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ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่ วนแบบทางานของความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดเข่ าต่ อกล้ามเนื้องอเข่ า
และระดับความเจ็บปวด หลังได้ รับโปรแกรมการออกกาลังกายทีบ่ ้ าน
ในนักวิง่ สมัครเล่ นเพศหญิงทีม่ ีอาการปวดเข่ าลูกสะบ้ า
Changes in Functional Quadriceps and Hamstring Ratio and Pain after Home-Based Exercise
Program in Recreational Female Runners with Patellofemoral Pain Syndrome
กิตตินฐั นวลใย (Kittinat Nualyai)* ดร.ภาสกร วัธนธาดา (Dr.Passakorn Wathanatada)**
บทคัดย่ อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนแบบทางานของความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดเข่าต่อกล้ามเนื้ องอเข่า
(Functional Qecc/Hcon ratio) และระดับความเจ็บปวด หลังได้รับโปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ นในนักวิ่งสมัครเล่น
เพศหญิงที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า จานวน 18 คน ได้รับโปรแกรมการออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงกลุ่มกล้ามเนื้อ
แกนกลางลาตัว กล้ามเนื้ อสะโพกและกล้ามเนื้ อต้นขา จานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน พบว่าเมื่อสิ้ นสุ ดการออก
กาลังกาย 8 สัปดาห์ ค่า Functional Qecc/Hcon ratio มีค่าเพิ่มขึ้นจากค่าเริ่ มต้น 1.28 ± 0.18 เป็ น 1.59 ± 0.15 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และค่าระดับความเจ็บปวดระหว่างวิ่ง มีค่าลดลงจาก 5.89±1.71 เป็ น 1.17±1.10 ลดลง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสรุ ปได้วา่ การให้โปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ น ในนักวิง่ สมัครเล่นเพศหญิงที่
มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า สามารถเพิ่มค่าอัตราส่ วนแบบทางานของความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าต่อกล้ามเนื้อ
งอเข่าและส่งผลให้ลดอาการปวดเข่าขณะวิง่ ได้
ABSTRACT
Study the changed in functional quadriceps to hamstring ratio (Functional Qecc/Hcon ratio) and pain score level
after home-based exercise program in female recreational runners with patellofemoral pain syndrome (PFPs). The 18
female recreational runners received Home Based Exercise, Exercise strengthening Core muscle, Hip Muscle and Tight
Muscle in 8 weeks and 3 days per week . The finding after 8 weeks, Functional Qecc/Hcon ratio were increased
significantly (1.28 ± 0.18 to 1.59 ± 0.15) (p<0.05) and pain score level during running were decreased significantly
(5.89 ± 1.71 to 1.17 ± 1.10) (p<0.05). The home-based program exercise can change Functional Qecc/Hcon ratio and pain
score level in female recreational runners with PFPs

คาสาคัญ: อาการปวดเข่าลูกสะบ้า โปรแกรมการออกกาลังกายสะโพกและเข่า อัตราส่วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
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บทนา
อาการปวดเข่าลูกสะบ้า หรื อ Patellofemoral Pain Syndrome (PFPs) เป็ นอาการบาดเจ็บที่พบได้มากในนักวิง่
สมัครเล่น โดยจะรู ้จกั กันในชื่อของอาการปวดเข่านักวิ่งหรื อ Runner’s Knee โดยพบอุบตั ิการณ์การเกิดในเพศหญิงถึง
62% และในเพศชาย 32% เป็ นกลุ่มอาการที่ มีอาการปวดบริ เวณรอบๆกระดูกสะบ้า หรื อ ใต้ลูกสะบ้า อาการจะถูก
