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ผลของความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กต่ อภาวะห่ อไหล่
และความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่ า
Effect of Pectoralis Minor Tightness on Rounded Shoulder and Ulnar Nerve Tension
วรวีร์ เต็มพร้ อม1 นิตยา วิริยะธารากิจ1 และ ชไมพร แสงนนท์2
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บทคัดย่ อ
ความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กทีมากเกินไปส่งผลให้ สะบักมีการเคลือนและหมุนมาทางด้ าน
หน้ า ส่งผลให้ เกิดการแคบลงของช่องว่างทีอยู่ใต้ กล้ ามเนือมัดนี อีกทังยังเพิมแรงกดทับต่อเส้ นประสาท ทําให้
เส้ นประสาทมีความตึงตัวมากขึน ซึงลักษณะดังกล่าวส่วนมากพบได้ ในภาวะห่อไหล่ การศึกษาครังนีเป็ นแบบ
ภาคตัดขวาง (cross sectional study) เพือศึกษาความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กและความไวต่อการ
ตอบสนองของเส้ นประสาทอัล น่ า ระหว่ า งผู้ ที มี แ ละไม่ มี ภ าวะห่ อ ไห ล่ โดยคั ด เลื อ กอาสาสมัค รด้ วยวิ ธี
convenience sampling จํานวน 46 คน วัดความตึงตัวของความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กด้ วยการวัด
acromion distance และวัดความไวต่อการตอบสนองของเส้ นประสาทอัลน่ าด้ วยการทดสอบ ULNT lll หลัง
สิ นสุ ด การทดสอบ เปรี ยบเที ย บความตึ ง ตั ว ของกล้ ามเนื อหน้ าอกมั ด เล็ ก ด้ วยสถิ ติ unequal variance
independent t-test และเปรี ยบเทียบความไวต่อการตอบสนองเส้ นประสาทอัลน่าด้ วยสถิติ chi square test ผล
การศึกษาพบว่า ความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม
ทีมีและไม่มีภาวะห่อไหล่ (p=0.031) โดยมีค่าเฉลีย 0.32 (95%CI 0.28, 0.36) และ 0.47 (95%CI 0.34, 0.61)
ตามลําดับ และในกลุ่มที มีภาวะห่อไหล่พบความรุ นแรงของความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่า (ULNT lll) ใน
ระดับ 2 มากกว่าในกลุ่มทีไม่มีภาวะห่อไหล่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.022) คิดเป็ นร้ อยละ 95 และ 66.7
ตามลําดับ ดังนันการปรับลดความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กในผู้ทีมีภาวะห่อไหล่จะมีสว่ นช่วยลดความ
ตึงตัวและแรงกดทับของเส้ นประสาทอัลน่า
คําสําคัญ: ภาวะห่อไหล่ กล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็ก ความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่า

ABSTRACT
Pectoralis minor tightness directly involved increasing can effected to anterior tipping and
internal rotation of scapular motion that was not only reduced sub-coracoid space but also increased
nerve tension and compression. This condition commonly found in individuals who had rounded
shoulder posture. Cross-sectional study aimed to investigate the effects of pectoralis minor tightness
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on acromion distance and sensitivity response of ulnar nerve in participants with and without rounded
shoulder posture. Forty six participants were recruited in this study using convenience sampling.
Pectoralis minor tightness was assessed by acromion distance and ratio while sensitivity of ulnar nerve
was measured the ULNT III. As for the data analysis, unequal variance independent t-test was
employed to compare the pectoralis minor tightness between participants with and without rounded
shoulder groups whereas chi square test was compared sensitivity of ulnar nerve between both groups.
The results were shown that pectoralis minor tightness had significant difference between rounded and
without rounded shoulder groups (p=0.031); 0.32 (95%CI 0.28, 0.36) and 0.47 (95%CI 0.34, 0.61)
respectively. Of rounded shoulder group, 95% presented level 2 of sensitivity of ulnar nerve that had
significant higher than without rounded shoulder group (66.7%) (p=0.022). The findings in this study
conditionally suggest that releasing of pectoralis minor muscle tightness in individuals with rounded
shoulder are useful to reducing risks of ulnar nerve tension and compression.
Key Word: rounded shoulder, pectoralis minor, ULNT lll
E-mail address: varavee.t@gmail.com

