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ชวี กลศาสตร์ของกระดูกคอ (Biomechanics of the cervical spine)
การเรียนรู ้ชวี กลศาสตร์ของกระดูกคอมีความสาคัญต่อความเข ้าใจในสภาวะต่างๆ
ของกระดูกคอทัง้ ในสภาพปกติและมีพยาธิสภาพ โดยเฉพาะการเคลือ
่ นไหวในแต่ละปล ้องของ
กระดูก เพือ
่ เป็ นแนวทางในการวางหลักการรักษาทีเ่ หมาะสม
ั หลังทีเ่ คลือ
กระดูกคอเป็ นชว่ งของกระดูกสน
่ นไหวได ้มากทีส
่ ด
ุ โดยกระดูกคอปล ้อง
ที่ 1 และ 2 (C1-C2) จะเคลือ
่ นไหวได ้เป็ นเอกเทศ แต่สาหรับปล ้องที่ 3 ถึง 7 (C3-C7) จะมีการ
ื่ มโยงกัน คือ จะเคลือ
เคลือ
่ นทีเ่ ป็ นไปในลักษณะผูกพันเชอ
่ นทีไ่ ปด ้วยกันในทิศทางต่างๆ แต่
องศาการเคลือ
่ นทีใ่ นแต่ละปล ้องจะไม่เท่ากัน เนือ
่ งจากรูปร่างลักษณะของ articular process
และ intervertebral disc ของกระดูกคอ ดังนัน
้ จึงสามารถแบ่งกระดูกคอออกได ้เป็ น 2 สว่ น คือ
Occipitoatlantoaxial complex และ Lower cervical spine (C3-C7)
Occipitoatlanto axial complex
ข ้อต่อระหว่างท ้ายทอย (occiput) และกระดูกคอปล ้องที่ 1 เป็ นรูปเว ้าโค ้งรีๆ เหมือน
ถ ้วย (cup-shaped) ทาให ้การเคลือ
่ นไหวในลักษณะบิดหมุน (rotation) เป็ นไปได ้ยาก การ
เคลือ
่ นไหวสว่ นใหญ่ทาได ้เพียงก ้มและเงยศรี ษะ (flexion/extension) เท่านั น
้ การเคลือ
่ นไหว
ในลักษณะของการเอียงศรี ษะไปทางด ้านข ้าง (lateral bending) อาจจะเกิดขึน
้ ได ้เล็กน ้อย
ข ้อต่อระหว่าง (C1-C2) superior facet ของ C2 เป็ นรูปนูน (convex) แต่ inferior
ั ผัสด ้วยเป็ นรูปแบน (flat) ดังนัน
facet ของ C1 ทีม
่ าสม
้ การเคลือ
่ นไหวของข ้อต่อนีเ้ วลาก ้มหรือ
เงยคอ (flexion/extension) จึงเป็ นไปในลักษณะเลือ
่ นขึน
้ ลง (rolling) สาหรับการเอียงศรี ษะ
ื่ ว่าไม่ม ี แต่จะมี lateral gliding หรือ lateral shift ของ
ไปทางด ้านข ้าง (lateral bending) เชอ
facet joints เล็กน ้อย ซงึ่ ในท่านี้ odontoid process เบนออกไปจากแนวกลางและผิวข ้อจะ
เหลือ
่ มกันประมาณ 2-4 มม. ทาให ้เกิดความเข ้าใจผิดว่ามีการเคลือ
่ นหลุด (subluxation) ของ
ข ้อต่อนี้ การเคลือ
่ นไหวไปในแนวบิดหมุน (rotation) เกิดขึน
้ มากทีส
่ ด
ุ ทีข
่ ้อต่อนี้ เวลาหันศรี ษะ
้
ไปทางซายหรื
อขวาเต็มทีจ
่ ะหมุนไปได ้ 90 องศา โดยร ้อยละ 40-50 จะเกิดขึน
้ ทีข
่ ้อต่อนี้ สว่ นที่
เหลือร ้อยละ 50-60 จะเกิดขึน
้ ที่ (C3-C7) ในขณะที่ C1หมุนตัวไปบน C2 นัน
้ วงแหวนทีป
่ ระกอบ
เป็ น vertebral foramen ของ C1 จะเคลือ
่ นไปทางด ้านข ้างทาให ้ spinal canal ตรงระดับ (C1C2) แคบลงไป
Lower cervical spine (C3-C7)