กระตุน้ จากกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม ที่ส่งผลให้เกิดแรงกดต่อข้อต่อลูกสะบ้า (Patellofemoral Joint) ระหว่างที่ มี
การลงน้ าหนักขณะที่เข่าอยูใ่ นท่างอ เช่น การยืนย่อเข่า, การขึ้น-ลง บันได, การวิ่ง หรื อ การกระโดด เป็ นต้น (Crossley
et al., 2016a)
การศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า การเกิดอาการปวดเข่าลูกสะบ้านั้น เกิดได้จากหลายเหตุปัจจัยโดยปั จจัยหลักที่เกิดขึ้น
เกิดจากความผิดปกติในการทางานของรยางค์ส่วนล่าง (Petersen et al., 2014) โดยการศึกษาพบว่าเกิดจากกระดูกสะบ้า
ผิดตาแหน่ง (Patella Maltracking) และการมี ภาวะเข่าบิดเข้าด้านในขณะเคลื่อนไหว (Dynamic Knee Valgus) ซึ่งสาเหตุ
ของการเกิด ภาวะเข่าบิดเข้าด้านในขณะเคลื่อนไหว (Dynamic Knee Valgus) อาจจะเกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่าง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าทางด้านนอก (Vastus Lateralis) กับกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าทางด้านใน (Vastus
Medialis Oblique) (Saikat et al., 2010) หรื ออาจจะเกิ ดจากความแข็งแรงที่ ลดลงของกล้ามเนื้ อกลุ่มกางสะโพก (Hip
Abductor) ซึ่งหลายการศึกษา พบว่า การเกิดการผิดแนวขณะเคลื่อนไหว (Functional Malalignment) ไม่ได้ข้ ึนกับข้อเข่า
หรื อลูกสะบ้า แต่เกิดขึ้นจากการมีการหมุนเข้า (Internal Rotation) ของกระดูกต้นขา (Femur) ที่มาจากความไม่แข็งแรง
ของกล้ามเนื้ อหมุนข้อสะโพกออกด้านอก (Hip External Rotator) และ กล้ามเนื้ อกางสะโพก (Hip Abductor) (Bolga
et al., 2008) หรื อการเกิดภาวะเท้าส่วนหลังบิดออกด้านอก (Rear Foot Eversion) (Levinger et al., 2007) หรื ออาจจะเกิด
จากความตึงตัวของกล้ามเนื้ อ ไม่ว่าจะเป็ นกล้ามเนื้ องอเข่า (Hamstring) (White et al., 2009) หรื อ แถบเ อ็นต้นขาด้าน
นอก (Iliotibial Tract) (Wu, Shin, 2004) สามารถส่ งผลให้เกิดแรงเค้นบริ เวณลูกสะบ้าที่มากเกินไปได้ หรื อกลุ่มอาการ
เข่าที่สัทพันธ์กบั กระดูกสันหลัง (Knee-Spine Syndrome) (Tsuji et al., 2002) ที่มีการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างข้อ
ต่อลูกสะบ้า (Patellofemoral Joint), การแอ่นของกระดู กสันหลังส่ วนเอว (Lumbar Lordosis) และการลาดเอี ยงของ
กระดูกกระเบ็นเหน็บ (Sacral Inclination) ส่งผลให้เกิดอาการปวดเข่าลูกสะบ้าได้ หรื อแม้กระทัง่ ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
(Jensen et al., 2005) ก็อาจจะส่งผลเกี่ยวข้องกับอาการปวดเข่าลูกสะบ้าได้
การรักษาอาการปวดเข่าลูกสะบ้า มีท้ งั การรักษาในแบบอนุ รักษ์ (Conservative) และแบบ (Surgical) ซึ่ งมี
การศึกษาพบว่า การรักษาโดยการผ่าตัดส่ องกล้อง (Arthroscopy) ร่ วมกับการทากายภาพบาบัด ให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการทากายภาพบาบัดเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการรักษาอาการปวดเข่าลูกสะบ้า ควรรักษาโดยการไม่
ผ่าตัดเป็ นสิ่ งแรก (Kettunen et al., 2007) ในการประชุม International Patellofemoral Pain Research Retreat ครั้งที่ 4 ที่
ได้ทาการรวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาอาการปวดเข่าลูกสะบ้าและสรุ ปหลักฐานงานวิจยั ที่น่าเชื่อถือและสรุ ป
เป็ นแนวทางในการรักษาที่ยอมรับโดยทัว่ กัน โดยมีคาแนะนาเพื่อเป็ นแนวทางในการรักษาเพื่อให้ผลที่ดีที่สุด คือการ
รักษาโดยการออกกาลังกาย เป็ นการรักษาที่ แนะนาที่ จะช่วยส่ งผลในการลดอาการปวด โดยที่ ให้ผลการรักษาทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และในระยะยาว ทั้งยังช่วยส่ งผลทาให้การทางานของรยางค์ล่าง เกิดการพัฒนาที่ดีในระยะกลาง