คํานํา
กล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็ก (pectoralis minor) ทําหน้ าทีระหว่างการเคลือนไหวข้ อไหล่โดยช่วยให้ เกิดการ
เคลือนของกระดูกสะบักทีปกติ ในภาวะทีกล้ ามเนือนีมีความยาวลดลง หรื อตึงตัวเพิมขึนจะมีผลให้ เกิดการจํากัด
การเคลือนไหวของกระดูกสะบัก เนืองจากเป็ นกล้ ามเนือทีมี จุดเกาะทีกระดูกสะบักโดยตรง จึงส่งผลกระทบถึง
การเคลือนไหวของข้ อไหล่ได้ (Ludewig and Cook, 2000; Mcclure et al., 2006) โดยทําให้ กระดูกสะบักเคลือน
มาและหมุนมาทางด้ านหน้ ามากขึน (Borstad and Ludewig, 2005) ทังนีความตึงตัวของกล้ ามเนือมัดนีสามารถ
วัดจากระยะห่ างของไหล่จ ากพื นเตียงในท่ านอน (acromion distance, AC) ซึงค่าปกติมีค่าไม่เกิ น 2.54-2.6
เซนติ เ มตรหรื อ ประมาณ 1 นิ ว (Sahrmann, 2002; Lewis and Valentine, 2007) ค่ า ที มากกว่ า นี แสดงว่ า
กล้ ามเนือนีเกิดการหดสันหรื อมีความตึงตัวมากกว่าปกติ และพบได้ มากในผู้ทีมี ภาวะห่อไหล่ ความตึงตัวของ
กล้ า มเนื อหน้ าอกมัด เล็ ก ที มากเกิ น ไปส่ ง ผลให้ ช่ อ งว่ า งที อยู่ ใ ต้ ก ล้ า มเนื อมัด นี แคบลง เพิ มแรงกดทั บ ต่ อ
เส้ นประสาทภายในแขนและทําให้ เส้ นประสาทมีความตึงตัวมากขึน (Sander and Annest, 2014) ความตึงตัว
ของเส้ นประสาทที เพิ มขึนกระตุ้นให้ เกิ ดอาการผิ ดปกติ ได้ แก่ ตึง ปวด ชา ปวดแสบร้ อนไปตามทางเดินของ
เส้ นประสาทภายในแขน (Butler, 2000; Manvell et al., 2015) แรงซึงเกิดจากความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอก
มัดเล็กจึงเป็ นปั จจัยหนึงทีมีการศึกษาว่าส่งผลกระทบความตึงตัวของเส้ นประสาทภายในแขน โดยมีการศึกษา
เฉพาะผลของความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอก (pectoralis major และ minor) ต่อความตึงตัวของเส้ นประสาท
มีเดียนเท่านัน (ชมพูนชุ และคณะ, 2556) อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาทียืนยันผลกระทบต่อเส้ นประสาทอัล
น่า แม้ ว่าเส้ นประสาทอัลน่ามีความยาวมากทีสุดเมืออยู่ในท่าทีกล้ ามเนือมัดนีมีความยาวเพียงพอ หรื อในท่ายืด
ตัวตรงซึงตรงข้ ามกับ ท่ าห่ อ ไหล่ ภาวะนี จึงอาจส่ง ผลกระทบต่อเส้ น ประสาทอัล น่ าเช่ น กัน จึง เป็ นที มาของ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครังนี เพือศึกษาความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมั ดเล็กโดยทําการวัดระยะห่างของ
ไหล่ท่านอนหงายในผู้ทีมีความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่า และเปรี ยบเทียบสัดส่วนความตึงตัวของกล้ ามเนือ
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หน้ าอกมัดเล็กและความไวต่อการตอบสนองขณะทดสอบความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่า (ULNT lll) ระหว่าง
ผู้ทีมีและไม่มีภาวะห่อไหล่ ประโยชน์ของการศึกษานีสามารถนําไปวางแผนปรับความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอก
มัดเล็กเพือลดอาการผิดปกติภายในแขน ได้ แก่ อาการ ตึง ปวด ชา ปวดแสบร้ อนไปตามทางเดินของเส้ นประสาท
รวมทังใช้ แนะนําการปรับเปลียนท่าทางในผู้ทีมีท่าทางห่อไหล่ร่วมกับมีความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่า

