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ชวีกลศาสตรข์องกระดกูคอ (Biomechanics of the cervical spine) 
               การเรยีนรูช้วีกลศาสตรข์องกระดกูคอมคีวามส าคัญตอ่ความเขา้ใจในสภาวะตา่งๆ 
ของกระดกูคอทัง้ในสภาพปกตแิละมพียาธสิภาพ โดยเฉพาะการเคลือ่นไหวในแตล่ะปลอ้งของ
กระดกู เพือ่เป็นแนวทางในการวางหลักการรักษาทีเ่หมาะสม 
               กระดกูคอเป็นชว่งของกระดกูสนัหลังทีเ่คลือ่นไหวไดม้ากทีส่ดุ โดยกระดกูคอปลอ้ง
ที ่1 และ 2 (C1-C2) จะเคลือ่นไหวไดเ้ป็นเอกเทศ แตส่ าหรับปลอ้งที ่3 ถงึ 7 (C3-C7) จะมกีาร
เคลือ่นทีเ่ป็นไปในลักษณะผกูพันเชือ่มโยงกัน คอื จะเคลือ่นทีไ่ปดว้ยกันในทศิทางตา่งๆ แต่
องศาการเคลือ่นทีใ่นแตล่ะปลอ้งจะไมเ่ทา่กัน เนือ่งจากรปูรา่งลักษณะของ articular process 
และ intervertebral disc ของกระดกูคอ ดังนัน้จงึสามารถแบง่กระดกูคอออกไดเ้ป็น 2 สว่น คอื 
Occipitoatlantoaxial complex และ Lower cervical spine (C3-C7)  

Occipitoatlanto axial complex 
               ขอ้ตอ่ระหวา่งทา้ยทอย (occiput) และกระดกูคอปลอ้งที ่1 เป็นรูปเวา้โคง้รีๆ  เหมอืน
ถว้ย (cup-shaped) ท าใหก้ารเคลือ่นไหวในลักษณะบดิหมนุ (rotation) เป็นไปไดย้าก การ
เคลือ่นไหวสว่นใหญท่ าไดเ้พยีงกม้และเงยศรีษะ (flexion/extension) เทา่นัน้ การเคลือ่นไหว
ในลักษณะของการเอยีงศรีษะไปทางดา้นขา้ง (lateral bending) อาจจะเกดิขึน้ไดเ้ล็กนอ้ย  
               ขอ้ตอ่ระหวา่ง (C1-C2) superior facet ของ C2 เป็นรปูนูน (convex) แต ่inferior 
facet ของ C1 ทีม่าสมัผัสดว้ยเป็นรปูแบน (flat) ดังนัน้การเคลือ่นไหวของขอ้ตอ่นีเ้วลากม้หรอื
เงยคอ (flexion/extension) จงึเป็นไปในลักษณะเลือ่นขึน้ลง (rolling) ส าหรับการเอยีงศรีษะ
ไปทางดา้นขา้ง (lateral bending) เชือ่วา่ไมม่ ีแตจ่ะม ีlateral gliding หรอื lateral shift ของ 
facet joints เล็กนอ้ย ซึง่ในทา่นี ้odontoid process เบนออกไปจากแนวกลางและผวิขอ้จะ
เหลือ่มกันประมาณ 2-4 มม. ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิวา่มกีารเคลือ่นหลดุ (subluxation) ของ
ขอ้ตอ่นี ้การเคลือ่นไหวไปในแนวบดิหมนุ (rotation) เกดิขึน้มากทีส่ดุทีข่อ้ตอ่นี ้เวลาหันศรีษะ
ไปทางซา้ยหรอืขวาเต็มทีจ่ะหมนุไปได ้90 องศา โดยรอ้ยละ 40-50 จะเกดิขึน้ทีข่อ้ตอ่นี ้สว่นที่
เหลอืรอ้ยละ 50-60 จะเกดิขึน้ที ่(C3-C7) ในขณะที ่C1หมนุตัวไปบน C2 นัน้ วงแหวนทีป่ระกอบ
เป็น vertebral foramen ของ C1 จะเคลือ่นไปทางดา้นขา้งท าให ้spinal canal ตรงระดับ (C1-
C2) แคบลงไป 

