
 

 

Q&A  เร่ือง  รักษาคอตกหมอนด้วยตวัเอง (Soft Collar) 

BY…FIRSTPHYSIO               http://www.firstphysioclinics.com                   Line ID: 0852644994 

Q: เฝือกคอแบบอ่อน  (Soft Collar) คืออะไร 
A: คือ กายอุปกรณ์เสริมล าคอเพื่อช่วยประคองศีรษะและคอใหอ้ยูใ่นท่าท่ีถูกตอ้งและลดการเคล่ือนไหวของคอ  
Q: เฝือกคอมีกีแ่บบ 
A: มี 2แบบ คือแบบอ่อน (soft collar) และแบบแขง็ (hard collarหรือPhiladelphia collar) 

 
 
 
 
                   1.Soft collar 
ใช้ส าหรับควบคุมการเคลือ่นไหว
ของคอให้มีการเคลือ่นไหวที่
น้อยลง เพือ่เลีย่งอาการปวดจาก
การบาดเจ็บของกล้ามเนือ้หรือ
เนือ้เยือ่ทีไ่ม่ใช่กระดูก 

 
 
 
 
2. Hard collar 
ใช้ส าหรับจ ากดัการเคลือ่นไหวเพือ่
เลีย่งอาการปวดจากเนือ้เยือ่อ่อน
บริเวณคอบาดเจ็บ,  มีการปวดจาก
ภาวะความเส่ือมของกระดูกสัน
หลงัส่วนคอ 

 
 
 
 
3. Philadelphia collar 
ใช้ส าหรับป้องกนัการเคลือ่นไหว 
ในผู้ทีม่ีปัญหาในส่วนของกระดูก
คอ ซ่ึงป้องกนัได้ดีกว่า hard 
collar และเหมาะส าหรับผู้ป่วยที่
เจาะคอ 

 

Q: ต่างจากแบบแข็งยงัไง 
A: เฝือกคอแบบอ่อนจะเป็นการจ ากดัการเคล่ือนไหว แต่เฝือกคอแบบแขง็เป็นการควบคุมการเคล่ือนไหวของคอ ซ่ึงสามารถ
เคล่ือนไดใ้นบางทิศทางเท่านั้น 
Q: ใส่เฝือกคอแบบอ่อน (soft collar) เพือ่อะไร 
A: ใส่เพื่อสวมประคองพยงุป้องกนัใหค้อใหมี้การเคล่ือนไหท่ีนอ้ยลง soft collar จะช่วยเตือนไม่ใหมี้การเคล่ือนไวมากเกินไป 
โดยการกระตุน้ประสาทสัมผสั (sensory feedback) 
Q: เฝือกคอแบบอ่อน (soft collar) ใช้ในกรณไีหนได้บ้าง 
A: ใชเ้พื่อบรรเทาอาการชัว่คราว ใชใ้นกรณีท่ีไม่มีพยาธิสภาพท่ีกระดูกคอรุนแรง และอาการสามารถหายไดม้กัใชใ้นผูป่้วยท่ีมี
อาการปวดคอจากคอเคล็ดจากการนอนตกหมอน หรือหคออยูใ่นลกัษณะท่ีผดิท่านานๆ คอเส่ือมบรรเทาอาการปวด บวม เจบ็จาก
การบาดเจบ็ของช่วงล าคอ 
Q: อาการแบบไหนทีค่วรใช้ 
A: มีอาการอาการปวดของล าคอขณะท าการเคล่ือนไหว หรือมีอาการเกร็งของกลา้มเน้ือคอ จากการอกัเสบ  
Q: วธีิการใช้ ใช้ยงัไง 
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A: น าเฝือกทาบท่ีล าคอ ใหตี้นตุก๊แกอยูท่างดา้นหลงั และหนัใหร้อยเวา้ข้ึนดา้นบนเพื่อรองรับคาง จดั soft collar ใหก้ระชบักบั
ล าคอ จากนั้นแปะตีนตุก๊แก 
Q: วดัขนาดความสูงของเฝือกคอแบบอ่อน (soft collar) ยงัไง 
A: วดัจากคางลงมาถึงรอยเวา้ทางดา้นบนของกระดูกสันอก 
Q: ต้องดูแลรักษายงัไง 
A: ซกัท าความสะอาดดว้ยน ้าสบู่หรือผงซกัฟอก และลา้งดว้ยน ้าสะอาด บีบน ้าออกใหห้มดแลว้ตากใหแ้หง้ 
Q: มีขนาดไหนบ้าง 
A: ขนาดจะข้ึนอยูก่บัแต่ละบริษทัผลิต และข้ึนอยูก่บัรูปร่างของคนแต่ละประเทศ หากเป็นคนชาวยโุรปจะมีขนาดท่ีใหญ่กวา่คน
เอเชีย โดยมาตรฐานแลว้มีขนาดของ soft collar ส าหรับคนเอเชียดงัน้ี 

ขนาด ขนาดวดัรอบคอ (ซม.) 

