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สะโพกออกด้ านนอกเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ และกลุ่ม
บทคัดย่ อ
ที่ มี อาการปวดเข่ าทางด้ านหน้ ามี มุมข้ อเข่ ากาง ขณะ
ที่มาและความสาคัญ: การอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อกาง
ก้ า วลงบัน ได (6.58 องศา) ลดลงมากกว่า กลุ่ม ที่ ไม่ มี
ข้ อสะโพกและหมุนข้ อสะโพกออกด้ านนอก อาจจะทาให้
อาการปวดเข่ า ทางด้ านหน้ า (0.47 องศา) อย่ า งมี
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคิเนมาติกส์โดยข้ อสะโพกหุบ
นั ย ส าคั ญ (p =.001) แต่ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
และบิดหมุนเข้ าด้ านใน ข้ อเข่าชิดเข้ าหากันมากขึน้ ซึ่ง
นั ย ส าคั ญ ของมุ ม ข้ อสะโพกหุ บ ขณ ะก้ าวลงบั น ได
จะส่งผลต่อการเพิ่มแรงกดอัดต่อข้ อต่อลูกสะบ้ า และ
ระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า (p
นาไปสู่อาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า แต่ไม่มีการศึกษา
=.138) นอกจากนี ้ภายหลังได้ รับโปรแกรมการฝึ กกลุ่มที่
เกี่ ย วกับ ผลของโปรแกรมออกก าลัง กายที่ เพิ่ ม ความ
มี อ าการปวดเข่ า ทางด้ านหน้ ายั ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
แข็ งแรงของกล้ า มเนื อ้ สะโพกต่ อ การเปลี่ ย นลัก ษณะ
คะแนนอาการปวดเข่ า ทางด้ า นหน้ า (95.2 คะแนน)
ทางคิ เนมาติกส์ ข องข้ อสะโพกและข้ อเข่าขณะก้ าวลง
เพิ่มขึน้ กว่าก่อนได้ รับโปรแกรมการฝึ ก (86.2 คะแนน)
บันไดในผู้ที่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า
อย่างมีนยั สาคัญ (p <0.001)
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการออก
สรุ ปการศึกษา: โปรแกรมการฝึ กนีส้ ามารถเพิ่มความ
กาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อสะโพกต่อ
แข็ งแรงของกล้ ามเนื อ้ กางข้ อ สะโพกและหมุน สะโพก
มุมการหุบของข้ อสะโพก การกางของข้ อเข่า และอาการ
ออกด้ า นนอก และท าให้ ก ลุ่ม ที่ มี อ าการปวดเข่ า ทาง
ปวดในกลุม่ ที่มีและไม่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า
ด้ า นหน้ า มี มุม ข้ อ เข่ า กางลดลง นอกจากนี ้ ยัง ท าให้
วิธีการ: เพศหญิงที่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า (PFP)
อาการปวดเข่าด้ านหน้ าลดลง และกลับไปทากิจวัตรได้
15 คน และไม่ มี อ าการปวดเข่ า ทางด้ า นหน้ า 15 คน
ดีขึ ้น
ได้ รั บ โปรแกรมการฝึ กเพื่ อเพิ่ ม ความแข็ ง แรงของ
กล้ า มเนื อ้ สะโพกเป็ น ระยะเวลา 4 สัป ดาห์ วัด ความ
ABSTRACT
แข็ งแรงของกล้ ามเนื อ้ กางข้ อ สะโพกและหมุน สะโพก
Background: The weakness of hip abductor and
อ อ ก ด้ า น น อ ก โด ย ใช้ Hand-held dynamometer
external rotator muscles may result in altered hip
(HHD) และวัดมุมการหุบข้ อสะโพกและกางข้ อเข่า ขณะ
and knee kinematics. Excessive hip adduction,
ยืนนิ่งและก้ าวลงบันได โดยใช้ กล้ องวิดีโอและโปรแกรม
hip internal rotation and knee valgus affect to
Kinovea version 0.8.15 ใช้ Independent t-test เพื่ อ
increased patellofemoral joint stress and also
เปรี ยบเทียบมุมข้ อสะโพกและข้ อเข่า ระหว่างกลุ่ม ที่ มี
contribute to patellofemoral pain syndrome.