Lower cervical spine (C3-C7)  
               ดเูหมอืนวา่ความยาวของคอจะมกีารเปลีย่นแปลงไปเวลากม้หรอืเงย ศรีษะ คอื เวลา
กม้ศรีษะ (flexion) คอจะยาวออกไปและเมือ่เงยศรีษะคอจะหดสัน้ลง แตค่วามจรงินัน้ไมไ่ดม้ี
การเปลีย่นแปลงความยาวของกระดกูคอเลย เพยีงแตม่กีารเปลีย่นแปลงในความโคง้ของกระดกู
คอเทา่นัน้ จงึท าใหร้ะยะทางระหวา่งศรีษะและกระดกูคอสัน้เขา้มาหรอืหา่งออกไป การ
เคลือ่นไหวของกระดกูคอในชว่งนีจ้ะเคลือ่นไปในแนว flexion, extension, lateral bending 
และ rotation ในเด็กกระดกูคอในแตล่ะปลอ้งจะเคลือ่นไหวไดม้ากกวา่ผูใ้หญ่ 
               ความยดืหยนุของ intervetebral disc และรปูรา่งของ facet joints เป็นตัวก าหนด
ในการบังคับการเคลือ่นไหวของกระดกูคอในชว่งนี ้เมือ่กม้ศรีษะ (flexion) กระดกูปลอ้งบนจะ
เคลือ่นไปขา้งหนา้เล็กนอ้ยและความหนาของ intervertebral disc ทางดา้นหนา้จะลดลงแตจ่ะ
กวา้งขึน้ทางดา้นหลัง เมือ่เงยศรีษะ (extension) ก็จะเกดิการเปลีย่นแปลงในลักษณะตรงกัน
ขา้ม จากการศกึษาโดยใช ้cineroentgenography พบวา่การเลือ่นไถลของกระดกูคอไป
ขา้งหนา้ (sliding) จะเกดิมากทีส่ดุตรงปลอ้งบนๆ และจะลดนอ้ยลงในปลอ้งลา่งๆ โดยเฉพาะใน



สองปลอ้งสดุทา้ยจะเกดิขึน้เพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้ 
               facet joints ของกระดกูคอชว่งนีจ้ะเรยีงตัวในแนวเอยีงลาดในลักษณะทีท่ าใหเ้กดิ
การเคลือ่นไหวของแตล่ะปลอ้ง (vertebra) ไปทางขา้งหนา้และขา้งหลังไดใ้นขณะทีก่ม้และเงย
ศรีษะ (flexion/extension) (รปู 1) เมือ่กม้ศรีษะลง (flexion) superior facet จะเลือ่นไป
ขา้งบนและขา้งหนา้ (รปู 2) ซึง่บังคับให ้vertebra อันบนเอยีงตัวและเลือ่นไถลไปบน vertebra 
อันลา่งไปทางดา้นหนา้ในขนาดทีเ่ทา่ๆ กันกับการเลือ่นของ superior facet ผวิหนา้ดา้นลา่ง
ของ facet joints จะเอยีงขึน้บนและไปทางดา้นหนา้ ซึง่การเคลือ่นไหวแบบนีเ้ป็นการเกดิ
รว่มกันระหวา่งการเคลือ่นตัวไปรว่มกับการบดิหมนุตวั (translation และ rotation) ขณะเดยีวกัน 
spinous processes จะแยกหา่งจากกัน joint space จะมรีปูเป็นลิม่โดยมฐีานอยูท่างดา้นหลัง 

 
TRANSVERSE PLANE                               FRONTAL PLANE 

รปูที ่1 : ภาพแสดงแนวของ facet joint เปรยีบเทยีบกันในระดับตา่ง ๆ กันของกระดกูสนัหลัง 



 
รปูที ่2 : แสดงการยบุตัวของ intervertebral disc ในทา่กม้คอ (flexion) 

