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ABSTRACT

Objectives: To study distances from skin overlying upper tra-
pezius muscle to lung apex for a safe trigger point release by 
needling technique.
Study design: Retrospective study
Setting: Phramongkutklao Hospital
Subjects: Fifty-seven participants who had magnetic reso-
nance imaging (MRI) investigated from 1st July 2013 to 31st 
December 2015
Methods:  MRIs were reviewed. The C7 spinous process (C7SP) 
was identifi ed and a horizontal line was drawn for marking refer-
ence points, 1R and 1L which were 7 cm from C7SP to the right 
and the left shoulders respectively, and 2R and 2L which were 
laterally intersected with the skin.  Distances from these points to 
thelung apex in vertical direction as 1RA, 1LA, 2RA and 2LA, in 
30◦ medial direction as 1RB, 1LB, 2RB and 2LB, and in 30◦ lateral 
direction as 1RC, 1LC, 2RC and 2LC, were measured in cm.
Results: The shortest mean distances were from all reference 
points directing 30o medially: 1RB 5.31, 1LB 5.35, 2RB 4.68 and 
2LB 4.67 cm; and the shortest minimum distance was 3.34 cm 
of 2RB. The mean distances of the vertical direction were longer 
than of the 30o medial direction; and the shortest minimum dis-
tance was the 1RA of 3.74 cm. The distance of the 30o lateral 
direction from all reference points could not be measured as the 
lines in this direction did not pass through the pleura. 
Conclusion: The shortest distances from the points represent-
ing trigger points of upper trapezius in the vertical and the 30o 
medial directions were less than 4 cm. Therefore one should 
use a 30 mm long acupuncture needle for dry needling at trigger 
point of upper trapezius to reduce a risk of pneumothorax. 

Keywords: trapezius muscle, dry needling, magnetic reso-
nance imaging, lung, myofascial pain syndrome
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: หาระยะหางจากผิวหนังบริเวณกลามเนื้อทราพีเซียส
สวนบนถึงยอดปอดเพื่อการลงเข็มคลายจุดกดเจ็บในกลามเนื้ออยาง
ปลอดภัยในผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อพังผืด 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษายอนหลังเชิงพรรณนา
สถานท่ีทําการวิจัย: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
กลุมประชากร: ผูรับการตรวจเอกซเรยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) 
บริเวณคอ ระหวางวันที่ 1 ก.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2558
วิธีการศึกษา: บนภาพ MRI ระบุเงี่ยงกระดูกสันหลังคอระดับท่ี 7 
(C7SP) ลากเสนจาก C7SP ในแนวระนาบไปทางขวาและซาย 7 ซม. 
เพื่อกําหนดจุดอางอิง 1R และ 1L ที่ผิวหนัง และเมื่อลากเสนดังกลาว
ตอไปจนตัดผิวหนังบริเวณบาเพื่อกําหนด 2R และ 2B จากจุดดังกลาว 
ลากเสนดิ่งไปยังยอดปอดไดแนว 1RA, 1LA, 2RA และ 2RA, ลากเสน
เฉียงเขาใน 30 องศา ไดแนว 1RB, 1LB, 2RB และ 2LB และเฉียงออก
นอก 30 องศา ไดแนว 1RC, 1LC, 2RC และ 2LC จากนั้นวัดระยะหาง
ตามแนวตาง ๆ เปน ซม.
ผลการศึกษา: ระยะหางเฉลี่ยที่สั้นที่สุดจากจุดอางอิงทุกจุด คือระยะ
หางในแนวเฉียงเขาใน 30 องศา ดังนี้ 1RB 5.31, 1LB 5.35, 2RB 
4.68 และ 2LB 4.67 ซม. และระยะหางสั้นที่สุดคือแนว 2RB เทากับ 
3.34 ซม. จากจุดอางอิงทุกจุดระยะหางเฉลี่ยในแนวดิ่งยาวกวาในแนว
เฉียงเขาใน 30 องศา และระยะหางสั้นที่สุดคือแนว 1RA เทากับ 3.74 
ซม.ทั้งนี้ ไมสามารถวัดระยะหางในแนวเฉียงออกนอก 30 องศาได 
จากจุดอางอิงใด เพราะแนวดังกลาวไมตัดเย่ือหุมปอดเลย
สรุป:  ระยะหางสั้นที่สุดจากจุดอางอิงที่เทียบเคียงตําแหนงจุดกดเจ็บ
จากกลามเน้ือทราพีเซียสสวนบนถึงเย่ือหุมปอดในแนวด่ิงและแนว
เฉียงเขาใน สั้นกวา 4 ซม. ดังนั้น การลงเข็มคลายจุดกดเจ็บในกลาม
เนื้อทราพีเซียสสวนบน ควรใชเข็มที่มีความยาว 30 มม. เพื่อลดความ
เสี่ยงตอการเกิดลมร่ัวในชองเยื่อหุมปอด
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บทนํา
กลุมอาการปวดกลามเน้ือพังผืด (myofascial pain syndrome, 