และไม่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า
However, no study has investigated the effect of
ผลการศึกษา: ภายหลังได้ รับโปรแกรมการฝึ ก ทุกกลุ่ม
hip muscle strengthening program on hip and
มี ความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ กางข้ อสะโพกและหมุน
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ผลของการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อสะโพกต่อมุมข้ อเข่าและข้ อสะโพก
ทางด้ านหน้ าขณะก้ าวลงบันไดในเพศหญิงที่มีและไม่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า
บทนา
knee kinematics during step down in
อาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า เป็ นอาการของ
patellofemoral pain (PFP) persons.
ข้ อ เข่ า ที่ พ บบ่ อ ย 1 พบในเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย
Objectives: To investigate the effect of hip muscle
ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 35 ปี 2 อาการสาคัญ คือ ปวด
strengthening program on hip adduction and knee
บริ เวณรอบๆ หรื อด้ านหลังของกระดูกสะบ้ า ซึ่งอาการ
valgus angles, and pain in females with and
ปวดมักจะสัมพันธ์ กบั กิจกรรมที่ทา เช่น การเดินขึ ้น-ลง
without PFP.
บันได การยืนย่อเข่า การนัง่ นานๆในท่าที่มีการงอเข่า 3, 4
Methods: Fifteen females with PFP and fifteen
การวิ่ง การกระโดด นั่งคุกเข่ า5, 6 ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุให้
females without PFP received hip strengthening
เกิ ด อาการปวดเข่ าทางด้ า นหน้ า มี ห ลายปั จ จัย ได้ แ ก่
program for 4 weeks. Hip muscle strength was
การอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อกางข้ อสะโพก, กล้ ามเนื ้อบิด
measured by using hand-held dynamometer
หมุนข้ อสะโพกออกทางด้ านนอก, การเพิ่มของมุมควอด
(HHD). Hip adduction and knee valgus angles
ไดรเซ็ปส์ (Q-angle), การวางตัวของลูกสะบ้ าผิดปกติ,
during standing and step down were measured by
การอ่ อ นแรงของกล้ ามเนื อ้ ต้ นขา (Vastus medialis
using a video camera and Kinovea program
oblique), ภาวะเท้ าแบน, การใช้ งานมากเกิ นไป 5 เป็ น
version 0.8.15. Independent t-test was used to
ต้ น
compare the hip and knee angles between PFP
จากกลไกทางชีวกลศาสตร์ ที่ว่า การอ่อนแรง
and control group.
ของกล้ ามเนื ้อกางข้ อสะโพกและหมุนข้ อสะโพกออกด้ าน
Results: Both groups showed the significant
นอก จะทาให้ ข้อสะโพกหรื อกระดูก femur เกิดการหุบ
increases in hip abductor and hip external rotator
และบิดหมุนเข้ าด้ านในมากขึน้ ขณะที่ มีการลงนา้ หนัก
strength after performing hip strengthening
และเกิ ด แนวรยางค์ ข าที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเรี ย กว่ า
program. PFP group exhibited significantly
dynamic knee valgus มากขึ น้ การที่ ก ระดู ก femur
decreased knee valgus during step down task
บิ ด หมุ น เข้ าด้ านในมากเกิ น ไป จะส่ ง ผลให้ ลดพื น้ ที่
more than the control group (6.58, 0.47 degrees,
ผิวสัมผัส ของข้ อต่อลูกสะบ้ า (patellofemoral contact
p =.001) . However, there was no significant
area) น าไปสู่ก ารเพิ่ ม แรงกดอัด ของข้ อต่ อ ลูก สะบ้ า
differences in hip adduction during step down
(patellofemoral joint stress) ม าก ขึ น้ จึ ง ท าให้ เกิ ด
between PFP and control group (p=.138).
อาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า หรื ออาการปวดจากข้ อต่อ
Moreover, PFP group revealed significant
patellofemoral7-10 ดังนัน้ การออกกาลังกายที่ช่วยเพิ่ม
improvement in the Kujala anterior knee pain scale
ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ กางข้ อสะโพกและหมุนข้ อ
(before 86.2, after 95.2, p < 0.001).
สะโพกออกด้ านนอก อาจจะท าให้ แ นวของรยางค์ ข า
Conclusion: Hip strengthening program can
กลับมาสู่แนวปกติได้ ดีขึน้ เพื่อลดการกดอัดของข้ อต่อ
increase hip muscle strength, decrease knee
ลู ก สะบ้ าและส่ ง ผลให้ อาการปวดลดลงได้ แต่ จ าก
valgus and improve pain and function.
การศึกษาที่ผ่านมาจะศึกษาถึงผลของโปรแกรมการเพิ่ม
Keywords: hip abductor, hip external rotator,
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อรอบข้ อสะโพกในผู้ที่มีอาการ
anterior knee pain scale, kinematics, hip
ปวดเข่าทางด้ านหน้ า โดยเปรี ยบเทียบอาการปวดและ
strengthening program
ความสามารถในการท ากิ จกรรมก่อ นและหลังการให้
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ผลของการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อสะโพกต่อมุมข้ อเข่าและข้ อสะโพก
ทางด้ านหน้ าขณะก้ าวลงบันไดในเพศหญิงที่มีและไม่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า
โปรแกรมการฝึ ก และระหว่างกลุ่มที่ได้ รับและไม่ได้ รับ
ได้ รับ โปรแกรมการออกก าลังกาย ด้ ว ยเครื่ อ ง Handการโปรแกรมการฝึ ก ซึ่งพบว่า กลุ่ม ที่ ได้ รับ โปรแกรม
held dynamometer (HHD) ดัง นี ้ 1) กล้ า มเนื อ้ กางข้ อ
การฝึ ก จะมี อ าการปวดเข่ า ทางด้ า นหน้ าลดลง และ
สะโพก (Hip abductors) โดยผู้เข้ าร่ ว มวิ จัย อยู่ใ นท่ า
สามารถกลับ ไปท ากิ จ กรรมได้ ดี ขึ น้ 1, 10, 11 แต่ ยัง ไม่ มี
นอนตะแคง ขาที่ทดสอบอยู่ด้านบน วาง HHD เหนื อ
การศึกษาถึงตัวแปรทางชีวกลศาสตร์ ที่อธิบายถึงกลไกที่
ต่ อ lateral femoral condyle 5 เซนติ เมตร จากนั น้ ให้
นาไปสู่อาการปวดที่ลดลงได้ ดังนัน้ ทางผู้วิจยั จึงสนใจ
ออกแรงกางขาให้ มากที่ สุ ด ต้ านกั บ HHD ค้ างไว้ 5
ที่จะศึกษาถึงผลของโปรแกรมการเพิ่มความแข็งแรงของ
วินาที13 2) กล้ ามเนื อ้ หมุนข้ อสะโพกออกทางด้ านนอก
กล้ ามเนื อ้ กางข้ อสะโพกและกล้ ามเนื อ้ หมุนข้ อสะโพก
(Hip external rotators) ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั นัง่ หลังพิงพนัก
ออกทางด้ านนอกต่อมุมการกางข้ อเข่าและมุมการหุบ
เก้ าอี ้ เท้ าลอยพ้ นพื ้น ข้ อสะโพกและข้ อเข่างอ 90 องศา
ข้ อสะโพกในผู้ที่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า เพื่อเป็ น
วาง HHD เหนื อ ต่ อ medial malleolus 5 เซนติ เ มตร
แนวทางให้ ผ้ ูรั ก ษาได้ น าโปรแกรมไปใช้ ในการรั ก ษา
จากนันให้
้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ออกแรงบิดหมุนขาท่อนล่างออก
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ าต่อไป