               ถา้กม้ศรีษะเต็มที ่facet joint จะอยูใ่นต าแหน่งทีเ่กอืบจะเกดิ subluxation เมือ่เงย
ศรีษะขึน้ (extension) ก็จะเกดิลกัษณะการเคลือ่นไหวทีต่รงกันขา้ม 
               Intervertebral foramen จะกวา้งออกในทา่กม้ศรีษะ (flexion) แตจ่ะแคบลงในทา่
เงยศรีษะ (extension) ในเด็ก facet joint จะอยูใ่นแนว horizontal มากกวา่ผูใ้หญจ่งึท าใหเ้กดิ
การเลือ่นไถลไปทางดา้นหนา้ไดม้ากกวา่ผูใ้หญ่ 
               ในการเอยีงศรีษะไปดา้นขา้ง (lateral bending) facet ทางดา้นโคง้เขา้จะเขา้มาชดิ
กันในขณะทีท่างดา้นโคง้ออกจะแยกหา่งออกจากกนั จะเกดิมกีารเคลือ่นไหวในแนวบดิหมนุ 
(rotation) รว่มไปดว้ยเสมอ การทีม่กีารบดิหมนุ (rotation) รว่มไปดว้ย สงัเกตไดเ้มือ่เอยีงศรีษะ
ไปทางดา้นซา้ย spinous processes จะชีอ้อกไปทางดา้นขวาหรอืถา้เอยีงศรีษะไปทางดา้นขวา 
spinous processes จะชีอ้อกไปทางดา้นซา้ย การที ่spinous processes เบนหนอีอกไปจาก
แนวกลางขณะทีเ่อยีงศรีษะไปทางดา้นขา้ง (lateral bending) นี ้แสดงวา่มกีารหมนุตัวของ 
vertebra เกดิขึน้รว่มดว้ย การเกดิการบดิหมนุตัว (rotation) นีเ้พือ่จะให ้capsular ligament 
หยอ่นตัวลงเพือ่จะให ้facet joint เอยีงตัวไปทางดา้นขา้งได ้การเคลือ่นไหวรว่มกันทัง้
สองทศิทางนีเ้องท าใหอ้ธบิายถงึการหลดุของ facet joint ไดใ้นกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหต ุซึง่ facet 
joint จะหลดุเมือ่เกดิแรงจากภายนอกมากระท าใหเ้กดิการเคลือ่นไหวในทศิทางของการ เอยีง
ตัวพรอ้มกับการบดิหมนุตวั (lateral bending และ axial rotation) ในขนาดทีม่ากกวา่การ
เคลือ่นไหวตามปกตขิองมัน โดย facet ขา้งหนึง่เคลือ่นลงลา่งเกนิไปขณะที ่facet ดา้นตรงขา้ม
เคลือ่นขึน้บนมากเกนิไป จงึท าใหห้ลดุออกจากกัน 
 
ชวีกลศาสตรข์องกระดกูเอว (Biomechanics of the lumbar spine) 
               ขนาดของ lumbar spine จะใหญทั่ง้ในดา้นความสงูและความกวา้งมากกวา่ 
thoracic และ cervical spine เนือ่งจากท าหนา้ทีรั่บน ้าหนักล าตัวมากกวา่สว่นบนๆ  
               การเคลือ่นไหวถกูบังคับไปตามแนวผวิของ facet joints ซึง่อยูใ่นแนวตัง้ตรงตาม 
Sagittal plane การกม้หลังและเงยหลัง (flexion/extension) กระท าไดม้ากกวา่ชว่ง thoracic 
spine โดยจะมกีารเคลือ่นไหวในแนวนีเ้พิม่ข ึน้เรือ่ยจากปลอ้งบนลงลา่งเพิม่ขึน้จาก 12 องศาที่
ปลอ้งบนๆ มาเป็น 20 องศาทีร่ะดับ L-S spine 

               เมือ่กม้หลังลงในชว่ง 50-60 องศาแรกจะเกดิขึน้ที ่lower lumbar spine เมือ่กม้
หลังลงไปเกนิ 60 องศา กระดกูเชงิกรานจะหมนุเอยีงไปขา้งหนา้ (รปู 3) เป็นการชว่ยกระดกูสนั
หลังกม้หลังไดเ้พิม่ขึน้ ในทา่กม้หลังนีช้ว่ง thoracic spine มกีารเคลือ่นไหวเกดิขึน้นอ้ยมาก 
เนือ่งจากลักษณะผวิหนา้ของ facet joints อยูใ่นแนวคอ่นไปทางเอยีงลาดและ spinous 
process ชีล้งเกอืบอยูใ่นแนวตัง้ตรง ประกอบกับมกีระดกูซีโ่ครงมาเกาะอยูช่ว่ยกดีกันหรอืบังคับ
การเคลือ่นไหวในทา่ นีไ้ว ้