ดูเหมือนว่าความยาวของคอจะมีการเปลีย
่ นแปลงไปเวลาก ้มหรือเงย ศรี ษะ คือ เวลา
ั ้ ลง แต่ความจริงนัน
ก ้มศรี ษะ (flexion) คอจะยาวออกไปและเมือ
่ เงยศรี ษะคอจะหดสน
้ ไม่ได ้มี
การเปลีย
่ นแปลงความยาวของกระดูกคอเลย เพียงแต่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงในความโค ้งของกระดูก
ั ้ เข ้ามาหรือห่างออกไป การ
คอเท่านัน
้ จึงทาให ้ระยะทางระหว่างศรี ษะและกระดูกคอสน
เคลือ
่ นไหวของกระดูกคอในชว่ งนีจ
้ ะเคลือ
่ นไปในแนว flexion, extension, lateral bending
และ rotation ในเด็กกระดูกคอในแต่ละปล ้องจะเคลือ
่ นไหวได ้มากกว่าผู ้ใหญ่
ความยืดหยุนของ intervetebral disc และรูปร่างของ facet joints เป็ นตัวกาหนด
ในการบังคับการเคลือ
่ นไหวของกระดูกคอในชว่ งนี้ เมือ
่ ก ้มศรี ษะ (flexion) กระดูกปล ้องบนจะ
เคลือ
่ นไปข ้างหน ้าเล็กน ้อยและความหนาของ intervertebral disc ทางด ้านหน ้าจะลดลงแต่จะ
กว ้างขึน
้ ทางด ้านหลัง เมือ
่ เงยศรี ษะ (extension) ก็จะเกิดการเปลีย
่ นแปลงในลักษณะตรงกัน
ึ ษาโดยใช ้ cineroentgenography พบว่าการเลือ
ข ้าม จากการศก
่ นไถลของกระดูกคอไป
ข ้างหน ้า (sliding) จะเกิดมากทีส
่ ด
ุ ตรงปล ้องบนๆ และจะลดน ้อยลงในปล ้องล่างๆ โดยเฉพาะใน

สองปล ้องสุดท ้ายจะเกิดขึน
้ เพียงเล็กน ้อยเท่านัน
้
facet joints ของกระดูกคอชว่ งนีจ
้ ะเรียงตัวในแนวเอียงลาดในลักษณะทีท
่ าให ้เกิด
การเคลือ
่ นไหวของแต่ละปล ้อง (vertebra) ไปทางข ้างหน ้าและข ้างหลังได ้ในขณะทีก
่ ้มและเงย
ศรี ษะ (flexion/extension) (รูป 1) เมือ
่ ก ้มศรี ษะลง (flexion) superior facet จะเลือ
่ นไป
ข ้างบนและข ้างหน ้า (รูป 2) ซงึ่ บังคับให ้ vertebra อันบนเอียงตัวและเลือ
่ นไถลไปบน vertebra
อันล่างไปทางด ้านหน ้าในขนาดทีเ่ ท่าๆ กันกับการเลือ
่ นของ superior facet ผิวหน ้าด ้านล่าง
ของ facet joints จะเอียงขึน
้ บนและไปทางด ้านหน ้า ซงึ่ การเคลือ
่ นไหวแบบนีเ้ ป็ นการเกิด
ร่วมกันระหว่างการเคลือ
่ นตัวไปร่วมกับการบิดหมุนตัว (translation และ rotation) ขณะเดียวกัน
spinous processes จะแยกห่างจากกัน joint space จะมีรป
ู เป็ นลิม
่ โดยมีฐานอยูท
่ างด ้านหลัง

TRANSVERSE PLANE

FRONTAL PLANE

ั หลัง
รูปที่ 1 : ภาพแสดงแนวของ facet joint เปรียบเทียบกันในระดับต่าง ๆ กันของกระดูกสน

รูปที่ 2 : แสดงการยุบตัวของ intervertebral disc ในท่าก ้มคอ (flexion)
ถ ้าก ้มศรี ษะเต็มที่ facet joint จะอยูใ่ นตาแหน่งทีเ่ กือบจะเกิด subluxation เมือ
่ เงย
ศรี ษะขึน
้ (extension) ก็จะเกิดลักษณะการเคลือ
่ นไหวทีต
่ รงกันข ้าม