MPS) พบไดบอยในกลุมคนวัยทํางาน โดยรอยละ 60 มีอาการปวดเร้ือ-

รังท่ีกลามเนื้อทราพีเซียสสวนบน(1,2) และการรักษาที่มีประสิทธิภาพคือ

การลงเข็มคลายจุด ทั้งการใชการลงเข็ม (dry needling) และการฉีดยา

ชา (xylocaine injection)(3,4) แตใตตอกลามเน้ือกลามเนื้อทราพี-

เซียสบริเวณบาคือยอดปอด (lung apex) ดังน้ัน ภาวะแทรกซอนท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดจากการลงเข็มคือการเกิดลมร่ัวในชองเย่ือหุมปอด (pneumo-

thorax)(5-6) แมอุบัติการณจะนอยมากแตพบวาบางรายรุนแรงเกิดลมร่ัว

และเลือดออกในชองเย่ือหุมปอด (pneumohemothorax)(7)

จากงานวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอขนาดกลามเนื้อและเนื้อเยื่อ

บริเวณบามีหลายประการเชน กลามเนื้อทราพีเซียสสวนบนขางขวา

ใหญกวาขางซาย(8) ผูที่มีอาการปวดไหลกลามเนื้อมักฝอลีบลง(9) ผูที่

เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณคอ พื้นที่หนาตัดของกลามเนื้อมากขึ้นจาก

ไขมันสะสมในกลามเนื้อเพ่ิมขึ้น(10) ผูที่เปนโรคคุชชิ่ง (Cushing syn-

drome) จะมีไขมันสะสมบริเวณบามากกวาปกติ(11) แตยังไมมีงานวิจัย

วาเพศมีผลตอความหนาช้ันไขมันบริเวณแมวาไขมันบริเวณกนเพศ

หญิงหนากวาเพศชาย(12)

มีรายงานวาคนปกติตําแหนงยอดปอดขวาโดยเฉล่ียอยูระดับเดียว

กับสวนบน 1 ใน 3 ของกระดูกสันหลังระดับอกท่ี 1 (T1 body) ยอดปอด

ซายโดยเฉล่ียอยูระดับ 2 ใน 3 ของกระดูกสันหลังระดับอกท่ี 1 โดยยอด

ปอดขวาสูงกวายอดปอดซาย 0.5-1.0 ซม. หรืออาจอยูระดับเดียวกัน(13)

แมวาปจจุบันการฉีดยาชาเขากลามเนื้อ มีการพัฒนานําการใช

เครื่องอัลตราซาวน(14,15) และการตรวจคล่ืนไฟฟากลามเน้ือ (EMG)(16) 

มาใชรวมกัน เพื่อใหปลายเข็มอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ลดความเส่ียง

ตอการเกิดลมรั่วในชองเย่ือหุมปอด แตการนําไปปฏิบัติจริงยังไมเปนที่

แพรหลาย แพทยจึงตองคาดคะเนความหนาของกลามเน้ือและเนื้อเยื่อ

เกี่ยวพันบริเวณบาและปจจัยที่มีผลตอความหนา เพ่ือการเลือกความ

ยาวเข็มอยางเหมาะสม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาเนื้อเยื่อบริเวณ

บามีความหนาเทาไรกอนถึงเยื่อหุมปอด นั่นคือศึกษาระยะหางจาก

ผิวหนังถึงยอดปอดเพ่ือการลงเข็มคลายจุดกดเจ็บในกลามเนื้อทราพี-

เซียสสวนบนอยางปลอดภัย

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร ผูเขารับการตรวจเอกซเรยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาบริเวณ

คอ (neck MRI) ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในชวงวันท่ี 1 ก.ค. 
2556 ถึง 31 ธ.ค. 2558 

เกณฑคัดเขา  อายุ 18 ถึง 70 ป ณ วันที่ตรวจ
เกณฑคัดออก ไดแก กลามเนื้อทราพีเซียสสวนบนมีความผิดปกติ

เชน มีกอนเนื้องอก ไดรับการวินิจฉัยกลุมอาการคุชชิ่ง ไดรับการตรวจ 
neck MRI เนื่องมาจากอุบัติเหตุ และภาพ neck MRI ไมครอบคลุม

ตําแหนงที่วัด

วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ 
1. คอมพิวเตอรที่มีระบบ PACS (picture archiving and com-

munication system)

2. แบบบันทึกขอมูล 1, 2 และ 3

ขั้นตอนการวิจัย 
1.  สงหนังสือเชิญเขารวมงานวิจัย เอกสารชี้แจงขอมูลงานวิจัย

และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัยถึงผูมีคุณสมบัติเขา

รวมงานวิจัยทางจดหมายปดผนึก

2.  สัมภาษณผูเขารวมงานวิจัยทางโทรศัพทเพื่อสอบถามขอมูล

มือขางถนัด อาการปวดบาไหลในชวง 1 เดือนกอนถึงวันที่รับการตรวจ 

neck MRI และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล 1

3.  ขอมูลจากขอมูลในเวชระเบียนผูปวยนอก ไดแก เพศ อายุ 

ดัชนีมวลกายโรคประจําตัว โรคที่เปนสาเหตุใหสงตรวจneck MRI และ

บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล 2

4.  รวบรวมขอมูลจากระบบ PACS และเลือกภาพ neck MRI 

เทคนิค T1 ในระนาบหนาหลัง (coronal view) โดยเลือกภาพที่

เห็นยอดปอดสูงที่สุด และเห็นเงี่ยงกระดูกสันหลังสวนคอช้ินที่ 7 (C7 

spinous process, C7SP) ซึ่งเปนปุมกระดูกที่สามารถคลําไดงายจึงใช

เปนจุดต้ังตน

5. ใชไมบรรทัดดิจิตอลในระบบ PACS โดยผูวิจัย 2 คน ไดแก 

อาจารยแพทยเวชศาสตรฟนฟู 1 คน และแพทยประจําบานเวชศาสตร

ฟนฟู 1 คน

6.  ลากเสนขนานในแนวระบบจาก C7SP จากแนวกลางออกไป 

7 ซม. ขวาและซาย เปนจุดอางอิงตําแหนงแรก (1R และ 1L) ซึ่งใกล

เคียงกับจุดกดเจ็บแรก (TrP1) ที่กลามเนื้อทราพีเซียสสวนบนบริเวณ

ขอบดานหนาและใยกลามเนื้อเรียงตัวในแนวดิ่ง และเมื่อลากแนวเสน

ตอออกไปตัดกับผิวหนังไดจุดอางอิงตําแหนงที่สอง (2R และ 2L) ซึ่ง

ใกลเคียงกับจุดกดเจ็บที่สอง (TrP2) ของกลามเนื้อทราพีเซียสสวนบน

และใยกลามเนื้อเรียงตัวแนวนอน(3) ทั้งนี้ ไดมาจากการเก็บขอมูลของ

ผูวิจัยพบวาตําแหนงจุดอางอิงที่วัดใกลเคียงกับตําแหนงจุดกดเจ็บใน

กลามเนื้อทราพีเซียสสวนบน (ดูรูปที่ 1) และใชสัญลักษณ R แทนขาง

ขวา และ L แทนขางซาย 

7. ลากเสนจากจุดอางอิงในแนวดิ่ง แทนการลงเข็มในแนวด่ิง

และใชสัญลักษณ  A จากนั้น ลากเสนเฉียง 30 องศา เขาใน แทนการ

ลงเข็มในแนวเฉียงเขาหากลางลําตัวและใชสัญลักษณ B สุดทายลาก

เสนเฉียง 30 องศา ออกนอกลําตัวแทนการลงเข็มในแนว 30 องศา

เฉียงออกนอกลําตัว และใชสัญลักษณ C (ดูรูปที่ 1 และ 2)

