บทความวิชาการ

ความสูงที่หายไป
Height loss
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บทคัดย่ อ
คุณภาพของการทางาน และภาระทางด้ านเศรษฐกิ จ
ความสูงที่หายไป (height loss) เป็ นผลจาก
ดังนัน้ บทความนีจ้ ึง ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับ
การท ากิ จ กรรมที่ มี แ รงกระท าต่ อ ล ากระดู ก สัน หลัง
โครงสร้ าง และชี วกลศาสตร์ ของหมอนกระดูกสันหลัง
(spinal loading) ในชีวิตประจาวัน เป็ นผลจากการ
รวมถึงปั จจัยต่างๆที่มีผลกระทบให้ เกิดความสูงที่หายไป
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง และการลดลงของปริ มาณน ้าของ
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก
หมอนกระดูกสันหลัง (intervertebral disc) ซึ่งพบว่า
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความตระหนั ก ในการหลี ก เลี่ ย งการท า
ความสูง ของมนุษ ย์ จ ะลดลงเรื่ อ ยๆ เมื่ อ เวลาผ่า นไป
กิจกรรม และปั จจัยที่มีผลกระทบให้ เกิดการหายไปของ
ในช่วงวัน โดยความสูงที่หายไปจะเกิดขึ ้นประมาณร้ อย
ความสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในระหว่างวัน ซึ่งอาจ
ละ 1.1 ของความสูงของร่ างกาย ซึ่ง ความสูงที่หายไป
ทาให้ เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ ในอนาคต
ส่ว นใหญ่ นัน้ เกิ ด ขึน้ บริ เ วณของหมอนกระดูกสัน หลัง
ส่ ว นเอว แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ อยู่ ใ นท่ า นอนราบ
ABSTRACT
(recumbent position) จะส่งผลให้ เกิดการลดลงของ
Height loss is caused by spinal loading
แรงที่ กระท าต่อลากระดูก สันหลัง และแรงดันภายใน
activities in daily life. Deformation and dehydration
หมอนกระดูกสันหลัง และเกิ ดการดูดกลับของสารนา้
of the intervertebral discs are physically changes
(fluid) เข้ า สู่หมอนกระดูก สันหลัง จึ งทาให้ ความสูง
from the loading on spine. It finds that human
สามารถกลับมาอยูใ่ นระดับปกติได้ อย่างไรก็ตาม ระดับ
height is gradually decreased during the daytime
ของความสูงที่หายไปนันจะขึ
้
้นอยู่กบั ผลของปั จจัยต่างๆ
approximately 1.1% of total body height, which is
โดยพบว่าหากปั จจัยที่ส่งผลให้ เกิดการลดลงของความ
mostly attributable changing at lumbar disc.
สูง อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ อาจจะท าให้ เกิ ด การ
However, the recumbent position can reduce
สูญเสียคุณสมบัติของหมอนกระดูกสันหลัง และส่งผล
loading on the spine and intra-discal osmotic
ให้ เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
pressure, thus spinal fluid return into the
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พงศธร ซ้ ายกลาง และคณะ
intervertebral discs. For this reason, the normal
height level is considerately restored, however,
levels of height loss are depended on influence
factors. Once the factors affected height loss with
statistically significance, it possibly caused
permanent distortion of intervertebral disc in
consequence of low back pain. Low back pain
also has an impact on the quality of life and
economic burden. Therefore, this review article
concluded about knowledge of structures and
biomechanics of the intervertebral disc, and
influence factors significantly affected to height
loss. The main objective is to promote awareness
of the activities and influence factors that affected
height loss significantly during the day, and this
may cause low back pain in the future.
Keywords: Height loss, Influence factor,
Stadiometer, Spinal loading, Low back pain
บทนา
การยุบตัวของลากระดูกสันหลังในแนวดิ่งเกิด
จากการที่มีแรงมากระทาต่อลากระดูกสันหลังในแนวดิ่ง
ส่งผลให้ ของเหลวที่อยูภ่ ายในหมอนกระดูกสันหลัง และ
โครงสร้ างข้ างเคียงเกิดการสูญเสียไป การยุบตัวของลา
กระดูก สันหลังในแนวดิ่งที่เกิดขึ ้นนี ้เรี ยกว่า ความสูงที่
หายไป (height loss)
ความสูงที่หายไป (height loss) เป็ นตัวแปร
หนึง่ ในการประเมินเกี่ยวกับแรงที่กระทาต่อลากระดูกสัน
หลังจากการทากิจกรรมต่างๆ 1-9 โดยพบว่ามนุษย์เรามี
ความสูงมากที่สดุ หลังจากการตื่นนอนในตอนเช้ า และ
จะลดลงไปเรื่ อ ยๆ เมื่ อเวลาผ่านไป 3,10 ซึ่ง ความสูง ที่
หายไปนี ้เกิดขึ ้นประมาณร้ อยละ 1.1 ของความสูงของ
ร่างกาย3 โดยพบว่าความสูงที่หายไปเกิดขึ ้นมากที่สดุ ใน
ส่ว นของหมอนกระดูก สัน หลัง ส่ว นเอว 11-14 ความ
แตกต่างของระดับความสูงที่หายไปจะขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยที่
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แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เช่น อายุ (age)15-18 เพศ
(gender)17, 19-21 ดัชนีมวลกาย (body mass index)8, 22,
23
ช่วงเวลาของวัน (diurnal variation) 2, 3, 10 รวมถึง
กิ จกรรมในช่วงวันที่มีแรงกระทาต่อลากระดูก สันหลัง
ได้ แก่ กิจกรรมที่มีแรงกระทาต่อลากระดูกสันหลังแบบ
คงค้ าง (static loading) เช่น การแบกของ2, 13, 17, 24, 25
การนัง่ เป็ นเวลานาน1, 7, 26 เป็ นต้ น และกิจกรรมที่มีแรง
กระท าต่ อ ล ากระดู ก สั น หลั ง แบบซ า้ ๆ (repetitive
loading) เช่น การออกกาลังกายโดยการยกน ้าหนัก 1, 8,
18, 27
การวิ่ง15, 28 การทางานที่มีลกั ษณะการก้ มๆเงยๆ 19,
29
นอกจากนี ้ การท ากิ จ กรรมที่ มี แ รงสั่น สะเทื อ น
(vibration force) เช่น การขับ/นัง่ รถเป็ นเวลานานๆ เป็ น
ต้ น 30,31แรงกระท าต่ อ ล ากระดู ก สัน หลัง จากการท า
กิ จ กรรมในช่ ว งวัน เป็ นสาเหตุที่ ท าให้ เ กิ ด ความสูง ที่
หายไปในตอนกลางวัน นัน้ และความสูง ที่ ห ายไปจะ
สามารถฟื น้ คืน (height recovery) มาหลังจากการ
นอนในเวลากลางคื น โดยการอยู่ใ นท่ า นอนราบ
ประมาณ 8 ชั่วโมงจะเป็ นการลดแรงที่กระทาต่อลา
กระดูกสันหลัง และลดแรงดันภายในหมอนกระดูกสัน
หลัง ส่งผลทาให้ เกิดการดูดกลับของสารน ้าเข้ าสูห่ มอน
กระดูกสันหลัง ทาให้ ความสูงกลับมาอยู่ในระดับปกติ
ได้ 3, 32, 33
ความสูงที่หายไป (height loss) เกิดจากผล
ของคุณสมบัติหยุ่นหนืด (viscoelasticity) ของหมอน
กระดูกสันหลัง เมื่อมีแรงมากระทาต่อลากระดูกสันหลัง