Intervertebral foramen จะกว ้างออกในท่าก ้มศรี ษะ (flexion) แต่จะแคบลงในท่า
เงยศรี ษะ (extension) ในเด็ก facet joint จะอยูใ่ นแนว horizontal มากกว่าผู ้ใหญ่จงึ ทาให ้เกิด
การเลือ
่ นไถลไปทางด ้านหน ้าได ้มากกว่าผู ้ใหญ่
ิ
ในการเอียงศรี ษะไปด ้านข ้าง (lateral bending) facet ทางด ้านโค ้งเข ้าจะเข ้ามาชด
กันในขณะทีท
่ างด ้านโค ้งออกจะแยกห่างออกจากกัน จะเกิดมีการเคลือ
่ นไหวในแนวบิดหมุน
(rotation) ร่วมไปด ้วยเสมอ การทีม
่ ก
ี ารบิดหมุน (rotation) ร่วมไปด ้วย สงั เกตได ้เมือ
่ เอียงศรี ษะ
้ spinous processes จะชอ
ี้ อกไปทางด ้านขวาหรือถ ้าเอียงศรี ษะไปทางด ้านขวา
ไปทางด ้านซาย
ี้ อกไปทางด ้านซาย
้ การที่ spinous processes เบนหนีออกไปจาก
spinous processes จะชอ
แนวกลางขณะทีเ่ อียงศรี ษะไปทางด ้านข ้าง (lateral bending) นี้ แสดงว่ามีการหมุนตัวของ
vertebra เกิดขึน
้ ร่วมด ้วย การเกิดการบิดหมุนตัว (rotation) นีเ้ พือ
่ จะให ้ capsular ligament
หย่อนตัวลงเพือ
่ จะให ้ facet joint เอียงตัวไปทางด ้านข ้างได ้ การเคลือ
่ นไหวร่วมกันทัง้
สองทิศทางนีเ้ องทาให ้อธิบายถึงการหลุดของ facet joint ได ้ในกรณีทไี่ ด ้รับอุบัตเิ หตุ ซงึ่ facet
joint จะหลุดเมือ
่ เกิดแรงจากภายนอกมากระทาให ้เกิดการเคลือ
่ นไหวในทิศทางของการ เอียง
ตัวพร ้อมกับการบิดหมุนตัว (lateral bending และ axial rotation) ในขนาดทีม
่ ากกว่าการ
เคลือ
่ นไหวตามปกติของมัน โดย facet ข ้างหนึง่ เคลือ
่ นลงล่างเกินไปขณะที่ facet ด ้านตรงข ้าม
เคลือ
่ นขึน
้ บนมากเกินไป จึงทาให ้หลุดออกจากกัน
ชวี กลศาสตร์ของกระดูกเอว (Biomechanics of the lumbar spine)
ขนาดของ lumbar spine จะใหญ่ทัง้ ในด ้านความสูงและความกว ้างมากกว่า
thoracic และ cervical spine เนือ
่ งจากทาหน ้าทีร่ ับน้ าหนั กลาตัวมากกว่าสว่ นบนๆ
การเคลือ
่ นไหวถูกบังคับไปตามแนวผิวของ facet joints ซงึ่ อยูใ่ นแนวตัง้ ตรงตาม
Sagittal plane การก ้มหลังและเงยหลัง (flexion/extension) กระทาได ้มากกว่าชว่ ง thoracic
spine โดยจะมีการเคลือ
่ นไหวในแนวนีเ้ พิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยจากปล ้องบนลงล่างเพิม
่ ขึน
้ จาก 12 องศาที่
ปล ้องบนๆ มาเป็ น 20 องศาทีร่ ะดับ L-S spine
เมือ
่ ก ้มหลังลงในชว่ ง 50-60 องศาแรกจะเกิดขึน
้ ที่ lower lumbar spine เมือ
่ ก ้ม
ั
หลังลงไปเกิน 60 องศา กระดูกเชงิ กรานจะหมุนเอียงไปข ้างหน ้า (รูป 3) เป็ นการชว่ ยกระดูกสน
หลังก ้มหลังได ้เพิม
่ ขึน
้ ในท่าก ้มหลังนีช
้ ว่ ง thoracic spine มีการเคลือ
่ นไหวเกิดขึน
้ น ้อยมาก
เนือ