 

รปูที ่3 : A. การกม้หลังในชว่ง 0o ถงึ 60o เกดิจากการงอของ lumbar spine  
B. เมือ่กม้หลังมากกวา่ 60o สว่นใหญเ่กดิขึน้ทีก่ระดกูเชงิกรานเอยีงไปขา้งหนา้ 

 
               กลา้มเนือ้ทีท่ างานเวลากม้หลัง ไดแ้ก ่abdominal muscles และ psoas muscle 
ชว่งทีเ่กาะอยูท่ีก่ระดกูสนัหลัง ส าหรับกลา้มเนือ้ erector spinal จะชว่ยบังคบัหรอืยดึกระดกูสนั
หลังไวร้ะหวา่งทีก่ม้หลังลง กลา้มเนือ้ขอ้สะโพกทางดา้นหลังก็ชว่ยยดึกระดกูเชงิกรานไวร้ะหวา่ง
ทีห่มนุ เอยีงไปขา้งหนา้ในขณะกม้หลัง 
               เมือ่เงยหลังขึน้ทีเ่ดมิกลา้มเนือ้ erector spinal จะท างานมากในชว่งตน้ๆ ของการ
เงยหลัง จะท างานนอ้ยลงเมือ่หลังอยูใ่นทา่ตรง และจะกลับท างานมากขึน้ถา้แอน่หลังออกไปอกี 
กลา้มเนือ้หนา้ทอ้ง (abdominal muscles) ก็ท างานดว้ยโดยชว่ยบังคับการเคลือ่นไหว 
               การเอยีงตัวไปดา้นขา้ง (lateral flexion) กระท าไดน้อ้ยกวา่ระดับ thoracic spine 
เล็กนอ้ย เนือ่งจากรปูรา่งของ facet joints ดังกลา่วแลว้ และยิง่ปลอ้งต า่ๆ ลงมาจะไดน้อ้ยกวา่
ปลอ้งบนๆ โดยปลอ้งบนๆ จะกระท าไดป้ระมาณ 6 องศา ที ่L-S joint กลา้มเนือ้หลังและ
กลา้มเนือ้หนา้ทอ้งของแตล่ะดา้นจะท างานสลับกันเวลาเอยีง ตัวไปทางขวาหรอืซา้ย 
               การบดิหมนุตวั (rotation) ทีร่ะดับ thoracic spine ชว่งบนๆ กระท าไดป้ระมาณ 9 
องศา ลงมาถงึ lumbar spine จะกระท าไดป้ระมาณ 2 องศา แตพ่อมาถงึ L-S spine จะเพิม่ขึน้
เป็น 5 องศา เวลาบดิหมนุตัว (rotation) มักจะเกดิรว่มไปกับ lateral flexion เสมอ การ
เคลือ่นไหวรว่มกันนีจ้ะเกดิมากทีร่ะดับ upper thoracic spine มากกวา่ lumbar spine ทีร่ะดับ 
thoracic spine นัน้ vertebral body จะหมนุตัวไปทางดา้นเวา้เขา้ (concavity) แตท่ี ่lumbar 
spine ตัว vertebral body จะหมนุตัวไปทางโคง้ออก (convexity) กลา้มเนือ้หนา้ทอ้งและ
กลา้มเนือ้หลังจะรว่มกันท างานทัง้ 2 ดา้น โดยจะท างานพรอ้มกันไป การบดิหมนุตัวของกระดกู
เชงิกรานทีเ่กดิรว่มดว้ยจะท าใหก้ารบดิหมนุตัวของล าตัวเพิม่ขึน้ไปอกี 
               กระดกูชว่งระดับ lumbar spine นีเ้ป็นชว่งทีท่ าหนา้ทีรั่บน ้าหนักของรา่งกายทีผ่า่น
ลงมาเป็นสว่นใหญ ่กลุม่อาการหรอืโรคตา่งๆ ทีท่ าใหเ้กดิความเจ็บปวดมักจะเกดิขึน้ในสว่นนีม้าก
จงึใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ ถงึแรงหรอืน ้าหนักทีก่ระท าตอ่กระดกูสนัหลังในชว่งนี้ เพือ่ประโยชน์
ในการรักษาหรอืป้องกันการเกดิโรคปวดหลังระดับนี้ ในทกุอริยิาบถทีม่กีารเคลือ่นไหวของ
รา่งกายจะมผีลกระทบตอ่การเพิม่ขึน้ของ แรงทีผ่า่นกระดกูสนัหลังในชว่งนีเ้สมอ ซึง่แรงที่
เพิม่ข ึน้มากนอ้ยขึน้อยูก่ับลักษณะการเคลือ่นไหวของรา่งกายม ีลักษณะอยา่งไร และมากนอ้ย
เพยีงใด เชน่ การยนื การเดนิ ว ิง่ ออกก าลังกาย เป็นตน้  
               ในทา่ยนืตรงตามสบายทีไ่มม่กีารเกร็งของกลา้มเนือ้นัน้ น ้าหนักทีต่กลงบน L3 ซึง่หา