ที่มากเกินไปจนทาให้ เกิดการลดลงของปริ มาณน ้าที่เป็ น
องค์ประกอบในหมอนกระดูกสันหลัง 9, 12-14, 33 และเกิด
การเปลีย่ นแปลงรู ปร่ างของหมอนกระดูกสันหลัง 13, 34, 35
เมื่อเกิ ดแรงกระทาต่อลากระดูก สันหลังอย่างต่อเนื่อง
เป็ นระยะเวลานาน อาจจะทาให้ เกิดการสูญเสียความ
สูงของหมอนกระดูกสันหลัง และความสามารถในการ
รับแรงจนเกิดการทาลายของ vertebral end-plate ได้
โดยสามารถอธิ บายได้ จากเส้ นโค้ งความเครี ยด-ความ
เค้ น (stress-strain curve) ส่งผลให้ เพิ่มโอกาสของการ
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กดทับเส้ นประสาท11, 12, 14 และก่อให้ เกิดอาการเจ็บปวด
หรื อความรู้สกึ ไม่สบายบริ เวณหลังส่วนล่างขึ ้นได้ 1, 3, 36
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบความสัม พั น ธ์
ระหว่างอาการปวดหลังส่วนล่างกับการทากิจกรรมที่มี
แรงกระทาต่อลากระดูกสันหลังจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของระดับ ความสูง 3, 5, 37 ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
โครงสร้ างต่างๆ เช่น เอ็นยึดข้ อต่อ (ligament) กล้ ามเนื ้อ
(muscle) เส้ นประสาท (nerve) ไขสันหลัง (spinal
cord) และหลอดเลือด (blood vessel) เป็ นต้ น11, 12, 14, 36
ส่งผลให้ เกิดภาวะของการปวดหลังโดยอาการปวดหลัง
อาจจะทาให้ เกิดความเสี่ยงในการบาดเจ็บขณะทางาน
ภาวะทุพลภาพ และเสียค่าใช้ จ่ายในการรักษาที่สงู 26, 38
ดัง นัน้ บทความนี ข้ อน าเสนอเกี่ ย วกับ โครงสร้ างของ
หมอนกระดูกสันหลัง (structure of the intervertebral
disc) ชี ว ก ล ศ า ส ต ร์ ข อ ง ห ม อ น ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง
(biomechanics of intervertebral disc) ปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่ อ ความสูง ที่ ห ายไป (factors which
influence height loss) และการนาไปประยุกต์ ใช้
ในทางกายภาพบาบัด โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ให้ เกิ ด
ความตระหนัก ในการป้ องกัน และหลีก เลี่ยงกิ จ กรรม
หรื อปั จจัยที่สง่ ผลกระทบให้ เกิดความสูงที่หายไปอย่างมี
นัยสาคัญ ซึ่งเป็ นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการเกิ ด
อาการปวดหลัง ส่ว นล่า ง และสามารถน าเอาความรู้
ดัง กล่า วไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ร่ ว มกับ การ
พัฒนาทางด้ านงานวิจยั ทางกายภาพบาบัด
1. โครงสร้ างของหมอนกระดูกสันหลัง (structure
of the intervertebral disc)
ร่างกายมนุษย์จะประกอบไปด้ วยลากระดูกสัน
หลังทังหมด
้
33 ชิ ้น11, 12, 14 โดยจะแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน
ได้ แก่ กระดูกสันหลังระดับคอ (cervical spine) 7 ชิน้
กระดูก สัน หลัง ระดับ อก (thoracic spine) 12 ชิ น้
กระดูกสันหลังระดับเอว (lumbar spine) 5 ชิ ้น กระดูก
สันหลังระดับกระเบนเหน็บ (sacral spine) 5 ชิ ้น และ
กระดูกสันหลังระดับก้ นกบ (coccygeal spine) 4 ชิน้
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เมื่ อ อายุเ พิ่ ม มากขึน้ โดยปกติ จ ะเกิ ด การรวมกัน ของ
กระดูกสันหลังระดับกระเบนเหน็บเป็ น 1 ชิ ้น และระดับ
ก้ นกบเป็ น 1 ชิน้ 12 โดยกระดูกแต่ละชิน้ จะเชื่ อมโยงกัน
ด้ วยหมอนกระดูกสันหลัง (intervertebral disc) ซึ่งทา
หน้ าที่ ใ นการรั บ น า้ หนัก โดยล ากระดู ก สัน หลัง จะ
ประกอบด้ วยหมอนกระดูกสันหลังทังหมด
้
23 ชิ ้น โดยมี
ความยาวเท่ากับร้ อยละ 33 ของความยาวของลากระดูก
11, 12, 14
สันหลังทังหมด
้
เป็ นตัวช่วยในการเชื่อมโยงของ
ลากระดูกสันหลังแต่ละชิ ้น และมีหน้ าที่สาคัญในการรับ
น ้าหนัก ส่วนประกอบของหมอนกระดูกสันหลังในแต่ละ
ระดั บ จะเหมื อ นกั น โดยประกอบไปด้ วย annulus
fibrosus nucleus pulposus และ vertebral end-plate
(ดังรูปที่ 1)
องค์ ป ระกอบภายในหมอนกระดู ก สัน หลัง
(constituents of the intervertebral disc)
ประกอบด้ วยเส้ นใยคอลลาเจน (collagen fiber) มี
บทบาทในการเสริ มสร้ างความแข็ งแรงภายในหมอน
กระดูกสันหลัง และโปรตีโอไกลแคน (proteoglycan) มี
บทบาทในการดึงดูดน ้าให้ อยู่ภายในหมอนกระดูกสัน
หลัง11, 12, 14, 33, 39 หมอนกระดูกสันหลังจะประกอบไป
ด้ วยเส้ นใยคอลลาเจน ชนิดที่ 1และ 2 โดยชนิดที่ 2 จะมี
ความยืดหยุน่ มากกว่าชนิดที่ 1 โดยการเรี ยงตัวในแต่ละ
ชัน้ จะเรี ยงตัวเฉียงกันโดยมีความแตกต่างของมุมโดย
การเรี ยงตัวดังกล่าวจะเป็ นการช่วยเพิ่มความแข็งแรง
และความมัน่ คงของโครงสร้ างภายในหมอนกระดูกสัน
หลัง ส่วนโปรตีโอไกลแคนเป็ นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกิด
จากการเชื่ อ มโยงกัน ระหว่า งไกลโคสะมิ โ นไกลแคน
(glycosaminoglycan) และโปรตีน (protein) โดย
เชื่ อ มโยงกั น เป็ น proteoglycan
unit
และ
proteoglycan aggregates มีบทบาทในการดึงดูดน ้า
ให้ อยู่ภายในหมอนกระดูกสันหลัง proteoglycan unit
เกิ ด จากการรวมกั น ระหว่ า งไกลโคสะมิ โ นไกลแคน
(glycosaminoglycan) และแกนโปรตีน (core protein)
โ ด ย แ ก น โ ป ร ตี น 1 อั น ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ จั บ กั บ
polysaccharide ประมาณ 6-60 สาย 11, 14 โดยจะ
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ประกอบไปด้ วย keratin sulphate ที่ต้นสายของแกน
โปรตีน และ chondroitin sulphate ตามแนวเส้ นของ
แกนโปรตีน proteoglycan aggregates เกิดจากการ
รวมตัว ของหลายๆ proteoglycan unit เชื่ อ มกับ
hyaluronic acid โดย hyaluronic acid 1 สายจะ
ประกอบไปด้ วย proteoglycan unit ประมาณ 20 –
100 หน่วย การเชื่อมกันระหว่าง proteoglycan unit กับ
hyaluronic acid โดยมี โปรตี น เป็ นตัว เชื่ อ ม (link
protein)11, 14, 39
Glycosaminoglycans (GAGs) พบมากใน
เนื ้อเยื ้อเกี่ยวพัน เช่น ผิวหนัง กระดูก เอ็นกล้ ามเนื ้อ ผนัง
ห ล อ ด เ ลื อ ด เ ป็ น ต้ น โ ด ย มี ก า ร จั บ กั น ข อ ง
polysaccharides สายยาวมี ก ารจั บ กั น ซ า้ ของ 2
โมเลกุลที่ เป็ นการจับกันของนา้ ตาล (hexose) และ
amine (hexose-amine) ซึ่งเรี ยกการจับกัน ของ 2
โมเลกุลนี ้ว่า “repeating unit” ซึ่งภายในหมอนกระดูก
สันหลังของมนุษย์จะประกอบด้ วย GAGs 4 ชนิดได้ แก่
chondroitin-6-sulphate
chondroitin-4-sulphate
keratin sulphate และhyaluronic acid โดย