ด้ านนอกให้ ม ากที่ สุด ต้ า นกับ HHD ค้ า งไว้ 5 วิ น าที 13
ก่อนการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ จะมีการหา
วิธีการวิจัย
ความน่าเชื่อถือของผู้วดั ก่อนทาการเก็บข้ อมูลจริ ง การ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั
ทดสอบความแข็งแรงของกลุ่มกล้ ามเนื ้อแต่ละกลุ่มเป็ น
อาสาสมั ค รเพศหญิ ง 30 คน อายุ 18-25 ปี
จานวน 3 ครัง้ แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย
2
ดั ช นี ม วลกาย 18.9-24.9 kg/m แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี
จากนั น้ ผู้ วิ จั ย ติ ด marker บริ เวณ Anterior
อาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า (control) 15 คน และกลุ่ม
Superior Iliac Spine (ASIS) กึ่งกลางของ Patella และ
ที่ มี อ าการปวดเข่ า ทางด้ า นหน้ า (PFP) 15 คน โดยมี
กึ่งกลางระหว่าง medial และ lateral malleolus ทังสอง
้
อาการปวดทางด้ านหน้ า อย่ า งน้ อ ย 4 สัป ดาห์ ระดับ
ข้ างของผู้เข้ าร่ วมวิจัย และบันทึกภาพการเคลื่อนไหว
อาการปวด (visual analog scale; VAS) อยู่ระหว่าง 4
ทางด้ านหน้ าขณะยืนนิ่งและก้ าวลงบันได โดยใช้ กล้ อง
ถึง 6 และมีอาการปวดอย่างน้ อย 3 ใน 7 กิจกรรม เช่น
วิดีโอ (SONY) รุ่น DCR-SR62E ซึง่ สูงจากพื ้นประมาณ
เดิน วิ่ง กระโดด ยืนย่อเข่า เดินขึน้ -ลงบันได นั่งคุกเข่า
45 cm ห่างจาก step 2.25 เมตร ในแนวทิศตัง้ ฉากกับ
6
นัง่ งอเข่านานๆ อาสาสมัครทังหมดลงนามยิ
้
นยอมเข้ า
step14 ส่วนความสูงของ step จะปรับให้ เป็ นมาตรฐาน
ร่ ว มการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ซึ่ ง งานวิ จั ย นี ผ้ ่ า นการอนุ มั ติ
โดยปรั บ ความสูงให้ อ ยู่ที่ 20% ของความยาวขาของ
จริ ยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ผู้เข้ าร่ วมวิจัย แต่ล ะคน จากนัน้ ท าการทดสอบความ
ในมนุษย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
น่าเชื่อถื อของการวัดมุมของข้ อสะโพกและข้ อเข่าก่อน
โรฒ
การเก็ บ ข้ อ มูล จริ ง โดยใช้ โปรแกรม Kinovea version
0.8.15 วัด มุม การหุบ ของข้ อ สะโพก (Hip adduction)
ขันตอนด
้
าเนินการวิจยั
และมุ ม การกางของข้ อเข่ า (Knee valgus) จากภาพ
กลุ่ ม ที่ มี อ าการปวดเข่ า ทางด้ านหน้ าท า
วิดี โอขณะก้ า วลงบัน ไดช่ วงที่ ส้ น เท้ าข้ า งหนึ่ งแตะพื น้
แ บ บ ส อ บ ถ า ม Kujala anterior knee pain scale
การวัดมุมการหุบของข้ อสะโพกในขาข้ างที่อยู่บน step
(AKPS) ฉบั บ ภาษาไทย 12 ซึ่ ง เป็ นแบบประเมิ น การ
() โดยลากเส้ นที่ผ่าน ASIS ทังสองข้
้
าง และเส้ นที่ลาก
ทางานและระดับอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ าในขณะทา
จาก ASIS ไปยังกึ่งกลางของ Patella14 แล้ วนาค่ามุมที่
กิ จวัต รต่างๆ ด้ วยตนเอง จากนัน้ ผู้เข้ าร่ วมวิจัย ทุก คน
ได้ มาหักลบจาก 90 องศา (90- ) จะได้ ค่ามุมการหุบ
ทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อสะโพกก่อนและหลัง