ไดจ้ากการวดัคา่แรงดันภายในหมอนรองกระดกูสนัหลัง (intradiscal pressure) ทีร่ะดับนัน้มี
คา่ประมาณเกอืบสองเทา่ของน ้าหนักตัว เมือ่ล าตัวเบีย่งเบนไปจากแนวตรง จะเพิม่คานหมนุ 
(moment arm) ออกไปท าใหก้ลา้มเนือ้ท างานมากขึน้เป็นผลท าใหเ้กดิแรงกดลงบน disc 
เพิม่ข ึน้ดว้ย ในทา่น่ังแรงทีผ่า่น lumbar spine จะมากกวา่ในทา่ยนืตรง เนือ่งจากเวลาน่ังกระดกู
เชงิกรานจะเอยีงทางดา้นหลังท าให ้lumbar lordosis ลดนอ้ยลงหรอืกระดกูสนัหลังระดับบัน้เอว
ตรงขึน้ แนวแรงของน ้าหนักตัวจะตกลงมาทางดา้นหนา้ไกลกวา่ในทา่ยนืตรงท าใหค้านงัด 
(lever arm) ยาวออกไป และเกดิแรงกดลงบน disc ทีร่ะดับ lumbar spine มากขึน้ การน่ังยดื
หลังตรงๆ คานงัด (lever arm) ของแนวน ้าหนักตัวทีผ่า่นลงมาจะสัน้กวา่การน่ังหลังหอ่ตาม
สบาย ดังนัน้แรงกดลงบน lumbar spine จงึนอ้ยกวา่ถา้น่ังหลังยดืตรง  
               การน่ัง โดยมพีนักพงิรองรับหลังไวจ้ะชว่ยลดน ้าหนักทีผ่า่น lumbar spine เพราะ
สว่นหนึง่ของน ้าหนักตัวถา่ยเทไปยังพนักทีร่องรับหลังไว ้ดังนัน้ถา้ตอ้งการใหน้ ้าหนักผา่นกระดกู
สนัหลังลดลงในทา่น่ังก็ควรมพีนักพงิไว ้

               ในทา่นอนนัน้น ้าหนักจะผา่น lumbar spine นอ้ยทีส่ดุเนือ่งจากไมม่นี ้าหนักตัวผา่น
ลงมา ในทา่นอนหงายขาเหยยีดตรง psoas muscle จะตงึตัว และเกดิแรงดงึตอ่ lumbar spine 
บรเิวณทีม่ันเกาะอยูท่ าใหเ้กดิ lumbar lordosis ถา้ใหค้นไขง้อขอ้สะโพก และงอเขา่อยา่งละ 90 
องศา จะท าให ้psoas muscle หยอ่น และแรงดงึตอ่ lumbar spine ทีเ่กดิจากกลา้มเนือ้มดันี้
หมดไปท าให ้lumbar lordosis ลดลงรวมทัง้แรงทีผ่า่น lumbar spine ก็จะลดน ้าหนักลงกวา่ทา่
นอนขาเหยยีดตรงดว้ย ดังนัน้การท า pelvic traction ในการรักษาโรคปวดหลังระดับบัน้เอว 
(lower back pain) ถา้ดงึในทา่งอสะโพกและงอเขา่แลว้จะมปีระสทิธภิาพสงูกวา่การดงึในทา่ขอ้
สะโพกและขอ้เขา่เหยยีดตรง หรอืในรายทีค่นไขม้อีาการปวดหลังระดับบัน้เอวถา้ใหค้นไขน้อน
ในทา่งอสะโพกและงอเขา่แลว้จะท าใหรู้ส้กึสบายขึน้ 