ความสามารถในการดึงดูดน ้าจะขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณประจุ
ของ carboxyl (COOH) และ sulphate (SO4) ของ
โครงสร้ างไกลโคสะมิโนไกลแคนที่จบั กับประจุของน ้า 11,
14, 39
(ดังรูปที่ 2)
2.
ชี ว กลศาสตร์ ของหมอนกระดู ก สั น หลั ง
(biomechanics of intervertebral disc)
2.1 เส้ น โค้ ง ความเครี ย ด-ความเค้ น
(stress-strain curve)
จากกราฟแสดงเส้ นโค้ งความเครี ยด-ความเค้ น
(ดังรู ปที่ 3) การทดสอบเส้ นใยคอลลาเจน โดยแกน X
แสดงถึงความเค้ น และแกน Y แสดงถึงความเครี ยด
โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของเส้ นใยคอลลาเจน
เมื่ อ อยู่ภ ายใต้ ผ ลกระทบของความเครี ย ด โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ระยะ ได้ แก่ toe region ลักษณะเริ่ มต้ นของ
เส้ นใยคอลลาเจนเมื่ออยู่ภายใต้ ความเครี ยดในช่วงแรก
จะยังคงรักษารูปร่างเดิมไว้ โดยใช้ พลังงานเพียงเล็กน้ อย
elastic region เมื่อมีการเพิ่มขึ ้นของความเครี ยดจะ
ส่งผลให้ เกิดการยืดออกของเส้ นใยคอลลาเจน ซึ่งหาก
ทาการลดความเครี ยดในช่วง elastic region จะทาให้