อุปกรณ์ และวิธีการ
รู ปแบบการศึกษา
การศึกษานีเป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross sectional study)
อุปกรณ์
เก้ าอีไม่มีพนักพิง, ปากกาสําหรับวาดตําแหน่งปุ่ มกระดูก acromial angle, goniometer, ไม้ ฉากทีติด
ระดับนํา, แผ่นตารางอ้ างอิง, ตารางบันทึกข้ อมูลอาการ, body chart, นาฬิกาจับเวลาและเตียงปรับระดับ
ประชากร
วิธีการคํานวณจํานวนอาสาสมัคร คํานวณจากความชุกของความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กพบ
ร้ อยละ 94.5 (Mankad and Jagad, 2016) ซึงในการศึกษานีกําหนดจํานวนอาสาสมัครกลุม่ ทีมีและไม่มีความตึง
ตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กเป็ น 6 ต่อ 1 ทําการสุ่มด้ วยวิธี convenience sampling ได้ อาสาสมัครเพศหญิง
หรื อชายทังหมด 46 คน อายุระหว่าง 18-38 ปี มีเกณฑ์การคัดเข้ าดังนี สามารถเคลือนไหวของข้ อต่อทุกข้ อภายใน
แขนและศีรษะได้ เต็มช่วงการเคลือนไหวโดยไม่มีอาการปวด มีความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่าเมือทดสอบด้ วย
ULNT lll (Butler, 2000) และมีเกณฑ์ การคัดออกดังนี มีดัชนี มวลกาย (BMI) ไม่เกิ น 30 กก./ม.2 มีไข้ หรื อปวด
ศีรษะ รับประทานยาลดปวดทุกชนิดก่อนเข้ าร่ วมการวิจยั 24 ชัวโมง มีการกดทับของรากประสาททีกระดูกคอเมือ
ทดสอบด้ วย cervical spurling test และมีกระดูกสันหลังคด (scoliosis) การวิ จัย เรื องนี ได้ รับการอนุมัติจ าก
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุษ ย์ คณะกายภาพบํ าบัด มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เลขการรั บ รอง
PTPT2017-007
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ รับการฝึ กจนมีความชํานาญ จากผู้เชียวชาญก่อนเริ มต้ นกระบวนการวิจัย ค่า
ความคลาดเคลื อนของการวั ด standard error (SEM)=SD√(1-ICC) minimal detectable change (MDC
95)=1.96*SEM*√2 ผลการทดสอบความเชือถือได้ (intra rater reliability ICC3, 1) ของการวัดระยะห่างของไหล่
ทัง 2 ท่ามีดงั นี ท่านอนหงายมีค่า 0.997 (95%CI 0.991, 0.999) SEM มีค่า 0.4 (0.5 ถึง 0.8 มม.) MDC95 มีค่า
1.3 (0.7 ถึง 2.2 มม.) และท่านอนหงายกดสะบักติดเตียง ICC มีค่า 0.999 (95%CI 0.996, 1.000) SEM มีค่า
0.2 (0.01 ถึง 0.5) และ MDC95 มีค่า 0.6 (0.03 ถึง 1.2 มม.) ดําเนินการในห้ องทีมีเครื องปรั บอากาศทีควบคุม
อุณหภูมิไว้ ที 25 องศาตลอดการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การคัดเลือกอาสาสมัคร อาสาสมัครรับฟั งขันตอนการวิจยั และเซ็นใบยินยอมเข้ าร่ วมงานวิจยั ผู้วิจยั
คนที 1 บันทึกข้ อมูลส่วนบุ คคลและการตรวจร่ างกายเพื อคัดกรองคุณสมบัติอาสาสมัครให้ ตรงตามเกณฑ์ ที
กําหนด ทําวัดความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กและการทดสอบความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่าในแขน
ข้ างทีถนัด
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2. การวัดความตึงตัวของกล้ ามเนื อหน้ าอกมัดเล็ก ทํ าโดยผู้ช่วยวิจัยวัดระยะห่างของไหล่ในท่ านอน
หงายและนอนหงายกดสะบักติดเตียง ตามลําดับ วัดในขณะทีอาสาสมัครหายใจเข้ าปกติด้วยไม้ ฉากทีติดระดับ
นํา เพือควบคุมอคติจากกระบวนการวัด มีการใช้ เทปใสติดเพือพรางตัวเลขบนไม้ ฉาก ผู้ช่วยวิจยั ขีดเส้ นบนเทปใส
ตามระยะทีวัดได้ ในแต่ละครังและนําไปบันทึกค่า โดยมีการลอกเทปใสออกและติดใหม่ทกุ ครังเมือทําการวัดซําใน
ครังต่อไป การวัดแต่ละท่าทําซํา 2 ครังต่อเนืองกัน
- ท่าที 1 ท่านอนหงาย AC1 อาสาสมัครนอนหงายบนเตียง มือทังสองข้ างวางบนท้ อง ผู้ช่วย
วิจัยทํ าการวัดระยะห่างของไหล่กับพื นเตียงจากปุ่ มกระดูก AA ไปถึงพื นเตียง (Figure 1) เพื อนํ าค่า AC1 ไป
แบ่งกลุ่มผู้ทีไม่มีและมีภาวะห่ อไหล่โดยใช้ ค่าเกณฑ์ AC1 มากกว่า 2.54 ซม. (Sahrmann, 2002; Lewis and
Valentine, 2007)
- ท่าที 2 ท่านอนหงายกดสะบักติดเตียง AC2 ต่อจากท่าที 1 อาสาสมัครทําการกดสะบักลงชิด
เตียงและค้ างไว้ ผู้ช่วยวิจัยทํ าการวัดระยะของไหล่กับพืนเตียง (เช่นเดียวกับท่าที 1) (Figure 2) ค่า AC2 มาก
หมายถึงกล้ ามเนือถูกยืดได้ น้อย

