
 

 

Q & A เร่ือง  ท าไมแขนชอบบวมในผูป่้วยอมัพาตคร่ึงซีก (Shoulder-Hand Syndrome) 
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Q : อาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome มกัพบในผู้ป่วยประเภทใด เพราะเหตุใด 
A : Hemiplegia เน่ืองจากร่างกายไม่มีการเคล่ือนไหวจากการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ หรือกลา้มเน้ือมีความตึงตวั
มากกวา่ปกติ ส่งผลใหก้ารไหลเวยีนของเลือดท่ีบริเวณแขนและมือลดลง มีผลต่อการท างานของระบบประสาท
อตัโนมติั และอาจท าใหเ้กิดภาวะ Shoulder hand syndrome ได ้
Q : ภาวะไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome มช่ืีอเรียกทั้งหมดกีช่ื่อ อะไรบ้าง 
A : 5ช่ือ ไดแ้ก่ reflex sympathetic dystrophy ,reflex dystrophy syndrome ,algodystrophy ,causalgiaและ Sudeck’s 
atrophy 
Q : ความผดิปกติของอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndromeมกัพบชัดเจนทีบ่ริเวณส่วนใดของแขน 
A :พบท่ีมือมากกวา่ส่วนอ่ืนๆของแขน และมกัเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
Q : ลกัษณะอาการเจ็บของอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome มกัเป็นแบบใด 
A :แบบ deep ,burning pain 
Q : ผู้ป่วยจะมกีารเปลีย่นแปลงของสุขภาพผวิหนัง(trophic change) ของแขนและมอือย่างไร 
A :มีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิผวิหนงั สีของผวิหนงั มีอาการบวม มีการจ ากดัการเคล่ือนไหวของน้ิวมือ ขอ้มือ 
หรือขอ้ไหล่ โดยไม่พบอาการเจบ็ปวดของขอ้ศอก 
Q :ภาวะบวมเกดิขึน้ได้อย่างไร 
A :เป็นผลจากความผดิปกติของระบบไหลเวยีนเลือดร่วมกบัการหนาตวัของเน้ือเยือ่รอบขอ้ต่อ  
Q : อาการทีผ่ดิปกติของอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome มอีาการเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
A :หลายสัปดาห์ หรือเป็นปี และมีระดบัความรุนแรงของความผดิปกติแตกต่างกนั 
Q :ภาวะอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome มกัพบในช่วงระยะเวลาใดของผู้ป่วยอ่อนแรงคร่ึงซีก 
hemiplegia 
A :1-3 เดือนหลงัจากเกิดภาวะอมัพาตคร่ึงซีก 
Q :หากไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับการรักษาทีไ่ม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกดิภาวะใดตามมา 
A :อาจส่งผลใหเ้กิดการผดิรูปของน้ิวมืออยา่งถาวร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการฝึกการเคล่ือนไหวของมือในอนาคต 
Q :อาการผดิปกติทีพ่บในระยะแรกของอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndromeได้แก่อาการใดบ้าง 
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A :ผูป่้วยมกัมีอาการบวมของมือ และมกัมีการจ ากดัช่วงการเคล่ือนไหวของน้ิวมืออยา่งมากและรวดเร็ว 
Q :อาการบวมจะเห็นได้ชัดทีบ่ริเวณส่วนใดของมอื 
A :บริเวณดา้นหลงัของมือ โดยเฉพาะบริเวณ MCP joint และพบรอยยน่บนผวิหนงับริเวณขอ้ต่อน้ิวมือลดลง 
Q :เนือ้บริเวณทีม่อีาการบวมจะมลีกัษณะอย่างไร 
A :เน้ือเยือ่ท่ีมีอาการบวมจะอ่อนนุ่ม (soft and puffy) 
Q :ผู้ป่วยอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome มกัพบอาการบวมส่วนใดของมอื 
A :มกัพบเฉพาะบริเวณมือเท่านั้น 
Q :ผวิหนังบริเวณมอืในผู้ป่วยShoulder-hand syndrome มกีารเปลีย่นแปลงอย่างไร 
A : สีผวิหนงัเปล่ียนเป็นสีชมพหูรือแดง ผวิหนงับริเวณมืออุ่น และอาจพบการเปล่ียนแปลงของลกัษณะสีและ
สุขภาพของเลบ็ 
Q :การจ ากดัการเคลือ่นไหวของผู้ป่วยอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome มกัเกดิขึน้ในท่าใด 
A : Forearm supination ,Wrist flexion/extension ,MCP joint abduction และมกัพบ PIP joint 
Q :หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาทีถู่กต้องตั้งแต่ในระยะแรกขออาการไหล่ แขน มอืบวม งShoulder-hand 
syndrome จะส่งผลให้เกดิอาการอย่างไร 
A :จะท าใหเ้กิดอาการเจบ็ปวดรุนแรงมากข้ึน มีอาการบวมของมือมากข้ึน อาจเกิดภาวะกระดูกพรุน และเกิดการผดิ
รูปของขอ้ต่อน้ิวมือในท่ีสุดอาการเจบ็ปวดและอาการบวมจะลดลงหรือหายไป โดยช่วงการเคล่ือนของน้ิวมือกจ็ะ
ลดลงดว้ยเช่นกนั และยากท่ีจะกลบัสู่ภาวะปกติ 
Q :ลกัษณะของมอืขณะพกัในผู้ป่วยอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome จะมลีกัษณะอย่างไร 
A :จะมี wrist flexion ร่วมกบั ulnar deviation ,Forearm supination ส่วนของฝ่ามือจะแบน สังเกตเห็นการฝ่อลีบของ
กลา้มเน้ือ thenar ,hypothenar. MCP joint มีภาวะติดแขง็ไม่สามารถท า flexion และ abductionไดห้รือท าไดเ้พียง
เลก็นอ้ย มีภาวะหดสั้นของweb space ระหวา่งและน้ิวโป้ง และ DIP joint มีการติดแขง็ในท่างอเลก็นอ้ย 
Q :ในระยะสุดท้ายหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจะส่งผลให้เกดิความผดิปกติอย่างไร 
A :จะเกิดภาวะติดแขง็ (Ankylosis) เน่ืองจากเกิดการสร้างกระดูก(bone formation) ท่ีเอน็และขอ้ต่อของน้ิวมือ 
Q :เป้าหมายของการรักษาทีส่ าคญัทีสุ่ดของผู้ป่วยอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome คอือะไร 
ควรท าในระยะใด เพราะเหตุใด 
A :เป้าหมายคือ ลดภาวะบวมของมือตั้งแต่ในระยะแรกเพื่อป้องกนัความผดิปกติท่ีอาจจะเกิดข้ึนถาวรในภาวะต่อมา 
Q :สาเหตุของการเกดิภาวะอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndromeคอือะไร 



