ deltoid นั้น หากยึดติดกัน ยอมมีขัด
ขวางการกางและการหมุนขอไหล และกลามเนื้อ pectoralis major 
กับ deltoid หากยึดติดกัน ยอมจํากัดการหมุนขอไหลเชนกัน ดังน้ัน
การฉีดน ้ ําเกลือแยกพังผืดดระหวางกลามเนื้อ ยอมทําใหกลามเนื้อที่
ชวยการเคล่ือนไหวขอไหลหดคลายตัวไดสะดวก พิสัยขอจึงเพิ่มขึ้น(28)

แตถาไหลติดเกิดมาจากเย่ือหุมขอไหลยึดติด การฉีดนํ้าเกลือเขาขอเพ่ือ
ขยายเย่ือหุมขอไหลนาจะเปนเทคนิคท่ีเหมาะสมกวา อน่ึง จากประสบ-
การณหลังจากใชเทคนิคนี้มาระยะหนึ่งพบวาสามารถลดจํานวน

Figure 1. Ultrasonography shows fascial plane between trapezius (Tr) and rhomboid major (RM) during the injection
        (* = normal saline, triangle = needle)

A C C

Table 1. Baseline clinical and demographic characteristics

Parameters

Gender
Age (years)1

Duration of symptoms (months)1

Diabetes2

Hypertension2

Dyslipidemia2

20 female / 1 male
57.67 (6.46)

6.3 (3.42)
16 (76.2)
12 (57.1)
10 (47.6)

1mean (SD), 2number (%)

Table 2. Mean (SD) of passive range of motions (PROMs) before and 
after fascial release with normal saline

PROMs Before injection After injection p-value

Flexion
Abduction
External Rotation
Internal Rotation

125.71 (21.93)
118.81 (24.64)
56.90 (13.37)
24.52 (10.48)

154.52 (11.06)
150.95 (18.75)
73.10  (9.55)
51.67 (7.30)

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
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ตําแหนงที่ฉีดลงและไดผลเชนกัน โดยอิงการประเมินผูปวยแตละราย 
เชน จากการประเมินโดยอัลตราซาวนดพบการขยับเฉพาะระหวาง
กลามเนื้อ levator scapulae กับ trapezius และระหวางกลามเนื้อ 
pectoralis major กับ deltoid ที่มีการขยับบกพรอง ก็ทําการฉีด
เฉพาะ 2 จุดนี้ นอกจากน้ี ยังสามารถนําเทคนิคนี้ ไปใชกับสวนอื่นของ
รางกายไดดวย 

อีกประเด็นหนึ่งที่ตองกลาวถึงคือ ภาวะแทรกซอนหลังการฉีดนํ้า
เกลือแยกพังผืดระหวางกลามเน้ือ ซึ่งการศึกษาครั้งน้ี ไมพบวาผูปวย
มีอาการปวดหรืออักเสบจากการฉีด ทั้งน้ีคงเปนเพราะการใชอัลตรา-
ซาวนดนําทําใหสามารถระบุตําแหนงท่ีฉีดไดแมนยํา ไมเขาอวัยวะภายใน

ขอจํากัดของการศึกษาครั้งน้ีคือ เปนการศึกษายอนหลังทําใหไม
สามารถควมคุมปจจัยอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลตอผลลัพธไดอยางเต็มท่ี เชน ผูประเมิน
กอน-หลัง กับผูใหการบําบัดรักษา ควรเปนคนละคนเพื่อลดอคติ 
เครื่องมือและวิธีการวัดพิสัยขอตองชัดเจนและมีความถูกตองแมนยํา 
และควรมีขอมูลการติดตามระยะยาวดวย เชน หน่ึงเดือนหลังฉีด เปนตน 
ดังนั้น ในอนาคต ควรเปนการศึกษาแบบเปรียบเทียบกับเทคนิควิธีอื่น
ท่ีถือเปนวิธีมาตรฐาน และศึกษาวาไหลติดระยะใดเหมาะสมกับเทคนิคน้ี

สรุป การฉีดแยกชั้นเย่ือพังผืดระหวางกลามเน้ือดวยนํ้าเกลือโดย
ใชเครื่องอัลตราซาวนดนํา ชวยเพิ่มพิสัยการเคล่ือนไหวขอไหลได จึง
นาจะเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับบําบัดโรคไหลตดิ
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