Figure 1 Acromion distance in supine Figure 2 Acromion distance in supine
position
position with scapular retract
3. ผู้วิจยั ทําการทดสอบความไวต่อการตอบสนองขณะทดสอบ ULNT lll 1 รอบ ทําตามลําดับจากท่าที
1-7 และควบคุมแรงกดทีไหล่ให้ อยู่ที 40±4 mmHg (Figure 3) โดยอาสาสมัครระบุว่าเริ มมีอาการ ตึง ปวด ชา
ปวดแสบร้ อนตามทางเดินของเส้ นประสาทอัลน่า เมืออาสาสมัครเริ มมีอาการ ผู้วิจยั ให้ อาสาสมัครเอียงศีรษะมา
ฝั งเดียวกับแขนทีทําการทดสอบและลดลําดับของท่าทดสอบจากท่าที 7 ไปท่าที 1 เพือทดสอบการฟื นตัวของ
เส้ นประสาทอัลน่า โดยให้ อาสาสมัครแจ้ งการเปลียนแปลงของอาการทีลดลงจนกลับเข้ าสู่ภาวะปกติ ผู้ช่วยวิจยั
บันทึก ลําดับ ของการฟื นตัวสู่ภาวะปกติ เกณฑ์ ในการยื นยันผลการทดสอบที เป็ นบวก คือ อาการที มีเพิ มขึน
ระหว่างการทดสอบและอาการที ลดลงเมือลดลําดับของท่าทดสอบ และผู้วิจัยไม่ทราบผลการวัดระยะ AC1
ระหว่างการทดสอบ ULNT lll

Position 2 wrist extension

Position 1 starting position
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Position 3 forearm pronation

Position 4 elbow flexion

Position 5 shoulder external rotation

Position 6 shoulder girdle depression

Position 7 shoulder abduction
Figure 3 Sequence of upper limb neural tissue tension tests (ULNT III) from position 1 to 7
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าความตึง ตัว ของกล้ ามเนื อหน้ าอกมัดเล็ ก โดยคํ านวณจากอัต ราส่วนระหว่างความแตกต่า งของ
ระยะห่างของไหล่ในท่านอนหงายและท่ากดสะบักติดเตียง/ระยะห่างของไหล่ในท่านอนหงาย ((AC1-AC2)/AC1)
ค่าทีน้ อยแสดงถึงความตึงตัวทีมาก ความไวต่อการตอบสนองขณะทดสอบ ULNT lll คิดจากลําดับ 1-7 ของท่าที
มีอาการขณะทดสอบและการฟื นคืนสูภ่ าวะปกติเมือลดความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่ากลับสูท่ ่าเริ มต้ น ความ
ไวระดับ 1 หมายถึง พบอาการเมือถูกกระตุ้นในลําดับสุดท้ าย (7) ของการทดสอบและฟื นคืนสู่ภาวะปกติในทันที
ทีลดความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่า ระดับ 2 หมายถึง พบอาการเมือถูกกระตุ้นในลําดับก่อนสุดท้ ายในท่าใด
ท่าหนึง (1-6) ของการทดสอบและฟื นคืนสู่ภาวะปกติหลังการลดความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่ามากกว่า 1
ลําดับ การแบ่ง กลุ่มผู้ที ไม่มีแ ละมีภาวะห่ อไหล่โดยใช้ ค่าเกณฑ์ AC1 มากกว่า 2.54 ซม. (Sahrmann, 2002;
Lewis and Valentine, 2007) เปรี ย บเที ยบความตึงตัว ของกล้ า มเนื อหน้ าอกมัดเล็ก ด้ วย unequal variance
independent t-test และเปรี ยบเทียบความไวต่อการตอบสนองขณะทดสอบ ULNT lll ด้ วย chi square