่ งจากลักษณะผิวหน ้าของ facet joints อยูใ่ นแนวค่อนไปทางเอียงลาดและ spinous
ี้ งเกือบอยูใ่ นแนวตัง้ ตรง ประกอบกับมีกระดูกซโี่ ครงมาเกาะอยูช
process ชล
่ ว่ ยกีดกันหรือบังคับ
การเคลือ
่ นไหวในท่า นีไ
้ ว้

รูปที่ 3 : A. การก ้มหลังในชว่ ง 0o ถึง 60o เกิดจากการงอของ lumbar spine
B. เมือ
่ ก ้มหลังมากกว่า 60o สว่ นใหญ่เกิดขึน
้ ทีก
่ ระดูกเชงิ กรานเอียงไปข ้างหน ้า
กล ้ามเนือ
้ ทีท
่ างานเวลาก ้มหลัง ได ้แก่ abdominal muscles และ psoas muscle
่
ั หลัง สาหรับกล ้ามเนือ
ั
ชวงทีเ่ กาะอยูท
่ ก
ี่ ระดูกสน
้ erector spinal จะชว่ ยบังคับหรือยึดกระดูกสน
หลังไว ้ระหว่างทีก
่ ้มหลังลง กล ้ามเนือ
้ ข ้อสะโพกทางด ้านหลังก็ชว่ ยยึดกระดูกเชงิ กรานไว ้ระหว่าง
ทีห
่ มุน เอียงไปข ้างหน ้าในขณะก ้มหลัง
เมือ
่ เงยหลังขึน
้ ทีเ่ ดิมกล ้ามเนือ
้ erector spinal จะทางานมากในชว่ งต ้นๆ ของการ
เงยหลัง จะทางานน ้อยลงเมือ
่ หลังอยูใ่ นท่าตรง และจะกลับทางานมากขึน
้ ถ ้าแอ่นหลังออกไปอีก
กล ้ามเนือ
้ หน ้าท ้อง (abdominal muscles) ก็ทางานด ้วยโดยชว่ ยบังคับการเคลือ
่ นไหว
การเอียงตัวไปด ้านข ้าง (lateral flexion) กระทาได ้น ้อยกว่าระดับ thoracic spine
เล็กน ้อย เนือ
่ งจากรูปร่างของ facet joints ดังกล่าวแล ้ว และยิง่ ปล ้องตา่ ๆ ลงมาจะได ้น ้อยกว่า
ปล ้องบนๆ โดยปล ้องบนๆ จะกระทาได ้ประมาณ 6 องศา ที่ L-S joint กล ้ามเนือ
้ หลังและ
้
กล ้ามเนือ
้ หน ้าท ้องของแต่ละด ้านจะทางานสลับกันเวลาเอียง ตัวไปทางขวาหรือซาย
การบิดหมุนตัว (rotation) ทีร่ ะดับ thoracic spine ชว่ งบนๆ กระทาได ้ประมาณ 9
องศา ลงมาถึง lumbar spine จะกระทาได ้ประมาณ 2 องศา แต่พอมาถึง L-S spine จะเพิม
่ ขึน
้
เป็ น 5 องศา เวลาบิดหมุนตัว (rotation) มักจะเกิดร่วมไปกับ lateral flexion เสมอ การ
เคลือ
่ นไหวร่วมกันนีจ
้ ะเกิดมากทีร่ ะดับ upper thoracic spine มากกว่า lumbar spine ทีร่ ะดับ
thoracic spine นัน
้ vertebral body จะหมุนตัวไปทางด ้านเว ้าเข ้า (concavity) แต่ท ี่ lumbar
spine ตัว vertebral body จะหมุนตัวไปทางโค ้งออก (convexity) กล ้ามเนือ
้ หน ้าท ้องและ
กล ้ามเนือ
้ หลังจะร่วมกันทางานทัง้ 2 ด ้าน โดยจะทางานพร ้อมกันไป การบิดหมุนตัวของกระดูก
เชงิ กรานทีเ่ กิดร่วมด ้วยจะทาให ้การบิดหมุนตัวของลาตัวเพิม
่ ขึน
้ ไปอีก
กระดูกชว่ งระดับ lumbar spine นีเ้ ป็ นชว่ งทีท
่ าหน ้าทีร่ ับน้ าหนั กของร่างกายทีผ
่ า่ น
ลงมาเป็ นสว่ นใหญ่ กลุม
่ อาการหรือโรคต่างๆ ทีท
่ าให ้เกิดความเจ็บปวดมักจะเกิดขึน
้ ในสว่ นนีม
้ าก
ั หลังในชว่ งนี้ เพือ
จึงให ้ความสนใจเป็ นพิเศษ ถึงแรงหรือน้ าหนักทีก