13
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ของข้ อสะโพก (ดังรู ปที่ 1ก) และวัดมุมการกางของข้ อ
( Hamstrings) , ก ล้ า ม เ นื ้ อ ต้ น ข า ด้ า น ห น้ า
(Quadriceps), กล้ ามเนื อ้ สะโพกด้ านข้ าง (Iliotibial
เข่าในขาข้ างที่อยู่บน step () โดยลากเส้ นที่ผ่าน ASIS
band), กล้ า มเนื อ้ น่ อ ง (Plantar flexor) ยื ด ค้ างไว้ 10
ไปยังบริ เวณกึ่งกลางของ Patella และเส้ น ที่ ล ากจาก
นาที จ านวน 5 ครั ง้ การเพิ่ มความแข็ งแรงของ
กึง่ กลางของ Patella ถึงจุดกึ่งกลางระหว่าง medial และ
กล้ามเนื ้อ 1) ท่ า ยื น ต้ านแรงจากยางยื ด ในทิ ศ กางขา
lateral malleolus14 แล้ วน าค่ า มุ ม ที่ ไ ด้ มาหั ก ลบจาก
ร่ วมกับเหยียดขาไปด้ านหลัง 15 ดังรู ปที่ 2ก 2) ท่ายืนย่อ
180 องศา (180- ) จะได้ ค่า มุมการกางของข้ อเข่า (ดัง
เข่า ออกแรงกางข้ อสะโพกร่ วมกับหมุ นข้ อสะโพกออก
รูปที่ 1ข)
ทางด้ านนอกต้ านแรงจากยางยืด ดังรู ปที่ 2ข 3) ท่ายืน
โปรแกรมการออกกาลังกาย
ย่อ เข่ า ร่ วมกับ เดิ น ด้ า นข้ างโดยมี แ รงต้ า นจากยางยื ด
ผู้เข้ าร่ วมวิจัยทัง้ สองกลุ่มได้ รับโปรแกรมการ
บริ เวณข้ อเท้ า15 ดังรู ปที่ 2ค 4) ท่านัง่ ต้ านแรงยางยืดใน
ออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ กาง
ทิศหมุนข้ อสะโพกออกทางด้ านนอก 1 ดังรู ปที่ 2ง 5) ท่า
ข้ อสะโพกและกล้ ามเนื อ้ หมุน ข้ อ สะโพกออกทางด้ าน
นอนตะแคงเหยียดเข่าต้ านแรงจากยางยืดในทิศกางข้ อ
นอก โดยใช้ ร ะดับ ความหนั ก ของการออกก าลัง กาย
สะโพก1 ดังรู ปที่ 2จ 6) ท่านอนตะแคง งอเข่า ต้ านแรง
70% ของ 1 RM ฝึ กสัป ดาห์ ละ 3 วัน เป็ นระยะเวลา 4
ยางยืดในการกางข้ อสะโพกร่ วมกับการหมุนข้ อสะโพก
สัปดาห์ ตามการศึกษาของ Fukuda et al1 เริ่ มจาก การ
ออกทางด้ านนอก15 ดังรูปที่ 2ฉ ทาท่าละ 10 ครัง้ 3 เซต
ยื ด ก ล้ า ม เนื ้ อ ได้ แ ก่ ก ล้ าม เนื ้อ ต้ น ข าด้ าน ห ลั ง

14

ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ และคณะ

ผลของการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อสะโพกต่อมุมข้ อเข่าและข้ อสะโพก
ทางด้ านหน้ าขณะก้ าวลงบันไดในเพศหญิงที่มีและไม่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ท าการหาค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ วัด ด้ วย
เครื่ อ ง HHD และการใช้ โปรแกรม Kinovea ในการวัด
มุ ม โดยใช้ สถิ ติ Intraclass correlation coefficients
model 3,1 (ICC3,1) ก่อนการเก็บข้ อมูลจริง
ค่าความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อที่วดั ด้ วย HHD
มี ห น่ ว ยเป็ น kg และท าข้ อมู ล ให้ เป็ นมาตรฐาน
(normalized) โดยทาให้ เป็ นเปอร์ เซนต์ของนา้ หนักตัว
(%BW) จากนั น้ เป รี ยบ เที ยบ ค วาม แข็ ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อสะโพกก่อนและหลังการฝึ ก โดยใช้ Paired ttest และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของมุมการหุบข้ อ
สะโพกและการกางข้ อเข่าก่อนและหลังการฝึ ก ระหว่าง