และระยะยาว การออกกาลังกายควบคู่ท้ งั กลุ่มกล้ามเนื้ อสะโพกและกล้ามเนื้ อเข่า ส่ งผลช่วยลดอาการปวด และทาให้
การทางานดีข้ ึน ทั้งในระยะสั้น กลาง และระยะยาว ซึ่ งแนะนามากกว่าการออกกาลังกายกล้ามเนื้ อเข่าเพียงอย่างเดี ยว
(Crossley et al., 2016b)
อาการปวดเข่าลูกสะบ้า ส่ งผลให้เกิดอาการปวดและส่ งผลให้เกิดการทางานของเข่าที่ผิดปกติ ซึ่ งสัมพันธ์กบั
การสู ญเสี ยการทางานของกล้ามเนื้ อรอบเข่า และจะพบความแข็งแรงที่ ลดลงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่า โดย Werner
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(2014) พบว่าความแข็งแรงที่ลดลงในลักษณะการหดตัวแบบยืดยาวออกของกล้ามเนื้อ มีความสัมพันธ์กบั อาการปวดเข่า
ลูกสะบ้า และยังพบว่าในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า พบความไม่สมดุลกันของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าและกล้ามเนื้อ
งอเข่า ซึ่งเกิดขึ้นกับความแข็งแรงที่ลดลงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่า แต่กล้ามเนื้องอเข่ายังคงความแข็งแรงปกติ ส่งผลให้มี
ค่าอัตราส่ วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าต่อกล้ามเนื้องอเข่า (Conventional Qcon/Hcon ratio) ที่ลดลง ซึ่ งการใน
ศึ กษาที่ ผ่านมา เป็ นการศึ กษาค่าอัตราส่ วนแบบดั้งเดิ ม คื อดู ค่าของกาลังกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าขณะหดตัวแบบหดสั้น
(Quadriceps Concentric Contraction; Qcon) ต่ อ ก าลัง กล้า มเนื้ อ งอเข่ า ขณะหดตัว แบบหดสั้ น (Hamstring Concentric
Contraction; Hcon) ซึ่ง Werner (2014) มีรายงานไว้วา่ ในกลุ่มอาการปวดเข่าลูกสะบ้า ค่า Conventional Qcon/Hcon ratio จะ
อยูใ่ นช่วงระหว่าง 1.33-1.53 ส่วน Aagaard et al. (1995) รายงานผลไว้วา่ คนสุขภาพดี Conventional Qcon/Hcon ratio จะมี
ค่าอยู่ในช่ วง 1.66-2.0 และนอกจากการประเมิ นความแข็งแรงแล้ว ค่าอัตราส่ วนระหว่างกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าและ
กล้ามเนื้ องอเข่า ยังสามารถประเมินความสามารถในการทางานของเข่าและสมดุลกล้ามเนื้อเข่าได้อีก โดยใช้วิธีการวัด
ค่าอัตราส่ วนแบบทางาน (Functional Ratio) เป็ นการวัดความแข็งแรงสู งสุ ดของกล้ามเนื้ อขณะที่ ทางานตรงกันข้าม
ระหว่า งกล้า มเนื้ อ Agonist และ Antagonist เช่ น ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื้ อ เหยี ย ดเข่ า ขณะหดตัว แบบยื ด ยาว
(Quadriceps Eccentric Contraction; Qecc) ต่ อ ความแข็ง แรงของกล้า มเนื้ อ งอเข่ า ขณะหดตัว แบบหดสั้น (Hamstring
Concentric Contraction; Hcon) หรื อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าขณะหดตัวแบบหดสั้น (Quadriceps Concentric
Contraction; Qcon) ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอเข่าขณะหดตัวแบบยืดยาว (Hamstring Eccentric Contraction; Hecc)
ซึ่งมีความเชื่อว่า ค่า Functional Ratio จะเป็ นค่าที่บ่งบอกลักษณะการทางานของกล้ามเนื้อรอบข้อต่อได้วา่ มีความสมดุล
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับ ค่า Functional Ratioกับอาการปวดเข่าลูกสะบ้านั้น Guney et al. (2016)
ได้ทาการศึกษาหาค่าความสัมพันธ์ของ Functional Ratio กับค่าผลลัพธ์ที่ประเมินการทางานของข้อต่อลูกสะบ้า ได้แก่
Kujala Patellofemoral Pain Score, การทดสอบการก้าวลงขั้น (Step Test) และการทดสอบการกระโดดขาเดี ยว (Hop