S 38 - 41 

M 41 - 45 

L 45 - 52 
 

Q: มีขายหรือไม่ หาซ้ือทีไ่หนได้บ้าง 
A: สามารถซ้ือไดต้ามร้านขายยา ร้านขายอุปกรณ์การแพทย ์ 
Q: ราคาเท่าไหร่ 
A: ราคามีตั้งแต่หลกัร้อยถึงหลกัพนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบริษทัและร้านท่ีจ าหน่าย  
Q: การใส่เฝือกคอช่วยลดอาการปวดคอได้ยงัไง 
A: อาการปวดคอหลงัจากท่ีมีการบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือหรือเน้ือเยือ่ต่างๆ บริเวณล าคอมีการอกัเสบ ซ่ึงไม่ใช่กระดูก และส่วน
ใหญ่อาการปวดจะมาจากการเคล่ือนไหวของล าคอ เน่ืองจากเฝือกคอแบบอ่อน (soft collar) ใส่เพื่อจ ากดัการเคล่ือนไหวของคอ 
จึงช่วยบรรเทาอาการปวดได้ 
Q: คอเคล็ด นอนตกหมอนช่วยไดอ้ยา่งไร 
A: เน่ืองจากคอเคล็ด หรือการนอนตกหมอนท าใหมี้อาการ ปวดตน้คอ คอเอียง หนัคอหรือเอียงคอล าบากจากการท่ีกลา้มเน้ือหรือ
เส้นเอน็มีการขยบัทั้งๆท่ียงัมีการอกัเสบอยู ่การใส่เฝือกคอแบบอ่อน (soft collar) จะช่วยป้องกนัไม่ใหก้ารเคล่ือนไหวท่ีมาก
เกินไปจึงไม่ไปกระตุน้อาการปวด 
Q: ใส่นอนได้หรือไม่ 
A: สามารถใส่นอนไดโ้ดยในขณะนอนควรหนุนหมอนใหมี้ระดบัท่ีพอดีกบัล าคอ ไม่สูงหรือต ่าจนเกินไป  
Q:ใส่ขับรถได้หรือไม่ 
A: สามารถใส่ขบัรถได ้แต่ทศันะวสิัยในการขบัรถจะลดลงเน่ืองจากมีการจ ากดัการเคล่ือนไหวของคอ 
Q: ข้อควรระวงัในการใช้เฝือกคอแบบอ่อน (soft collar) 
A: เน่ืองจาก soft collarเป็นกายอุปกรณ์ท่ีใชง้านง่าย คนทัว่ไปสามารถซ้ือมาใชเ้องได ้ขอ้ควรระวงัของการใชมี้ไม่มากโดยส่วน
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ใหญ่จะไม่ใหใ้ส่นานเกินไปเน่ืองจากจะท าใหก้ลา้มเน้ือคออ่อนแอลง , ระวงัไม่ใหใ้ส่แน่นจนเกินไปเพราะอาจไปบีบรัดหลอด
เลือดบริเวณล าคอซ่ึงเป็นหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมองได้, ไม่ควรใส่ทั้ง ๆ ท่ียงัเปียกหรือช้ืนอยู ่เพราะจะใหเ้กิดการสะสมของ
แบคทีเรียได ้ 
Q: ข้อเสียของการใส่เฝือกคอแบบอ่อน (soft collar) 
A: ขอ้เสียของการใชเ้ฝือกคอเป็นประจ าเป็นเวลานาน ท าใหติ้ดเป็นนิสัย และท าให้กลา้มเน้ือคออ่อนแอลงได้ 
Q: การป้องกนัผลจากการทีใ่ส่ เฝือกคอแบบอ่อน (soft collar)เป็นเวลานานาน 

A: การป้องกนัอาการดงักล่าว จึงควรบริหารกลา้มเน้ือรอบคอใหแ้ขง็แรงควบคู่กบัการใส่เฝือกคอ 
Q: ระยะเวลาในการใสต้องใส่นานเท่าใด 
A: ใส่ไดต้ั้งแต่แรกเร่ิมท่ีมีอาการปวดคอ จนอาการปวดหายดี  
Q:ใส่แล้วเคลือ่นไหวคอได้หรือไม่ 
A: soft collar จะเป็นเพียงการควบคุมการเคล่ือนไหวของคอซ่ึงผูใ้ส่ยงัคงสามารถเคล่ือนไหวคอไดทุ้กทิศทางประมาณ 75% 
Q: ท ามาจากอะไร 
A: วสัดุท่ีใชท้  ามาจากโฟมหรือฟองน ้า ข้ึนอยูก่บัแต่ละบริษทัผลิต 
Q: ต้องประคบร้อนหรือทายาร่วมด้วยก่อนใส่หรือไม่  
A: ในกรณีท่ีไม่มีอาการปวด บวม แดง ร้อน ร่วมกนัสามารถทายาแกป้วด ยาคลายกลา้มเน้ือร่วมดว้ยไดเ้พื่อใหค้วามร้อนไปช่วย
ใหก้ลา้มเน้ือผอ่นคลายมากข้ึน 
Q: เวลาอาบน า้ต้องถอดออกหรือไม่ 
A: ควรถอดออกขณะอาบน ้า เน่ืองจากกายอุปกรณ์ชนิดน้ีซบัน ้า จึงไม่ควรใส่อาบน ้า  
Q: ถ้ามีอะไรไปโดนไปกระแทกทีเ่ฝือกจะเจ็บหรือไม่ 
A: ถา้มีอะไรมากกระแทกเฝือกหาก แรงจนคอมีการเคล่ือนไหวไปดว้ยจะท าใหมี้อาการเจบ็ แต่หากโดนแค่ตวัของ soft collar 
เท่านั้นและแรงท่ีมากระแทกไม่แรง คอไม่มีการเคล่ือนไหวอาจจะไม่มีอาการเจบ็ หรือในผูท่ี้ยงัคงมีอาการอกัเสบชองคอมากอยู่
ในช่วงวนัแรกๆของอาการปวดคอ อาจจะมีอาการเจบ็ไดห้ากไปโดน  
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