ผลการทดลองและวิจารณ์
อาสาสมัครจํานวน 46 คน มีดัชนีมวลกายเฉลียระหว่าง 16.40-29.30 กก./ม.2 แบ่งเป็ นผู้ทีไม่มีและมี
ภาวะห่ อไหล่จํานวน 6/40 คน (ร้ อยละ 15/85) คุณลักษณะของอาสาสมัครทัง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
(Table 1) พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเฉพาะ AC2 (p<0.001) โดยกลุ่มทีไม่มีภาวะห่อไหล่มี
ค่า 12.42 (95%CI 9.04, 15.79) มม. น้ อยกว่ากลุ่มที มีภาวะห่อ ไหล่โดยที มีค่า 27.63 (95%CI 25.11, 30.14)
มม. ซึงค่า AC2 มาก หมายถึง กล้ ามเนื อถูก ยื ดได้ น้อย สอดคล้ องกับที กลุ่มนี มีค่าเฉลียของความตึงตัวของ
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กล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็ก (ค่า (AC1-AC2)/AC1) เท่ากับ 0.47 (95%CI 0.34, 0.61) มากกว่ากลุม่ มีภาวะห่อไหล่ที
มี ค่ า 0.32 (95%CI 0.28, 0.36) ซึ งมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p=0.031) ความไวต่ อ การ
ตอบสนองขณะทดสอบ ULNT lll ระดับที 1 พบในกลุม่ ทีไม่มีมากกว่ากลุม่ มีภาวะห่อไหล่โดยมีจํานวน 2 (33.3%)
และ 2 (5%) คนตามลําดับ ส่วนระดับที 2 พบในกลุ่มทีไม่มีน้อยกว่ากลุ่มมีภาวะห่อไหล่โดยมีจํานวน 4 (66.7%)
และ 38 (95%) คนตามลําดับ จํ านวนคนทีมีความไวต่อการตอบสนองระหว่างอาสาสมัครทัง 2 กลุ่มมีความ
แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.022) (Table 2) ความไวต่อการตอบสนองนีเมือถูกกระตุ้นก่อนลําดับ
สุดท้ ายและฟื นคืนสู่ภาวะปกติช้ากว่า หมายถึงเส้ นประสาทอัลน่ามีความไวมากกว่า ซึงในการศึกษานีพบความ
ไวในกลุ่มที มีภ าวะห่อไหล่ทีมีความตึงตัว ของกล้ ามเนื อหน้ าอกมัดเล็ก มากกว่ากลุ่มที ไม่มีภาวะห่ อไหล่ ผล
การศึกษานีสอดคล้ องกับผลของการศึกษาทีแสดงว่า ในภาวะทีกล้ ามเนือมีความตึงตัวเพิมขึนกว่าภาวะปกติ
ส่งผลให้ การยืดออกของกล้ ามเนือลดลงและมีผลต่อเส้ นประสาททีเกียวข้ องกับกล้ ามเนือส่วนนัน (CastelloteCaballero et al., 2014; Areeudomwong et al., 2016; Sharma et al., 2016) นอกจากนียังสอดคล้ องกับความ
ตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กทีเพิมขึน มีผลให้ ขนาดของช่องว่างใต้ กล้ ามเนือมัดนีแคบลง จึงเพิมการกดทับ
ต่อเส้ นประสาท และทําให้ เส้ นประสาทมีความไวต่อการถูกกระตุ้นเมือทดสอบด้ วย ULNT lll มากกว่าในกลุม่ ทีไม่
มีภาวะห่อไหล่ (Sanders and Annest, 2014)
Table 1 Demographics of participants