รูปที่ 1 โครงสร้ างหมอนกระดูกลาสันหลัง
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รูปที่ 2 Glycosaminoglycans (GAGs)

รูปที่ 3 เส้ นโค้ งความเครี ยด-ความเค้ น (stress-strain curve)
ความยาวของเส้ นใยคอลลาเจนสามารถกลับมาอยู่ใน
ความยาวเริ่ ม ต้ น ได้ แต่ถ้ า หากมี ก ารให้ ค วามเครี ย ด
ต่อไปจนเลย yield point จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของเส้ นใยคอลลาเจน ทาให้ ไม่สามารถที่กลับมา
ที่ความยาวเริ่ มต้ นได้ plastic region เมื่อเส้ นใยคอลลา
เจน อยูภ่ ายใต้ ความเครี ยดจนเลยช่วงของ elastic

region จะท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงรู ปร่ างของ
โครงสร้ างที่เป็ น non-biological จะไม่สามารถที่จ ะ
กลับมาความยาวจุดเริ่ มต้ นได้ ในทางกลับกันในส่วน
ของโครงสร้ างที่ เ ป็ น biological โดยเฉพาะเส้ น ใย
คอลลาเจนสามารถที่จะทาการปรั บตัว และซ่ อมแซม
กลับ สู่ค วามยาวเริ่ ม ต้ น ได้ อ ย่ า งช้ าๆ เมื่ อ เนื อ้ เยื่ อ อยู่
ภายใต้ ความเครี ยดอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดสูงสุดของเส้ น
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โค้ งความเครี ยด-ความเค้ น จะทาให้ เกิดความเสียหาย
และเกิดการทาลายเนื ้อเยื่อ11, 14
2.2 คุณสมบัติหยุ่นหนืด (viscoelasticity)
ภายในหมอนกระดูกสันหลังมีองค์ประกอบทัง้
ของแข็ ง และของเหลวจึ งท าให้ ห มอนกระดูก สัน หลัง
ประกอบด้ วยคุณสมบัติที่ร่วมกันระหว่างความยืดหยุ่น
(elasticity) และความหนืด (viscosity) โดยความหนืด
หมายถึ ง แรงต้ านต่ อ แรงภายนอกที่ ไ ม่ มี ก ารสะสม
พลัง งานจึ ง ไม่สามารถกลับ สู่สภาพเดิ ม ได้ ในขณะที่
ความยืดหยุ่น ทาให้ เนือ้ เยื่อกลับสู่สภาพเดิมได้ การที่
เนื ้อเยื่อมีคณ
ุ สมบัติหยุน่ หนืด ทาให้ เนื ้อเยื่อมีแรงต้ านต่อ
การเปลี่ยนรู ปร่ างเมื่อมีแรงภายนอกมากระทาซึ่งเป็ น
พฤติ ก รรมการตอบสนองต่ อ ความเค้ น โดยที่ ส มบัติ
ทางด้ านการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างดังกล่าวนี ้ ขึ ้นอยู่กับ
เวลา อุณหภูมิ ความเค้ น และอัตราความเครี ยด1, 9, 11, 12,
14, 33, 34

3. ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อความสูงที่หายไป (factors
which influence height loss)
ความสูงที่หายไป (height loss) สามารถวัดได้
ทังในท่
้ านัง่ และท่ายืน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบ่ง
บอกถึงผลกระทบจากการทากิจกรรมที่สง่ ผลให้ เกิดการ
สูญเสียน ้าภายในหมอนกระดูกสันหลัง 1-9 ตัวอย่างเช่น
หลัง จากการท ากิ จ กรรมพบว่า เกิ ด ความสูง ที่ ห ายไป
แสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวมีแรงกระทาต่อลากระดูกสัน
หลัง ที่ ม ากเกิ น ไปจนท าให้ เ กิ ด การสูญ เสีย น า้ ภายใน
หมอนกระดูกสันหลัง โดยความแตกต่างของความสูงที่
หายไปนัน้ จะขึน้ อยู่กับ ปั จจัย ภายใน ได้ แ ก่ อายุ เพศ
ดัชนีมวลกาย และปั จจัยภายนอก ได้ แก่ แรงสัน่ สะเทือน
แรงแบบคงค้ าง แรงแบบมีการเคลื่อนไหว ช่วงเวลาของ
วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 ปั จจัยภายใน (internal factors) (ตาราง
ที่ 1)
3.1.1 อายุ (age)
การศึก ษาเกี่ ยวกับ ปั จจัย ความแตกต่างของ
ช่วงอายุกบั ปริ มาณของความสูงที่หายไป (height loss)