ชวีกลศาสตรข์องหมอนรองกระดกูสนัหลงั (Biomechanics of the intervertebral disc) 
               intervertebral disc เป็นตัวยดึหรอืเชือ่มโยงกระดกูสนัหลังแตล่ะป้องอยา่งเหนยีว
แน่นและเป็นตัวส าคัญในการรับน ้าหนัก ในขณะเดยีวกันยอมใหเ้กดิการเคลือ่นไหวของ spinal 
column โดยตัวมันเองจะมคีวามยดืหยุน่ (flexible) และสามารถเปลีย่นรปูรา่งไปไดต้ามลักษณะ
การเคลือ่นไหวของกระดกูสนัหลังแตล่ะปลอ้ง 
               โครงสรา้งของ intervertebral disc (รปู 4) ประกอบดว้ย annulus fibrosus ซึง่อยู่
รอบนอกเป็น fibroid cartilage ประกอบดว้ย collagen fibers รอ้ยละ 90 เรยีงตัวกันเฉียงๆ 
ประมาณ + 30 องศาจากแนวระนาบและซอ้นกันเป็นแผน่ๆ ไขวไ้ปมาซึง่กันและกัน (criss-cross 
pattern) โดยแตล่ะชิน้ยดึตดิกันอยา่งหลวมๆ การทีเ่รยีงตัวกันไขวไ้ปมาท าใหม้คีวามแข็งแรง
ทนทานตอ่แรงขณะกม้หลังหรอื เอีย้วบดิตัวไดส้งูตรงสว่นกลางเป็น nucleus pulposus ยกเวน้
ทีร่ะดับ lower lumbar spine ตัว nucleus pulposus จะอยูค่อ่นไปดา้นหลังมนี ้าเป็น
องคป์ระกอบสว่นใหญ ่ในปีแรกเกดิจะมนี ้าอยูถ่งึรอ้ยละ 90 และลดนอ้ยลงเรือ่ยๆ เมือ่อายมุากขึน้ 
โดยจะลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 74 เมือ่อายยุา่งเขา้วยั 80 ปี ในวยัหนุ่มสาว (ชว่งอายนุอ้ยกวา่ 
25-30 ปี) nucleus pulposus จะมนี ้าอยูม่ากเพยีงพอทีจ่ะท าใหม้ลีักษณะเป็นกอ้นวุน้ 
(gelatinous mass) ซึง่สามารถกระจายแรงทีผ่า่นออกไปรอบดา้นอยา่งสม า่เสมอเทา่ๆ กัน 



 
รปูที ่4 : ภาพแสดงถงึ annulus fibrosus ซึง่ประกอบดว้ย collagen sheets ยดึกันอยูอ่ยา่ง

หลวม ๆ อาจจะมคีวามหนาถงึ 90 ชัน้ 

               องคป์ระกอบทีเ่ป็นน ้าใน nucleus pulposus นีอ้ยูใ่นรปูของ mucopolysacharides 
โดยสามารถเคลือ่นเขา้และออกจาก intervertebral disc ไดต้ามภาวะของการกดหรอืแรงทีผ่า่น 
intervertebral disc (osmotic force) โดยน ้าจะซมึผา่น cartilage endplates และ annulus 
fibrosus ซึง่ท าหนา้ทีเ่สมอืน semipermeable membrane สาร glucose จะซมึผา่น 
cartilaginous endplate เป็นสว่นใหญ ่สว่น sulfate ions จะผา่นทาง annulus fibrosus เมือ่
คนอายมุากขึน้จะมกีารเสือ่มของ end plate และ annulus fibrosus ท าใหก้ารซมึผา่นของสาร
เหลา่นีไ้มด่ ีและการไดรั้บสารอาหารของ nucleus pulposus จะลดลง ท าใหแ้รงผลักดันภายใน
บรเิวณสว่นกลาง cartilaginous endplate ลดลง ท าใหน้ ้าหนักไปกระจายอยูร่อบนอกๆ ของ 
intervertebral disc เป็นสว่นใหญ ่ซึง่จะเกดิแรงในลักษณะ compression ที ่annulus fibrous 
               Intervertebral disc จะปรับสภาพและรปูรา่งไปตามลักษณะแรงตา่งๆ กันทีผ่า่น คอื 
เมือ่มแีรง axial compression ท าให ้intervertebral disc space แคบลงและ annular fiber จะ
โป่งยืน่ออก (รปู 5) intradiscal pressure เพิม่ข ึน้เป็นผลท าให ้tensile force เกดิขึน้ที ่
annular fiber เพิม่ข ึน้ดว้ย 