8. วัดระยะหางในแนวตาง ๆ ดังรูปที่ 2 และ 3 แลวบันทึกขอมูล

ลงในแบบบันทึกขอมูล 3 โดย

 - 1RA/1LA คือ แนวจากผิวหนังจุด1R/1L ถึงยอดปอดใน

แนวดิ่ง 

 - 1RB/1LB คือ แนวจากผิวหนังจุด 1R/1L ถึงยอดปอดใน

แนว 30 องศาเฉียงเขาหาแกนกลางลําตัว 

 - 1RC/1LC คือ แนวจากผิวหนังจุด 1R/1L ถึงยอดปอดใน

แนว 30 องศา เฉียงออกนอกลําตัว

 - 2RA/2LA คือ แนวจากผิวหนังจุด 2R/2L ถึงยอดปอดใน

แนวดิ่ง
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 - 2RB/2LB คือ แนวจากผิวหนังจุด 2R/2L ถึงยอดปอดใน

แนว 30 องศา เฉียงเขาหาแกนกลางลําตัว 

 - 2RC/2LC คือ แนวจากผิวหนังจุด 2R/2L ถึงยอดปอดใน

แนว 30 องศา เฉียงออกนอกลําตัว

ทั้งนี้ ผูวิจัยทั้ง 2 คน วัดทั้ง 12 แนว ๆ ละ 2 ครั้ง แลวหาคาเฉลี่ย

การวิเคราะหทางสถิติ
ใชโปรแกรม SPSS version 22 สถิติเชิงพรรณนารายงานขอมูล

พื้นฐาน ระยะหางระหวางผิวหนังถึงเยื่อหุมปอด

ใช Pearson’s correlation หาความสัมพันธของขอมูลท่ีไดจากผูวัด

สองคนเพื่อประเมินความแมนยําในการอานภาพรังสี โดยใชเกณฑดังนี้

     คา r   ระดับความสัมพันธ

.90 - 1.00  สูงมาก

.70 - .90  สูง

.50 - .70  ปานกลาง

.30 - .50  ต่ํา

.00 - .30  ต่ํามาก
การคํานวณขนาดตัวอยาง เม่ือกําหนดความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับ

ไดรอยละ 15 และ Type 1 Error 0.05 โดยกําหนดกรอบประชากรท่ีมี

เทากับ 100 ราย จะไดเทากับ 50 ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากผูเขารวมงาน

วิจัยจํานวน 57 ราย เพื่อรองรับการถูกคัดออกเม่ือพบวาผูเขารวมงาน

วิจัยเขาไดกับเกณฑการคัดออก

หมายเหตุ  โครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการทําวิจัยในมนุษยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ

วิจัย กรมแพทยทหารบก และไดรับการอนุมัติใหดําเนินการได ตาม

หมายเลข R020h/59

ผลการศึกษา
ผูเขารวมงานวิจัย 57 คน เปนเพศชายรอยละ 63 อายุเฉลี่ย 49 ป 

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.79 ป) ดัชนีมวลกายสวนใหญอยูในเกณฑ

สมสวนถึงทวม (ดูตารางที่ 1) โดยรอยละ 41 มีอาการปวดบาไหลใน

ชวง 1 เดือนกอนเขารับการตรวจ neck MRI 

Figure 1. Common trigger points of upper trapezius muscle based onTravell& Simons’ 
myofascial pain and dysfunction(3)

Trp1, trigger point 1
Trp2, trigger point 2 

Figure 2. Distance measurement in different directions from 1R and 1L reference points 
(7 cm lateral from midline at C7 spinous process level),close Trp1 in fi gure 1
1R A/1LA, representing a vertical direction from 1R/1L
1RB/1LB, representing a 30◦ medial direction from 1R/1L
1RC/1LC, representing a 30◦ lateral direction from 1R/1L