ความสูงที่หายไป
ในปั จจุ บั น ยัง มี ค วามไม่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ผลกระทบ
ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากในการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า ใน
ผู้สูง อายุมีป ริ ม าณความสูง ที่ ห ายไปน้ อ ยกว่า ในกลุ่ม
วัยรุ่ น16, 24 ในทางตรงกันข้ าม Magnusson และคณะ
(1990) พบว่า ในผู้สูง อายุมีป ริ มาณความสูง ที่หายไป
มากกว่าในกลุม่ วัยรุ่ น 40 รวมทังในบางการศึ
้
กษาไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของปริ มาณ
ความสูงที่หายไประหว่างผู้สงู อายุ และกลุม่ วัยรุ่น15, 18
ในผู้ สู ง อายุ พ บว่ า เกิ ด ความสู ง ที่ ห ายไป
(height loss) น้ อยกว่าในกลุ่ม วัยรุ่ น16, 24 เนื่องจาก
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ห ม อ น ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงตามอายุ เมื่ออายุเพิ่มขึน้ จานวนปริ มาณ
ขอ งโปรตี โอไก ลแ ค นมี จ า นวนลดลง ส่ ง ผลใ ห้
ความสามารถในการดูดนา้ เข้ าสู่ nucleus pulposus
น้ อยลง และการเพิ่มขึ ้นของ fibrous components ทา
ให้ เกิดการลดลงของความสามารถในการยืดหยุ่น และ
การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง จึงทาให้ ค วามสูงที่หายไปใน
กลุ่ม ผู้สูง อายุน้ อ ยกว่ า ในกลุ่ม วัย รุ่ น ในทางกลับ กั น
พบว่าในผู้สงู อายุจะเกิดความสูงที่หายไปมากกว่ากลุ่ม
วัยรุ่ น40 ซึ่งอาจจะเกิ ดจากความไม่มั่นคงของหมอน
กระดูกสันหลังจึงทาให้ เกิดความสูงที่หายไปที่มากกว่า40
ถึงแม้ ว่าในบางการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ของการเปลี่ ย นแปลงความสูง ที่ ห ายไปในช่ ว งอายุที่
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 15, 18 อย่างไรก็ตาม ผล
การศึกษาดังกล่าวมีแนวโน้ มในกลุ่มวัยรุ่ นจะมีปริ มาณ
ของความสูง ที่ ห ายไป (89 มม.) ซึ่ ง มากกว่า กลุ่ม
ผู้สงู อายุ (72 มม.)15 ทังนี
้ ้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของหมอนกระดูกสันหลังที่พบว่าปริ มาณ
น า้ ภายในหมอนกระดูก สัน หลัง จะลดลงตามอายุ ที่
เพิ่มขึ ้น11, 39
3.1.2 เพศ (gender)
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า เพศไม่ มี
ผลกระทบต่อความสูงที่หายไป (height loss) อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 19, 20
อย่ า งไรก็ ต าม
Kanlayanaphotporn และคณะ ในปี 2003 พบว่าใน
เพศชายมีแนวโน้ มที่จะเกิ ดความสูงที่หายไปมากกว่า
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เพศหญิ ง ซึ่ง อาจจะมีความเกี่ ย วข้ อ งกับลัก ษณะของ
ความเสื่ อ มของหมอนกระดู ก สัน หลัง ในเพศชายที่
มากกว่าในเพศหญิ ง และอาจจะเกิ ดจากในลากระดูก
สัน หลัง ของเพศหญิ ง มี ค วามสามารถที่ จ ะต้ า น และ
กระจายแรงได้ ดี กว่าเพศชาย จึง ทาให้ เกิ ดความสูง ที่
หายไปช้ ากว่าเพศชาย17
3.1.3 ดัชนีมวลกาย (body mass index)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าในผู้ที่มีค่าดัชนี
มวลกายที่สงู จะเกิดความสูงที่หายไป (height loss) ที่
มากกว่าในผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ เนื่องจากน ้าหนัก
ตัวที่มากเปรี ยบเสมือนแรงกระทาต่อลากระดูกสันหลัง
ตลอดเวลา และการทางานของกล้ ามเนื ้อที่เพิ่มมากขึ ้น
เพื่อให้ เกิดความสมดุลในการพยุงลาตัว เนื่องจากผู้ที่มี
ดัช นี ม วลกายสูง จะมี ลัก ษณะการเคลื่ อ นตัว มาด้ า น
ห น้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ผ่ า น ม า พ บ ว่ า มี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกระหว่างความสูงที่หายไปกับดัชนี
มวลกายที่มากโดยมีค่า r = 0.78 ซึ่งอยู่ในระดับที่สงู
มาก และมีคา่ นัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.058, 22, 23
3.2 ปั จจัยภายนอก (external factors)
(ตารางที่ 2)
3.2.1 แรงแบบคงค้ าง (static loading
force)
การเพิ่ ม ขึ น้ ของน า้ หนัก มี ผ ลกระทบให้ เ กิ ด
ความสูงที่หายไป (height loss) ตามน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น
เนื่องจากเกิดแรงกดอัดที่ลากระดูกสันหลังเพิ่มมากขึ ้น
ส่งผลต่อแรงดันภายในหมอนกระดูกสันหลังที่มากจนทา
ให้ การสูญเสียน ้า 1, 2, 17, 14, 25 จากการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่ามีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้ นระหว่างการให้ น ้าหนัก
ที่เพิ่มขึน้ กับความสูงที่หายไป ซึ่งระดับของความสูงที่
หายไป จะขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของน ้าหนักที่เพิ่มมากขึ ้น24
3.2.2
แรงแบบมี ก ารเคลื่ อนไหว
(dynamic loading force)
การให้ แ รงกระท าต่อลากระดูก สัน หลัง แบบ
ซ า้ ๆ เช่ น การยกของ การออกก าลัง กายโดยการยก
น ้าหนัก จะส่งผลให้ เกิดความสูงที่หายไป (height loss)
ที่มากกว่าการให้ แรงแบบคงค้ าง 1 ซึ่งอาจเกิดจากความ