Test) ซึ่ งพบว่า ในค่าของ Functional Qecc/Hcon ratio เป็ นค่าที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุดต่อผลลัพธ์ท้ งั 4 ค่า ซึ่ งสรุ ปได้
ว่า ค่า Functional Qecc/Hcon ratio สัมพันธ์กบั การทางานของข้อต่อลูกสะบ้ามากกว่า ค่า Conventional Qcon/Hcon ratio
จากการศึกษาที่พบว่าค่าของ Functional Qecc/Hcon ratio เป็ นค่าที่สมั พันธ์กบั การทางานของข้อต่อลูกสะบ้าและ
สามารถนามาประเมินความสมดุลของกล้ามเนื้ อในกลุ่มอาการปวดเข่าลูกสะบ้าได้น้ นั การศึกษาที่ศึกษาก่อนหน้านั้น ยังทา
การศึกษาในกลุ่มของเพศหญิง และศึกษาในลักษณะ Cross-Sectional Study ยังไม่เคยมีการศึกษาผลของการออกกาลัง
กาย โดยใช้ค่า Functional Qecc/Hcon ratio เป็ นผลลัพธ์ในการวัดผล ซึ่งเป็ นค่าที่บ่งบอกการทางานของเข่าได้อย่างแม่นยา
ซึ่ งจากผลลัพธ์ดงั กล่าว ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะนาค่าของ Functional Qecc/Hcon ratio มาเป็ นตัวชี้วดั ผลลัพธ์ของ
โปรแกรมออกกาลังกาย ในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า โดยเปรี ยบเทียบในนักวิ่งทัว่ ไปเพศหญิง เพื่อศึกษาผลการ
ออกกาลังกายว่าจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อค่า Functional Qecc/Hcon ratio อย่างไรบ้าง และวัดค่าระดับความเจ็บปวด
ระหว่างการวิ่ง เพื่อดูผลของโปรแกรมการออกกาลังกาย เพื่อประโยชน์ในการใช้ค่าดังกล่าวในงานวิจยั ต่อไปๆ และใช้
เป็ นตัวประเมินผลความสาเร็ จของการออกกาลังกาย หรื อเป็ นค่าที่ใช้ประเมินอัตราเสี่ ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บได้ และ
ยังเป็ นการศึกษาผลลัพธ์ของโปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ นในนักวิง่ สมัครเล่นเพศหญิงที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า
วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่ วนแบบทางานของความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดเข่าต่อกล้ามเนื้องอเข่า
(Functional Qecc/Hcon ratio) และระดับความเจ็บปวด ภายหลังได้รับโปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ น เวลา 8 สัปดาห์
ในนักวิง่ สมัครเล่นเพศหญิงที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า
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MMO12-4
วิธีการวิจยั
กลุ่มประชากร และเกณฑ์ การคัดกรอง
ประกาศรับสมัครอาสาสมัคร นักวิง่ เพศหญิงที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า และทาการตรวจร่ างกายคัดกรองตาม
เกณฑ์คดั เข้าคือ ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการปวดเข่าลูกสะบ้าข้างเดียว มีอายุระหว่าง 18-45 ปี มีระยะการซ้อมวิ่งปกติ
อย่างน้อย 5-10 กม./สัปดาห์ มี อาการแสดงของอาการปวดเข่าลูกสะบ้ามาอย่างน้อย 2 เดื อน มี อาการเจ็บปวด โดย
ประเมินระดับความเจ็บปวด Visual Analog Scale (VAS) อย่างน้อย 3/10 ระหว่างการวิ่ง และหรื อระหว่างทากิจกรรม
เช่น ขึ้นลงบันได คุกเข่า ย่อสควอท หรื อเมื่อต้านแรงเหยียดเข่า และมีค่าอัตราส่วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่า
ต่อกล้ามเนื้ องอเข่า (Conventioanl Qcon/Hcon ratio) น้อยกว่า 1.53 และมีเกณฑ์การคัดออกคือ มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้าที่
เป็ นอาการบาดเจ็บเฉี ยบพลัน, มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นที่เอ็นกระดูกสะบ้า (Patellar Tendon) หรื อหมอนรองกระดูกเข่า
(Meniscus) มีอาการบาดเจ็บอื่นๆบริ เวณรยางค์ล่างร่ วมด้วย, มีประวัติลูกสะบ้าเคลื่อน หรื อประวัติผ่าตัดบริ เวณรยางค์