Figure 2. Distance measurement in different directions from 1R and 1L reference points 
(7 cm lateral from midline at C7 spinous process level),close Trp1 in fi gure 1
1R A/1LA, representing a vertical direction from 1R/1L
1RB/1LB, representing a 30◦ medial direction from 1R/1L
1RC/1LC, representing a 30◦ lateral direction from 1R/1L
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เมื่อใช Pearson’s correlation หาความสัมพันธระหวางขอมูล

ที่ไดจากผูวัดสองคนในการวัดแตละมิติพบวาคาความสัมพันธอยูใน

ระดับปานกลางถึงสูงเชน ตําแหนง 1LB r เทากับ 0.792 โดยตาราง

ที่ 2 แสดงคาเฉล่ียระยะหางจากผิวหนังถึงยอดปอดในแนวตาง ๆ เชน 

ระยะหางในแนว 1RA เทากับ 6.10 ซม., 1LA เทากับ 5.91 ซม., 1RB 

เทากับ 5.31 ซม. และ 1LB เทากับ 5.35 ซม. สวนแนว 2RA เทากับ 

5.28 ซม., 2LB เทากับ 5.32 ซม., 2RB เทากับ 4.68 ซม. และ 2LB 

เทากับ 4.67 ซม. ทั้งนี้ แนว 1RC, 1LC, 2RC และ 2LC ไมตัดกับเยื่อ

หุมปอด สวนระยะหางจากผิวหนังถึงยอดปอดส้ันสุดคือ 2RB เทากับ 

3.34 ซม.

เมื่อเทียบระหวางเพศ ระยะหางในแนว 2RA จากผิวหนังถึงยอด

ปอดทํามุม 30 องศา เขาหากลางลําตัว ของเพศชายเฉล่ีย เทากับ 4.81 

ซม. และเพศหญิงเฉลี่ย เทากับ 4.51 ซม. ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัย

สําคัญทางสถิติ (p=0.934)

บทวิจารณ
จุดอางอิงแรก (1R/1L) ที่หางจากก่ึงกลางลําตัว 7 ซม. ใกลเคียง

กับจุดกดเจ็บ Trp1 ของกลามเน้ือทราพีเซียส เมื่อวัดจากจุดนี้ถึงยอด

ปอดไดระยะหางอยูในชวง 3.43-8.70 ซม. สวนระยะหางจากจุดอางอิง

ท่ีสอง (2R/2L) ซึ่งใกลเคียงกับจุดกดเจ็บ Trp2 อยูในชวง 3.34-7.19 

ซม. โดยระยะหางท่ีสั้นที่สุดเทากับ 3.34 ซม. ที่วัดจากจุดอางอิง 2R 

เฉียง 30 องศา เขาหากลางลําตัวถึงยอดปอด มีขอสังเกตวาระยะหาง

ในแนวด่ิงยาวกวาระยะหางในแนวเฉียงเขาหากลางลําตัว สวนแนวเฉียง

ออกนอก 30 องศา ทั้งขางขวาและขางซายไมตัดกับเยื่อหุมปอดและ

เยื่อหุมยอดปอดอยูตํ่ากวาระดับเงี่ยงกระดูกสันหลังระดับที่ 7 (C7SP) 

เหมือนกับการศึกษาในอดีต(13)

ขอพึงตระหนักประการหน่ึงคือ ภาพ neck MRI ไดจากการตรวจ

ขณะผูปวยอยูในทานอนหงาย หมอนรองใตศีรษะใหกระดูกคออยูใน

Table 1. Demographic data of 57 participants

Number (%)
Gender

Age (year)1

Male
Female

38 (66.7)
19 (33.3)

48.96 (1.79)
BMI (kg/m2) < 18.5

18.5–22.9
23.0–24.9
25.0–29.9

> 30.0
No data

6 (10.5)
13 (22.8)
11 (19.3)
7 (12.3)
2 (3.5)

18 (31.6)
Dominant hand Right

Left
No data

29 (51)
3 (5)

25 (44)
History of shoulder pain Yes

No
No data

11 (19)
16 (28)
30 (53)

Diabetes mellitus Yes
No

13 (23)
44 (77)

Hypertension Yes
No

19 (33)
38 (67)

Dyslipidemia Yes
No

14 (25)
43 (75)

1Mean (SD)

Table 2. Distances from the reference points over the skin to the apex of lungs at different directions