่ ระทาต่อกระดูกสน
่ ประโยชน์
ในการรักษาหรือป้ องกันการเกิดโรคปวดหลังระดับนี้ ในทุกอิรย
ิ าบถทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหวของ
ั หลังในชว่ งนีเ้ สมอ ซงึ่ แรงที่
ร่างกายจะมีผลกระทบต่อการเพิม
่ ขึน
้ ของ แรงทีผ
่ า่ นกระดูกสน
เพิม
่ ขึน
้ มากน ้อยขึน
้ อยูก
่ ับลักษณะการเคลือ
่ นไหวของร่างกายมี ลักษณะอย่างไร และมากน ้อย
่ การยืน การเดิน วิง่ ออกกาลังกาย เป็ นต ้น
เพียงใด เชน
ในท่ายืนตรงตามสบายทีไ่ ม่มก
ี ารเกร็งของกล ้ามเนือ
้ นัน
้ น้ าหนักทีต
่ กลงบน L3 ซงึ่ หา

ั หลัง (intradiscal pressure) ทีร่ ะดับนัน
ได ้จากการวัดค่าแรงดันภายในหมอนรองกระดูกสน
้ มี
ค่าประมาณเกือบสองเท่าของน้ าหนักตัว เมือ
่ ลาตัวเบีย
่ งเบนไปจากแนวตรง จะเพิม
่ คานหมุน
(moment arm) ออกไปทาให ้กล ้ามเนือ
้ ทางานมากขึน
้ เป็ นผลทาให ้เกิดแรงกดลงบน disc
เพิม
่ ขึน
้ ด ้วย ในท่านั่งแรงทีผ
่ า่ น lumbar spine จะมากกว่าในท่ายืนตรง เนือ
่ งจากเวลานั่งกระดูก
ั หลังระดับบัน
เชงิ กรานจะเอียงทางด ้านหลังทาให ้ lumbar lordosis ลดน ้อยลงหรือกระดูกสน
้ เอว
ตรงขึน
้ แนวแรงของน้ าหนักตัวจะตกลงมาทางด ้านหน ้าไกลกว่าในท่ายืนตรงทาให ้คานงัด
(lever arm) ยาวออกไป และเกิดแรงกดลงบน disc ทีร่ ะดับ lumbar spine มากขึน
้ การนั่ งยืด
ั
้
หลังตรงๆ คานงัด (lever arm) ของแนวน้ าหนักตัวทีผ
่ า่ นลงมาจะสนกว่าการนั่ งหลังห่อตาม
สบาย ดังนัน
้ แรงกดลงบน lumbar spine จึงน ้อยกว่าถ ้านั่งหลังยืดตรง
การนั่ง โดยมีพนักพิงรองรับหลังไว ้จะชว่ ยลดน้ าหนั กทีผ
่ า่ น lumbar spine เพราะ
สว่ นหนึง่ ของน้ าหนักตัวถ่ายเทไปยังพนักทีร่ องรับหลังไว ้ ดังนัน
้ ถ ้าต ้องการให ้น้ าหนักผ่านกระดูก
ั หลังลดลงในท่านั่ งก็ควรมีพนั กพิงไว ้
สน
ในท่านอนนัน
้ น้ าหนักจะผ่าน lumbar spine น ้อยทีส
่ ด
ุ เนือ
่ งจากไม่มน
ี ้ าหนักตัวผ่าน
ลงมา ในท่านอนหงายขาเหยียดตรง psoas muscle จะตึงตัว และเกิดแรงดึงต่อ lumbar spine
บริเวณทีม
่ ันเกาะอยูท
่ าให ้เกิด lumbar lordosis ถ ้าให ้คนไข ้งอข ้อสะโพก และงอเข่าอย่างละ 90
องศา จะทาให ้ psoas muscle หย่อน และแรงดึงต่อ lumbar spine ทีเ่ กิดจากกล ้ามเนือ
้ มัดนี้
หมดไปทาให ้ lumbar lordosis ลดลงรวมทัง้ แรงทีผ
่ า่ น lumbar spine ก็จะลดน้ าหนักลงกว่าท่า
นอนขาเหยียดตรงด ้วย ดังนัน
้ การทา pelvic traction ในการรักษาโรคปวดหลังระดับบัน
้ เอว
ิ ธิภาพสูงกว่าการดึงในท่าข ้อ
(lower back pain) ถ ้าดึงในท่างอสะโพกและงอเข่าแล ้วจะมีประสท
สะโพกและข ้อเข่าเหยียดตรง หรือในรายทีค
่ นไข ้มีอาการปวดหลังระดับบัน