 

 

A :สาเหตุยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่อาจะเกิดจากส่ิงกระตุน้หรือปัจจยับางอยา่งท่ีท าใหเ้กิดอาการ โดยท่ีภาวะอมัพาต
ของแขนและมือเป็นปัจจยัส่งเสริมใหเ้กิดความผดิปกติไดง่้ายข้ึน 
Q :ส่ิงทีก่ระตุ้นให้เกดิภาวะอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder –hand syndrome 
A : 1.) การเกิด wrist flexion ติดต่อกนัเป็นเวลานาน 
 2.) การถูกยดืขอ้มือในท่า wrist extensionอาจท าใหเ้กิดการอกัเสบและบวมตามมา 
 3.) ภาวะบวมท่ีมือ ท่ีเกิดจากให ้intravenous fluid ผา่นหลอดเลือดด าของแขนขา้งท่ีอ่อนแรง 
 4.) ภาวะท่ีผูป่้วยไดรั้บอนัตรายบริเวณแขนขา้งท่ีอ่อนแรง 
Q :เหตุใดภาวะภาวะเกร็ง spasticity ของไหล่ในผู้ป่วยhemiplegia จึงส่งผลให้ข้อนิว้อยู่ในท่า wrist flexion ได้ง่าย 
A :เน่ืองจากภาวะ spasticity ของไหล่มกัเกิดในท่า Scapular retraction ,Shoulder flexion ร่วมกบั internal rotation 
และ elbow flexion ร่วมกบั pronation จึงส่งผลใหเ้กิด wrist flexion ไดง่้ายข้ึน 
Q :ส่ิงทีค่วรท าเบือ้งต้นในการรักษาทางกายภาพในผู้ป่วยอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome คอื
อะไร 
A :การจดัท่าทางของแขนและมือของผูป่้วยนอนบนเตียงหรือในขณะนัง่ไม่ใหเ้กิดการงอของขอ้มือ เพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการบวมของแขนและมือ 
Q :เพราะเหตุใดนักกายภาพบ าบัดจึงควรประเมนิช่วงการเคลือ่นไหวของข้อมอื และสอบถามความรู้สึกเจ็บปวด
ของข้อมอืในการฝึกลงน า้หนักของข้อมอื 
A :เพื่อใหท้ราบลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสมก่อนการฝึกลงน ้าหนกัในผูป่้วย 
Q :นอกจากการป้องกนัแล้วยงัสามารถรักษาภาวะอาการไหล่ แขน มอืบวม Shoulder-hand syndrome ได้โดยวธิี
ใดบ้าง 
A :-     การรักษาดว้ยความเยน็โดยจุ่มมือลงในน ้าท่ีผสมน ้าแขง็เป็นระยะเวลาสั้นๆ 3รอบ 

- การกระตุน้ใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของแขนและมือดว้ยตวัของผูป่้วยเอง (Active movement) โดยเลือกท่า
บริหารท่ีผูป่้วยท าไดง่้าย และเหมาะสมกบัความสามารถของผูป่้วยจะช่วยใหผู้ป่้วยบรรเทาความเจบ็ปวดและ
ลดภาวะการผดิรูปของขอ้ต่อได ้

 