Age (yr.)
Weight (kg.)
Height (cm.)
Body mass index
(kg./m.2)
Acromion distance
(mm.)
Supine- AC1

Round
Shoulder (n)

Mean

No (6)
Yes (40)
No (6)
Yes (40)
No (6)
Yes (40)
No (6)
Yes (40)

21.67
24.45
49.83
55.45
160.33
159.70
19.42
21.68

No (6)
23.58
Yes (40)
40.46
Retract scapular- AC2
No (6)
12.42
Yes (40)
27.63
*p<0.05 unequal variance independent t-test



95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
16.99
26.34
22.63
26.27
42.76
56.90
52.58
58.32
154.52
166.14
157.67
161.73
16.48
22.35
20.81
22.54

21.58
37.56
9.04
25.11

25.59
43.37
15.79
30.14

p-value
0.209
0.107
0.805
0.11

<0.001*
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Table 2 Pectoralis minor tightness and sensitivity to ULNT lll
Pectoralis Minor Tightness
Sensitivity to ULNT lll
Rounded
N Mean
95% Confidence Interval
Shoulder
p-value
Level 1
Level 2 p-value
Lower Bound Upper Bound
Yes
40 0.32
0.28
0.36
0.031* 2 (5%) 38 (95%) 0.022*
No
6 0.47
0.34
0.61
2 (33.3%) 4 (66.7%)
*p<0.05 unequal variance independent t-test and chi square
การวัดระยะห่างของไหล่ในการศึกษานีมีความแม่นยําเนืองจากผู้วดั มีการฝึ กจนชํานาญ โดยแสดงจาก
ค่า ICC ซึงสามารถควบคุมความคลาดเคลือนจากการวัดได้ ในระดับดีมาก ค่า MDC95 มากทีสุด AC2 มีค่า 1.2
มม. และ AC1 มีค่า 2.2 มม. ซึงน้ อยกว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพบในการศึกษานี ผู้วิจัยทํ าการทดสอบ
ULNT III โดยไม่ท ราบข้ อมูล ของระยะ AC ตลอดการศึกษา การแบ่ ง ระดับความรุ น แรงของความไวต่อการ
ตอบสนองจากผลการทดสอบ ULNT III เป็ น 2 ระดับเป็ นวิธีวิเคราะห์เพือจัดกลุ่มข้ อมูลเชิงคุณภาพของอาการที
เกิดขึนเฉพาะการศึกษานี การศึกษานีดําเนินการในห้ องทีมีเครื องปรับอากาศทีควบคุมอุณหภูมิไว้ ที 25 องศาเพือ
ควบคุม อุณ หภูมิ ข องสภาพแวดล้ อม การคํานวณขนาดตัวอย่ าง กํ าหนดสัด ส่วนขนาดตัวอย่ างที ไม่เท่ ากัน
เนืองจากความชุกทีพบผู้ทีมีความตึงของกล้ ามเนือนีสูงมาก (Mankad and Jagad, 2016) จึงอาจเป็ นข้ อจํากัด
ของการศึกษานี ที จํ านวนตัวอย่างของกลุ่มที มีความตึงของกล้ ามเนื อหน้ าอกมัดเล็กในระดับปกติ มีน้อย ใน
การศึกษาหน้ าควรเพิมขนาดตัวอย่างในกลุ่มทีมีความตึงของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กมากขึนเพือให้ ครอบคลุม
ความหลากหลายของประชากรกลุม่ นีมากขึน

สรุปผลและเสนอแนะ
กลุ่มทีมีภาวะห่อไหล่พบความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กมากกว่ากลุ่มทีไม่มีภาวะห่อไหล่และ
พบความไวของการตอบสนองขณะทดสอบความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่ามากกว่ากลุ่มทีไม่มีภาวะห่อไหล่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ การปรับความตึงตัวของกล้ ามเนือหน้ าอกมัดเล็กเป็ นข้ อ แนะนําสําหรับการปรับเปลียน
ท่าทางในผู้ทีมีท่าทางห่อไหล่เพือลดอาการผิดปกติภายในแขนจากความตึงตัวของเส้ นประสาทอัลน่า
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