้ เอวถ ้าให ้คนไข ้นอน
ึ สบายขึน
ในท่างอสะโพกและงอเข่าแล ้วจะทาให ้รู ้สก
้
ั
ชวี กลศาสตร์ของหมอนรองกระดูกสนหล
ัง (Biomechanics of the intervertebral disc)
ื่ มโยงกระดูกสน
ั หลังแต่ละป้ องอย่างเหนียว
intervertebral disc เป็ นตัวยึดหรือเชอ
แน่นและเป็ นตัวสาคัญในการรับน้ าหนัก ในขณะเดียวกันยอมให ้เกิดการเคลือ
่ นไหวของ spinal
column โดยตัวมันเองจะมีความยืดหยุน
่ (flexible) และสามารถเปลีย
่ นรูปร่างไปได ้ตามลักษณะ
ั หลังแต่ละปล ้อง
การเคลือ
่ นไหวของกระดูกสน
โครงสร ้างของ intervertebral disc (รูป 4) ประกอบด ้วย annulus fibrosus ซงึ่ อยู่
รอบนอกเป็ น fibroid cartilage ประกอบด ้วย collagen fibers ร ้อยละ 90 เรียงตัวกันเฉียงๆ
้
ประมาณ + 30 องศาจากแนวระนาบและซอนกั
นเป็ นแผ่นๆ ไขว ้ไปมาซงึ่ กันและกัน (criss-cross
ิ้ ยึดติดกันอย่างหลวมๆ การทีเ่ รียงตัวกันไขว ้ไปมาทาให ้มีความแข็งแรง
pattern) โดยแต่ละชน
ทนทานต่อแรงขณะก ้มหลังหรือ เอีย
้ วบิดตัวได ้สูงตรงสว่ นกลางเป็ น nucleus pulposus ยกเว ้น
ทีร่ ะดับ lower lumbar spine ตัว nucleus pulposus จะอยูค
่ อ
่ นไปด ้านหลังมีน้ าเป็ น
องค์ประกอบสว่ นใหญ่ ในปี แรกเกิดจะมีน้ าอยูถ
่ งึ ร ้อยละ 90 และลดน ้อยลงเรือ
่ ยๆ เมือ
่ อายุมากขึน
้
โดยจะลดลงเหลือเพียงร ้อยละ 74 เมือ
่ อายุยา่ งเข ้าวัย 80 ปี ในวัยหนุ่มสาว (ชว่ งอายุน ้อยกว่า
25-30 ปี ) nucleus pulposus จะมีน้ าอยูม
่ ากเพียงพอทีจ
่ ะทาให ้มีลักษณะเป็ นก ้อนวุ ้น
(gelatinous mass) ซงึ่ สามารถกระจายแรงทีผ
่ า่ นออกไปรอบด ้านอย่างสมา่ เสมอเท่าๆ กัน

รูปที่ 4 : ภาพแสดงถึง annulus fibrosus ซงึ่ ประกอบด ้วย collagen sheets ยึดกันอยูอ
่ ย่าง
ั้
หลวม ๆ อาจจะมีความหนาถึง 90 ชน
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นน้ าใน nucleus pulposus นีอ
้ ยูใ่ นรูปของ mucopolysacharides
โดยสามารถเคลือ
่ นเข ้าและออกจาก intervertebral disc ได ้ตามภาวะของการกดหรือแรงทีผ
่ า่ น
ึ ผ่าน cartilage endplates และ annulus
intervertebral disc (osmotic force) โดยน้ าจะซม
ึ ผ่าน
fibrosus ซงึ่ ทาหน ้าทีเ่ สมือน semipermeable membrane สาร glucose จะซม
cartilaginous endplate เป็ นสว่ นใหญ่ สว่ น sulfate ions จะผ่านทาง annulus fibrosus เมือ
่
ื่ มของ end plate และ annulus fibrosus ทาให ้การซม
ึ ผ่านของสาร
คนอายุมากขึน
้ จะมีการเสอ
เหล่านีไ
้ ม่ด ี และการได ้รับสารอาหารของ nucleus pulposus จะลดลง ทาให ้แรงผลักดันภายใน
บริเวณสว่ นกลาง cartilaginous endplate ลดลง ทาให ้น้ าหนักไปกระจายอยูร่ อบนอกๆ ของ