กลุ่ม ที่ มีแ ละไม่มีอาการปวดเข่าทางด้ านหน้ า โดยใช้
Independent t-test โดยก าหนดระดับ นัย ส าคัญ ทาง
สถิติไว้ ที่ 0.05
ผลการวิจัย
ลักษณะของผู้เข้ าร่วมวิจยั พบว่า กลุม่ control
และ PFP มี อายุเฉลี่ย 19.67±1.29 และ 19.8±0.94 ปี
น ้าหนักเฉลี่ย 53.73±4.71 และ 53.00±4.11 kg ส่วนสูง
เฉลี่ ย 160.07±4.17 และ 158.47±4.07 cm ดั ช นี ม วล
ก า ย เ ฉ ลี่ ย 20.94±1.73 แ ล ะ 21.13±1.76 kg/m2

ตามลาดับ ค่า median ของระดับความเจ็บปวด (VAS)
ก่ อ นและหลัง ได้ รั บ โปรแกรมออกก าลัง กายจะมี ค่ า
เท่ากับ 5 และ 3 ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ย ของคะแนน
อาการปวดเข่ า ทางด้ านหน้ า (Kujala anterior knee
pain score; AKPS) ก่ อนและหลังได้ รับ โปรแกรมออก
กาลังกาย เท่ากับ 86.2±5.7 และ 95.2±4 (p=0.001)
ค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ (ICC3,1) ของการวัด Hip
abductor และ Hip external rotator ด้ วย HHD มี ค่ า
เท่ ากับ 0.788 และ 0.919 (p = 0.001) ส่วนค่า ICC3,1
ของการวัดมุมข้ อเข่าในระนาบ frontal ขณะยืนนิ่งและ
ขณะก้ าวลงบันได ด้ วยโปรแกรม Kinovea มีค่าเท่ากับ
0.973 และ 0.963 (p = 0.0001) ตามลาดับ
ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ สะโพก พบว่ า
ก่ อ นการฝึ ก โปรแกรมการออกก าลังกาย กลุ่ม PFP มี
ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ กางข้ อ สะโพกและหมุน
สะโพกออกด้ านนอกน้ อยกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ (p=0.016, 0.015) แล ะภ าย ห ลั ง ได้ รั บ
โปรแกรมการออกกาลังกาย ผู้เข้ าร่วมวิจยั ทังสองกลุ
้
ม่ มี
ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ Hip abductor และ Hip
external rotator เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญ (p  0.001)
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ Hip abductor และ Hip external rotator ระหว่างก่อนและหลังการออก
กาลังกายของกลุม่ control และ กลุม่ PFP
ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ สะโพก (%BW)
กลุ่ม control (n=15)
กล้ ามเนือ้
ก่ อนได้ รับ
หลังได้ รับ
P-value
โปรแกรม
โปรแกรม
Hip abductors
43.66±10.32 51.10±10.04** 0.0001
Hip external rotators 18.23±3.03 21.67±3.77**
0.0001

ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ สะโพก (%BW)
กลุ่ม PFP (n=15)
ก่ อนได้ รับ
หลังได้ รับ
P-value
โปรแกรม
โปรแกรม
34.85±8.51* 45.42±7.33**
0.0001
15.14±3.52* 18.34±3.30**
0.001

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิติของความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อสะโพกก่อนได้ รับโปรแกรมการฝึ กระหว่างกลุม่ PFP และ control ที่ p < 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติของความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อสะโพกระหว่างก่อนและหลังการได้ รับโปรแกรมการฝึ กที่ p  0.001