Side From Direction  To lung apex Number Distance (cm)
Min Max Mean (SD)

Right 1R Vertical
30° medial 
30° lateral

1RA
1RB
1RC

52
52

3.74
3.43
NA

8.70
7.98
NA

6.10 (1.16)
5.31 (1.06)

NA
Left 1L Vertical

30° medial
30° lateral

1LA
1LB
1LC

51
52

4.11
3.68
NA

8.30
8.14
NA

5.91 (0.99)
5.35 (0.96)

NA
Right 2R Vertical

30° medial
30° lateral

2RA
2RB
2RC

25
23

3.82
3.34
NA

7.16
6.45
NA

5.28 (0.90)
4.68 (0.83)

NA
Left 2L Vertical

30° medial
30° lateral

2LA
2LB
2LC

12
10

4.04
3.53
NA

7.19
6.15
NA

5.32 (1.04)
4.67 (0.81)

NA

1R and 1L, reference points from C7 spinous process 7 cm horizontally to the right and the left shoulders.
2R and 2L, reference points from C7 spinous process horizontally and intersecting to the skin of the right and the left shoulders.
NA, not applicable, as the 30◦ lateral direction did not reach the lung apex and the distances could not be measured.

แนวตรง สวนการลงเข็มเพ่ือบําบัดกลุมอาการปวดกลามเนื้อพังผืดท่ี

กลามเน้ือทราพีเซียสบริเวณบานั้นผูปวยอาจอยูในทานอนหงายซ่ึง

เหมือนทาขณะทํา neck MRI หรืออาจนอนตะแคง นอนคว่ํา หรือนั่ง 

ซึ่งอาจทําใหระยะหางจากผิวหนังถึงยอดปอดตางไป ไมมากก็นอย แต

กระนั้นแพทยควรเลือกเข็มที่มีความยาวท่ีเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการ

ลงเข็มในทานั่งแลวแทงเข็มลึกเกิน 3 ซม. ในแนวเฉียงทํามุม 30 องศา 

เขาหาลําตัว หรือเกิน 4 ซม. ในแนวดิ่ง เพราะจะเพ่ิมความเส่ียงตอ

การเกิดลมร่ัวในชองเยื่อหุมปอด หรือในเวชปฏิบัติการลงเข็มกลามเนื้อ
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ทราพีเซียส ผูปวยควรนอนหงาย สวนแพทยใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ี

ซายจับมัดกลามเน้ือใกลจุดเจ็บ แลวปกเข็มตรงต้ังฉากกับแนวนอน ซ่ึง

ปลายเข็มจะอยูในกลามเน้ือเน้ือเทาน้ัน ไมเขาปอด ตอเม่ือเปล่ียนแนว

เข็มทะแยงเขาหาลําตัวของผูปวย แพทยพึงระมัดระวังเพราะจากการ

ศึกษาคร้ังน้ี ระยะหางจากผิวหนังไปยังยอดปอดส้ันท่ีสุดในแนวดังกลาว  

ขอจํากัดของงานวิจัยคือจํานวนผูเขารวมงานวิจัยเพียงพอสําหรับ

การหาระยะหาง แตไมมากพอท่ีจะสรุปความสัมพันธระหวางความ

หนาของกลามเนื้อทราพีเซียสกับปจจัยตาง ๆ และงานวิจัยนี้เปนงาน

วิจัยแบบเก็บขอมูลยอนหลัง ฉะน้ันขอมูลบางอยางจึงเก็บไดไมครบ 

สรุป ระยะหางจากจุดอางอิงที่ผิวหนังใกลจุดกดเจ็บที่กลามเนื้อ

ทราพีเซียสสวนบนถึงเย่ือหุมยอดปอดท้ังในด่ิงและในแนวเฉียง 30 องศา 

เขากลางลําตัวมีคาส้ันกวา 4 ซม. ดังน้ัน ควรใชเข็มที่มีความยาวไมเกิน 

30 มม. และระวังเมื่อเปลี่ยนแนวแทงเข็มเฉียง 30 องศา เขาหาลําตัว 

เพราะแนวดังกลาวมีระยะหางจากผิวหนังถึงยอดปอดส้ันที่สุด
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