ความสูงที่หายไป
แตกต่างของแรงที่กระทาต่อลากระดูกสันที่แตกต่างกัน
โดยขณะที่ท าการยกน า้ หนักทาให้ เกิ ด แรงกดอัด แรง
เฉือน และแรงตึงเกิดขึ ้นทังร่้ างกาย ร่ วมกับในขณะที่ทา
การยกท่าทางของผู้ยกจะอยู่ในลักษณะที่มีการงอตัวไป
ด้ านหน้ าทาให้ เกิดแรงดันภายในหมอนกระดูกสันหลัง ที่
มากขึน้ โดยผลดัง กล่าวท าให้ เ กิ ด การสูญ เสียของน า้
ภายในหมอนกระดูกสันหลัง และเกิดความสูงที่หายไป
ของความสูงหมอนกระดูกสันหลัง1, 8, 10, 18, 27, 28
3.2.3 แรงสั่นสะเทือน (vibration force)
จากการศึกษาที่ผ่านมาระหว่า งกิ จ กรรมที่ มี
แรงสั่ น สะเทื อ น และไม่ มี ก ารสั่ น สะเทื อ น พบว่ า
แรงสั่น สะเทื อ น มี ผลต่อ ระดับ ของความสูง ที่ ห ายไป
(height loss) ที่ ม ากกว่าเนื่ องจากเกิ ด ภาวะล้ าของ
กล้ ามเนื ้อหลังส่งผลให้ เกิดแรงที่กระทาต่อลากระดูกสัน
หลัง อย่ า งฉับ พลัน ร่ ว มกับ การเคลื่อ นไหวของอวัย วะ
ภายในร่างกายทาให้ เกิดแรงกระทาต่อลากระดูกสันหลัง
ที่มากขึ ้น24, 30, 31 ในทางกลับกันพบว่าการสัน่ สะเทือน
ในช่วงความถี่ 4 ถึง 6 เฮิรตซ์สามารถที่จะทาให้ เกิดการ
หมุน ของกระดูก เชิ ง การ และการเคลื่ อ นไหวของล า
กระดูกสันหลัง ส่งผลให้ เกิดการไหลกลับของสารน ้าเข้ า
สูห่ มอนกระดูกสันหลัง31
3.2.3 ช่ ว ง เ ว ล า ข อ ง วั น (diurnal
variation)
ช่วงเวลาของวันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ความสูงเนื่องจากการนอนในช่วงเวลากลางคืนทาให้
เกิดการไหลกลับของสารน ้าเข้ าสู่หมอนกระดูกสันหลัง
ทาให้ เมื่อตื่นขึ ้นมาตอนเช้ ามีปริ มาณน ้าในหมอนกระดูก
สัน หลัง ที่ ม ากส่ง ผลให้ ต อนเช้ า เกิ ด ความสูง ที่ ห ายไป
(height loss) มากกว่าในช่วงบ่าย เนื่องจากในช่วงบ่าย
มีการทากิจกรรมในระหว่างวันส่งผลให้ ปริ มาณของน ้า
ในหมอนกระดูกสันหลังมีปริ มาณที่น้อยกว่าในช่วงเช้ า 3,
10
อย่า งไรก็ ต าม ในบางการศึก ษาพบว่า ช่ ว งเวลา
ระหว่างวันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติของความสูงที่หายไป2
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ตารางที่ 1 แสดงปั จจัยภายในทีม่ ีผลกระทบต่อความสูงที่หายไป (Internal factors influencing height loss)
ปั จจัยภายใน (Internal factors)

อายุ (Age)
(year)

เพศ
(Gender)

ดัชนีมวลกาย
(BMI)
(kg/m2)

20 - 25
40 - 45
60 - 65
20
40
12 - 16
30 - 57
23 - 26

กิจกรรม (Tasks)

นัง่ 5 นาที
ยกของ 6 รอบ รอบละ
5 นาที
ถ่วงน ้าหนัก 15% ของ
น ้าหนักตัว 10 นาที

ความสูง
(Height)
มิลลิเมตร
-3.85
-3.46
-6.28
-2.80
-5.20
-1.59
-0.94

Significance
level (p-value)

ผู้วจิ ัย (Researchers)

40-45 ปี
< 60-65 ปี
P = 0.05

Magnusson et al.
(1990)

P = 0.0278
P = 0.001

Van Dieen et al.
(1994)
Kanlayanaphotporn
et al. (2001)

นัง่ ทางานคอมพิวเตอร์
เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง

NR

NS

Michel and Helander
(1994)

18 - 25
47 - 60
20 - 27
50 - 57
20 - 30
40 - 60

การออกกาลังกายแบบ
วงจร 12 สถานี

NR

NS

Reilly and Freman
(2006)

NS

Ahrens et al. (1994)

NR

Altholf et al. (1992)

ชาย

ทากิจวัตรประจาวัน 8
ชัว่ โมง

NS

Hindle,Murray Leslie
and Atha (1987)

30 - 47

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
BMI ~22.93
BMI ~28.17
BMI ≤ 25
BMI ≥ 30
BMI = 24.47
BMI = 28.94
BMI < 18

BMI = 18.5-24.9
BMI = 25-29.9
BMI ≥ 30

วิง่ ระยะทาง 6 ไมล์
ถ่วงน ้าหนัก 0 – 30
กิโลกรัม 30 นาที

ถ่วงน ้าหนัก 10 กิโลกรัม
5 นาที
ยกกล่องบรรจุของ 30
นาที
ทากิจกรรมในระดับ
ความหนักปานกลาง
เดิน 30 นาที
หลังจากการออกกาลัง
กาย
เปรี ยบเทียบในท่านอน
และท่ายืน

-89.00
-72.00
0.10 - 3.20
0.00 - 1.80
-12.30
-10.58
NR
-5.1
-5.8
-3.99
-4.37
-3.55
-7.02
-3.00
-4.50
-1.40

-1.70
-2.00
-2.70

NS
NS

Magnusson and
Pope (1996)
Stalhammer et al.
(1992)

NS

Roducki et al. (2003)

P < 0.05

Roducki et al. (2005)

NS

Cannon et al. (2016)

BMI ≥ 30
P < 0.03

Yar et al. (2008)

หมายเหตุ: NR = Not Report, NS = Non-significant different, Negative value = Stature loss
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ตารางที่ 2 แสดงปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อความสูงที่หายไป (External factors influencing height loss)
ปั จจัยภายนอก
(External factors)

กิจกรรม (Tasks)

ยืนถ่วงน ้าหนัก 20 นาที

-3.87
-5.45
-5.14
-7.11
-9.42
-11.22

P < 0.01

2.5 ruck sack
10 ruck sack

แรงแบบคงค้ าง
(Static load
force)
(Kg)