intervertebral disc เป็ นสว่ นใหญ่ ซงึ่ จะเกิดแรงในลักษณะ compression ที่ annulus fibrous
Intervertebral disc จะปรับสภาพและรูปร่างไปตามลักษณะแรงต่างๆ กันทีผ
่ า่ น คือ
เมือ
่ มีแรง axial compression ทาให ้ intervertebral disc space แคบลงและ annular fiber จะ
โป่ งยืน
่ ออก (รูป 5) intradiscal pressure เพิม
่ ขึน
้ เป็ นผลทาให ้ tensile force เกิดขึน
้ ที่
annular fiber เพิม
่ ขึน
้ ด ้วย

รูปที่ 5 : ในท่าก ้มหลังลงจะเกิดแรงบิดหมุน (bending moment) กระทาต่อ lumbar spine อัน
เกิดจากน้ าหนักตัวทีอ
่ ยูเ่ หนือขึน
้ ไป (W) โดยมี lever arm (Lw) ตัง้ แต่จด
ุ กึง่ กลางของ lumbar
ั หลัง
spine ถึงแนวแรงน้ าหนักตัวทีต
่ กลงตามแนวดิง่ ทาให ้เกิดแรงกดไปบนหมอนรองกระดูกสน
ั หลังโป่ งยืน
และหมอนรองกระดูกสน
่ ออกไปทางด ้านหน ้าทีถ
่ ก
ู กด (compression) และจะถูกยืด
ออกทางด ้านหลัง (tension)
แรง flexion-extension ทาให ้ nucleus pulposus เคลือ
่ นไปข ้างหลังและข ้างหน ้าตามลาดับใน
ทิศทางตรงกันข ้ามกับการเคลือ
่ นของ cartilaginous endplate กระบวนการนีจ
้ ะชว่ ยกระจายหรือ
ลดลงแรงทีเ่ กิดขึน
้ ได ้ แรง axial rotation ทาให ้ annular fibers ด ้านทีบ
่ ด
ิ หมุนตึงและยืดออก
สว่ นด ้านตรงข ้ามจะหย่อนและย่นเข ้าหากัน ความสูงของ intervertebral disc จะลดลงและ
intradiscal pressure จะเพิม
่ ขึน
้ stress concentration จะเกิดขึน
้ มากทีส
่ ด
ุ ทีข
่ อบทาง
postero-lateral ของ annulus fibrous ซงึ่ เป็ นตาแหน่งทีพ
่ บว่ามี disc herniation บ่อยทีส
่ ด
ุ
้
Nachemson และ Elfstrom ได ้วัด intradiscal pressure โดยตรงโดยใชเข็มแทง
ไปใน nucleus pulposus พบว่า intradiscal pressure นัน
้ เปลีย
่ นแปลงไปตามอิรย
ิ าบถต่างๆ
กันดังแสดงตาม ( รูป 6)

รูปที่ 6 : ภาพแสดงถึงน้ าหนักตัวทีผ
่ า่ น L3 disc ในอิรย
ิ าบถต่างๆ กัน เปรียบเทียบกับท่ายืนตรง
ซงึ่ มีน้ าหนักตัวผ่าน L3 disc เท่ากับ 100% ของน้ าหนักตัว (จากงานของ Nachemson)
เมือ
่ น้ าหนักกดลงบน intervertebral disc จะทาให ้น้ าถูกบีบออกจาก nucleus pulposus ดังนัน
้
ทาให ้ความสูงของ intervertebral disc ลดลง เมือ
่ เอาแรงหรือน้ าหนักออกจะทาให ้น้ าถูกดูด
กลับดังเดิม จึงทาให ้ความสูงเพิม
่ ขึน
้ ดังเดิม ดังนัน
้ ความสูงของคนถ ้าวัดตอนตืน
่ นอนใหม่ๆ
เปรียบเทียบกับตอนเย็นๆ หลังจากทีท
่ างานมาทัง้ วันจะไม่เท่ากันคือความสูงจะลดลง ซงึ่ อัตรา
การลดลงของความสูงของ intervertebral disc ทีม
่ แ
ี รงอย่างนีจ
้ ะเพิม
่ ขึน
้ เมือ
่ อายุมากขึน
้
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