ภายหลังการได้ รับโปรแกรมการออกกาลังกาย
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญของค่าความต่าง
ก่อนและหลังได้ รับโปรแกรมออกกาลังกายของมุม knee
valgus และ hip adduction ในขณะยืนนิ่ง ระหว่างกลุม่
PFP และ control (p>0.05) ดังรูปที่ 3 ซึง่ ในขณะก้ าวลง
บั น ได ก ลุ่ ม PFP จ ะมี ค่ ามุ ม knee valgus ล ด ล ง
มากกว่ า กลุ่ม control อย่ า งมี นั ย ส าคัญ (6.58 และ
0.47; p=.001) แ ต่ ไม่ พ บ ค วาม แ ต ก ต่ างอ ย่ างมี
นัยสาคัญของค่าความต่างก่อนและหลังได้ รับโปรแกรม
การฝึ กของมุม hip adduction ระหว่างกลุ่ม PFP และ
control (2.03 และ 3.47, p=.138) ดังรูปที่ 4
บทวิจารณ์
ภายหลังจากได้ รับ โปรแกรมการฝึ ก ทัง้ กลุ่ม
PFP และ control มีความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ สะโพก
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ (hip abductors; 30.33% และ
17.04%, hip external rotator; 21.14% และ 18.87%,
p0.001) สาหรับ ลักษณะทางคิเนมาติ กส์ข องข้ อเข่ า
และข้ อสะโพกทางด้ านหน้ า พบว่ า ภายหลัง ได้ รั บ
โปรแกรมการฝึ ก กลุ่ม PFP มี มุม knee valgus ขณะ
ก้ าวลงบันได (6.58 องศา) ลดลงมากกว่ากลุ่ม control
(0.47 องศา) อย่างมีนัยสาคัญ (p =.001) ซึ่งเป็ นไปได้
ว่า ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ สะโพกที่เพิ่มขึน้ ในกลุ่ม

PFP จะช่วยควบคุมกระดูก femur ไม่ให้ หุบเข้ าด้ านใน
แต่ ไม่ พ บความแตกต่ างอย่า งมี นัย ส าคัญ ของมุม hip
adduction ขณะก้ า วลงบัน ไดระหว่ า งกลุ่ม PFP และ
control (p=.138) อาจเนื่ อ งมาจากขณะก้ า วลงบัน ได
ขาข้ า งที่ รั บ น า้ หนัก จะอยู่ท างด้ า นหลัง อาจจะมี ก าร
เคลื่อนไหวของ pelvis ในระนาบอื่นร่วมด้ วย เช่น pelvic
rotation ซึ่งมุม hip adduction ที่วดั ในการศึกษานี ้เป็ น
แบบ relative angle โดยมุมระหว่างเส้ นที่ผ่านระดับของ
เชิงกรานทัง้ สองข้ าง และเส้ นที่ลากผ่านแนวรยางค์ ขา
ท่อนบน และจากการสังเกตจากวิดีโอ พบว่า ระดับของ
ASIS ของขาข้ างที่รับน ้าหนักบน step มีแนวโน้ มที่อยู่สงู
กว่าขาข้ างที่ก้าวลงมา ดังนันระดั
้ บของกระดูกเชิงกราน
จึงมีผลต่อมุม hip adduction ด้ วย นอกจากนีห้ ลังจาก
ได้ รับโปรแกรมการฝึ กเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ กลุ่ม PFP มี
ค่า VAS ลดลงจากระดับ 5 เป็ น 3 และคะแนน AKPS
เพิ่ ม ขึ น้ จากคะแนน 86.2 เป็ น 95.2 ซึ่งสอดคล้ อ งกับ
การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า ค่า VAS ลดลง6, 16, 17 และ
ค่า AKPS เพิ่มขึน้ 10, 16 ภายหลังการได้ รับโปรแกรมเป็ น
เวลา 6 หรื อ 8 สัปดาห์ อาการปวดที่ลดลงน่าจะมาจาก
มุ ม knee valgus ที่ ล ด ล ง ท า ใ ห้ patellofemoral
contact area ม า ก ขึ ้ น ดั ง นั ้ น จึ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ
patellofemoral joint stress ที่ลดลง จึงทาให้ เกิดอาการ
ปวดเข่าทางด้ านหน้ าลดลง
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