แรงแบบมีการ
เคลื่อนไหว
(Dynamic load
force)
(Kg)

แรงสั่นสะเทือน
(Vibration
force)
(Hz)

10 barbell
20 barbell
30 barbell
40 barbell

Significance
level
(p-value)

ความสูง (Height
loss) มิลลิเมตร

NS

ยืนถ่วงน ้าหนัก 30 นาที

0 ถึง (- 3.5)

NR

15.3

ยืนถ่วงน ้าหนัก 10 นาที
ยืนถ่วงน ้าหนัก 20 นาที

-1.22
-2.16

NR

14

นัง่ ถ่วงน ้าหนัก 60 นาที

-3.20

NR

10 barbell
40 barbell

ยกน ้าหนัก 12 ครัง้ ต่อนาที 20 นาที

-6.90
-14.49

P < 0.001

ยกน ้าหนัก 4 ครัง้ ต่อนาที 10 นาที

-1.06

ยกน ้าหนัก 4 ครัง้ ต่อนาที 20 นาที

-1.23

เดินบนลู่วงิ่ เป็ นเวลา 20 นาที

-0.47

NR

เดินบนลู่วงิ่ เป็ นเวลา 20 นาที

-5.40

NR

10 % ของ
น ้าหนักตัว
10 % ของ
น ้าหนักตัว
ความถี่ 5
ความถี่ 0
ความถี่ 5
ความถี่ 0
ความถี่ 8
ความถี่ 4
ความถี่ 0
ความถี่ 8
ความถี่ 6
ความถี่ 4
ความถี่ 0

นัง่ ลาตัวตรง 5 นาที
นัง่ ลาตัวตรง 30 นาที
นัง่ ลาตัวตรง 30 นาที

นัง่ ลาตัวตรง 60 นาที

-5.94
-4.52
1.70
1.10
-0.14
-0.55
0.13
-0.03
0.05
1.76
-1.19

Tyrrell, Reilly and
Troup (1985)

P < 0.05

0 - 30

15.3

ผู้วจิ ัย
(Researchers)

NR

P < 0.01

NS

Altholf et al.
(1992)
McGill et al.
(1996)
Eklund and
Corlett (1984)
Tyrrell, Reilly and
Troup (1985)
McGill et al.
(1996)
Healey et al.
(2005)
Healey et al.
(2008)
Magnusson et al.
(1994)
Altholf et al.
(1992)

NS

Bonney et al.
(1988)

P < 0.05

Bonney and
Corlett (2003)

หมายเหตุ: NR = Not Report, NS = Non-significant different, Negative value = Stature loss, Positive value= Stature gain
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ตารางที่ 2 แสดงปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อความสูงที่หายไป (External factors influencing height loss) (ต่อ)
ปั จจัยภายนอก
(External factors)
9:00
14:00
24
08:00–09:00
12:00–13:00

ช่ วงเวลาของ
วัน
(Diurnal
variation)
(Hour)

16:00–17:00

กิจกรรม (Tasks)
เดินบนลู่วงิ่ เป็ นเวลา 20 นาที
ทากิจวัตรประจาวันปกติ
นัง่ ถ่วงน ้าหนัก 15% ของน ้าหนัก
ตัว 25 นาที

7:30 - 20:00

ทากิจวัตรประจาวันปกติ

7:30 - 20:00

ทากิจวัตรประจาวันปกติ

7:30 - 20:00

ทากิจวัตรประจาวันปกติ

7:30 - 20:00

ทากิจวัตรประจาวันปกติ

ความสูง
Significance
level
(Height loss)
(p-value)
มิลลิเมตร
-5.40
P = 0.05
-3.70
-17.6 มิลลิเมตร หรื อ
NR
1.01% ของความสูง
-6.70
-5.75
NS
-6.89
-19.3 มิลลิเมตร
หรื อ 1.1% ของความ
NR
สูง
-14.4 มิลลิเมตร หรื อ
NR
0.83% ของความสูง
-19.29 มิลลิเมตร
หรื อ 1.1% ของความ
NR
สูง
-15.4 มิลลิเมตร หรื อ
NR
0.92% ของความสูง

ผู้วจิ ัย
(Researchers)
Healey et al.
(2008)
Healey et al.
(2011)
Puntumetakul et
al. (2009)
Reilly, Tyrrell and
Troup (1984)
Leatt, Reilly and
Troup (1986)
Tyrrell, Reilly and
Troup (1985)
Wilby et al.
(1987)

หมายเหตุ (ต่ อ): NR = Not Report, NS = Non-significant different, Negative value = Stature loss, Positive value= Stature gain

4. การนาไปประยุกต์ ใช้ ในทางกายภาพบาบัด
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากิจกรรมที่มีแรง
กระทาต่อหมอนกระดูกสันหลัง รวมถึงปั จจัยของแต่ละ
บุ ค ค ล ส่ ง ผลใ ห้ เ กิ ด ก า รลด ล ง ข อ ง ปริ ม า ณน า้
ความสามารถในการกระจายแรง และการรั บนา้ หนัก
ของหมอนกระดูกสันหลัง เพิ่มโอกาสการบาดเจ็ บต่อ
โครงสร้ างรอบลากระดูกสันหลังจนเกิดอาการปวดของ
หลัง ส่ว นล่า ง การประเมิ น เกี่ ย วกับ แรง และขนาดที่
กระทาต่อลากระดูกสันหลัง สามารถที่จะทาการวัดได้
จากความสูงที่หายไป (height loss) ของลากระดูกสัน
หลัง โดยพบว่า การทากิ จกรรม และปั จ จัย ที่ ส่ง ผล
กระทบให้ เกิ ดความสูงที่ห ายไปอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิ ติ ทาให้ เกิ ดความเสี่ยงต่อการเกิ ดอาการปวดหลัง
ส่ ว นล่ า ง ดัง นั น้ บทความนี ไ้ ด้ รวบรวมองค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับผลกระทบของแรงที่กระทาต่อหมอนกระดูกสัน