 

รปูที ่5 : ในทา่กม้หลังลงจะเกดิแรงบดิหมนุ (bending moment) กระท าตอ่ lumbar spine อัน
เกดิจากน ้าหนักตัวทีอ่ยูเ่หนอืขึน้ไป (W) โดยม ีlever arm (Lw) ตัง้แตจ่ดุกึง่กลางของ lumbar 
spine ถงึแนวแรงน ้าหนักตัวทีต่กลงตามแนวดิง่ท าใหเ้กดิแรงกดไปบนหมอนรองกระดกูสนัหลัง 
และหมอนรองกระดกูสนัหลังโป่งยืน่ออกไปทางดา้นหนา้ทีถ่กูกด (compression) และจะถกูยดื
ออกทางดา้นหลัง (tension) 

แรง flexion-extension ท าให ้nucleus pulposus เคลือ่นไปขา้งหลังและขา้งหนา้ตามล าดับใน
ทศิทางตรงกันขา้มกับการเคลือ่นของ cartilaginous endplate กระบวนการนีจ้ะชว่ยกระจายหรอื
ลดลงแรงทีเ่กดิขึน้ได ้แรง axial rotation ท าให ้annular fibers ดา้นทีบ่ดิหมนุตงึและยดืออก 
สว่นดา้นตรงขา้มจะหยอ่นและยน่เขา้หากัน ความสงูของ intervertebral disc จะลดลงและ 
intradiscal pressure จะเพิม่ขึน้ stress concentration จะเกดิขึน้มากทีส่ดุทีข่อบทาง 
postero-lateral ของ annulus fibrous ซึง่เป็นต าแหน่งทีพ่บวา่ม ีdisc herniation บอ่ยทีส่ดุ  
               Nachemson และ Elfstrom ไดว้ดั intradiscal pressure โดยตรงโดยใชเ้ข็มแทง
ไปใน nucleus pulposus พบวา่ intradiscal pressure นัน้เปลีย่นแปลงไปตามอริยิาบถตา่งๆ 
กันดังแสดงตาม ( รปู 6) 



 

รปูที ่6 : ภาพแสดงถงึน ้าหนักตัวทีผ่า่น L3 disc ในอริยิาบถตา่งๆ กัน เปรยีบเทยีบกับทา่ยนืตรง 
ซึง่มนี ้าหนักตัวผา่น L3 disc เทา่กับ 100% ของน ้าหนักตัว (จากงานของ Nachemson) 

 
เมือ่น ้าหนักกดลงบน intervertebral disc จะท าใหน้ ้าถกูบบีออกจาก nucleus pulposus ดังนัน้
ท าใหค้วามสงูของ intervertebral disc ลดลง เมือ่เอาแรงหรอืน ้าหนักออกจะท าใหน้ ้าถกูดดู
กลับดังเดมิ จงึท าใหค้วามสงูเพิม่ขึน้ดังเดมิ ดังนัน้ความสงูของคนถา้วดัตอนตืน่นอนใหม่ๆ  
เปรยีบเทยีบกับตอนเย็นๆ หลังจากทีท่ างานมาทัง้วันจะไมเ่ทา่กันคอืความสงูจะลดลง ซึง่อัตรา
การลดลงของความสงูของ intervertebral disc ทีม่แีรงอยา่งนีจ้ะเพิม่ขึน้เมือ่อายมุากขึน้ 
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