หลัง จากการประเมิน ระดับ ความสูง ที่ หายไป โดยนัก
กายภาพบาบัดสามารถนาความรู้ ดังกล่าวมาใช้ ในการ
อธิ บายผลกระทบของแรงต่อลากระดูก สันหลัง และให้
คาแนะนาการดูแลตัวเองทังในผู
้ ้ ที่มีสขุ ภาพดี และผู้ป่วย
ที่มีอาการปวดหลัง เช่น การนั่งทางานเป็ นเวลานาน
เนื่องจากการนัง่ ในท่าเดิมติดต่อกันเป็ นเวลา 25 นาที
ส่งผลให้ เกิดความสูงที่หายไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จึงควรแนะนาให้ มีการเปลี่ยนท่าทางเพื่อลดแรงกระทา
ต่อหมอนกระดูกสันหลังในขณะนัง่ ทางาน1, 2, 7, 17, 24, 26, 36
และการหลี ก เลี่ ย งการยกหรื อ แบกของหนั ก จาก
การศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าการแบกหรื อยกของหนักเพียง
ร้ อยละ 15 ของน ้าหนักตัวเป็ นเวลา 10 นาที สามารถ
ส่งผลให้ เกิดความสูงที่หายไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
16
ซึ่งปริ มาณของความสูงที่หายไปจะเกิดตามน ้าหนัก
ของวัตถุ เมื่อน ้าหนักเพิ่มมากขึ ้นจะส่งผลให้ เกิดความสูง
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ที่หายไปมากขึ ้นตามไปด้ วย1, 24, 25 รวมถึงปั จจัยในกลุม่ ผู้
ที่มีภาวะอ้ วน จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่มีดัชนี
มวลกายมากกว่าหรื อเท่ากับ 30 กก./ม.2 ส่งผลให้ เกิด
ความสูงที่หายไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยน ้าหนัก
ที่เ พิ่ม มากขึน้ จะส่งผลให้ เกิ ด แรงกดอัด บริ เ วณหมอน
กระดูกสันหลังเพิ่มมากขึน้ ตามน า้ หนักตัว ส่งผลให้ มี
ความเสีย่ งต่ออาการปวดหลังที่เพิ่มมากขึ ้น 8, 22, 23 ดังนัน้
การประเมินระดับของความสูงที่หายไปจึงมีความสาคัญ
ที่ทาให้ เห็นถึงระดับของผลกระทบของแรงที่กระทาต่อ
หมอนกระดูกสันหลัง และเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดความ
ตระหนัก ในการป้ องกัน และหลีก เลี่ ย งกิ จ กรรม หรื อ
ปั จจัยที่เพิ่มความเสี่ยงให้ เกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง
รวมถึงสามารถนาตัวแปรของความสูงที่หายไปมาใช้
เป็ นตัวชี ้วัดผลกระทบของแรงที่กระทาต่อหมอนกระดูก
สัน หลัง ในการประเมิ น การรั ก ษา และงานวิ จั ย ทาง
กายภาพบาบัดได้ อีกด้ วย
5. บทสรุ ป
จากบทความนี ไ้ ด้ ท าการรวบรวมข้ อมู ล
เกี่ยวกับโครงสร้ าง และชีวกลศาสตร์ ของหมอนกระดูก
สันหลัง รวมถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสูงที่หายไป
(height loss) ซึง่ เป็ นตัวแปรหนึง่ ในการประเมินเกี่ยวกับ
แรงที่กระทาต่อหมอนกระดูกสันหลังจากการทากิจกรรม
ต่างๆ ส่งผลให้ เพิ่มโอกาสเกิดการสูญเสียคุณสมบัติของ
หมอนกระดู ก สัน หลัง และการบาดเจ็ บ โครงสร้ าง
โดยรอบของลากระดูกสัน หลังจนเกิ ดอาการปวดของ
หลัง ส่ว นล่า ง เสี่ย งต่ อ การบาดเจ็ บ ขณะท างาน และ
ภาวะทุ พ ลภาพขึ น้ ได้ ดัง นั น้ บทความนี จ้ ึ ง เป็ นการ
รวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของ
แรงที่ ก ระท าต่ อ หมอนกระดูก สัน หลัง จากความสูง ที่
หายไป โดยสามารถน าความรู้ ดัง กล่า วมาใช้ ในการ
อธิบายผลกระทบของแรงต่อลากระดูกสันหลัง และการ
ให้ คาแนะนาการดูแลตัวเองทัง้ ในผู้ที่ มีสุขภาพดี และ
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง เพื่อให้ เกิดความตระหนักใน
การป้องกัน และหลีกเลี่ยงกิจกรรม หรื อปั จจัยที่มีความ
เสี่ยงให้ เกิดอาการปวดหลังจากการทากิจกรรมที่ส่งผล

ความสูงที่หายไป
กระทบให้ เกิ ดความสูงที่ห ายไปอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ เกิดอาการ
ปวดหลังส่วนล่างจากการทากิจกรรมต่างๆ ในระหว่าง
วัน รวมถึงการนาเอาตัวแปรของความสูงที่หายไปมา
เป็ นตัวชี ้วัดผลกระทบของแรงที่กระทาต่อหมอนกระดูก
สัน หลัง ในการประเมิ น การรั ก ษา และการพั ฒ นา
งานวิจยั ทางด้ านกายภาพบาบัด
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้เขียนบทความขอขอบคุณศูนย์วิจยั ปวด
หลัง ปวดคอ ปวดข้ อ อื่ น ๆ และสมรรถนะของมนุษ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย (สกว.) (PHD/0090/2558) ที่ให้ การสนับสนุน
ในการเขียนบทความในครัง้ นี ้
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