ล่าง, มีอาการแสดงของกลุ่มอาการ รู มาตอยด์ โรคทางระบบประสาทและภาวะโรคที่เกิดจากความเสื่ อม, อยูใ่ นระหว่าง
การใช้ Doping Agent, Whey Protein, อยูใ่ นระหว่างการตั้งครรภ์
ขั้นตอนการทดสอบและเก็บข้ อมูล
เมื่ออาสาสมัครผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้ว ผูว้ ิจยั ทาการนัดทดสอบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่า
และกล้ามเนื้ องอเข่า รวมถึงประเมินค่าระดับความเจ็บปวด โดย การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ โดยใช้เครื่ อง
Humac Norm Isokinetic Dynamometer วัดความแข็งแรงสู งสุ ดของกล้ามเนื้ อ ทั้งขณะหดตัวแบบหดสั้น (Concentric
Contraction) และหดตัวแบบยืดยาว (Eccentric Contraction) ของกล้ามเนื้ อกลุ่มเหยียดเข่า (Quadriceps) และกล้ามเนื้ อ
กลุ่มงอเข่า (Hamstring) โดยทาการวัดที่ความเร็ วเชิงมุมคงที่เท่ากับ 60o/s โดยก่อนทาการวัดจะให้ผทู ้ ดสอบทาความคุน้
ชินกับเครื่ องก่อนโดยการให้ทาการหดตัวของกล้ามเนื้อแบบหดสั้นที่ระดับต่ากว่าระดับสู งสุ ดของแรงกล้ามเนื้ อเหยียด
เข่าและกล้ามเนื้ องอเข่า (Submaximal Voluntary Concentric Knee Extension and Knee Flexion) ทา 5 ครั้ง ที่ ความเร็ ว
เชิ งมุม 120o/s หลังจากนั้นจึ งทาการทดสอบ โดยทาการทดสอบ แรงหดตัวของกล้ามเนื้ อแบบหดสั้นของกล้ามเนื้ อ
เหยียดเข่า (Concentric Knee Extension), แรงหดตัวของกล้ามเนื้ อแบบหดสั้นของกล้ามเนื้ องอเข่า (Concentric Knee
Flexion), แรงหดตัวของกล้ามเนื้ อแบบยืดยาวของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่า (Eccentric Knee Extension) และแรงหดตัวของ
กล้ามเนื้ อแบบยืดยาวของกล้ามเนื้ องอเข่า (Eccentric Knee Flexion) โดยในการทดสอบแต่ละค่า จะทาการทดสอบ 3
ครั้ง โดยบันทึกค่าที่สูงที่สุดในแต่ละท่าทดสอบ และพัก 1 นาที ในแต่ละครั้งการทดสอบ และทาการทดสอบทั้งสองข้าง
หลัง จากได้ค่ า สู ง สุ ด แล้ว จึ ง น ามาหาค่ า Functional Qecc/Hcon ratio และหาค่ า Conventional Qcon/Hcon ratio ส่ ว นการ
ประเมินระดับความเจ็บปวด ใช้แบบประเมินมาตรวัดด้วยสายตา (Visual Analog Scale (VAS)) ให้อาสาสมัครประเมิน
ระดับความเจ็บปวด ผ่านคะแนน 0-10 โดยเป็ นความรู ้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างการวิง่ ที่ผา่ นมา
หลังจากทาการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลก่อนการเริ่ มต้นออกกาลังกายแล้ว จะทาการนัดผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั หลังจากวัน
ทดสอบ 1-2 วัน เพื่อเข้ามารับโปรแกรมการออกกาลังกาย (ตารางที่ 1) รับสมุดบันทึกการออกกาลังกายและคาแนะนา
ในการบันทึก ซึ่ งในระหว่างการออกกาลังกาย 8 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั จะมีการโทรติดตามการออกกาลังกายอยูเ่ ป็ นระยะ และ
เมื่อครบ 8 สัปดาห์ จะทาการนัดเข้ามาทาการทดสอบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าและกล้ามเนื้ องอเข่า และ
ประเมินระดับความเจ็บปวด โดยในระหว่างการออกกาลังกาย 8 สัปดาห์ อาสาสมัครสามารถซ้อมวิ่งได้ตามปกติ และ
ให้มีการบันทึกระยะทางการวิง่ สะสมต่อสัปดาห์ และเมื่อครบ 8 สัปดาห์ ทาการนัดอาสาสมัครเพื่อทาการเก็บข้อมูลหลัง
สิ้นสุดโปรแกรมการออกกาลังกายอีกครั้งหนึ่ง
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MMO12-5
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ผลลักษณะกลุ่มทัว่ ไปของอาสาสมัครโดย ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
ทดสอบการกระจายของข้อมูล โดยใช้ Kolmogonov-Smirnov test พบว่ามีการกระจายตัวแบบปกติ เปรี ยบเทียบทางสถิติ
ค่าก่อนและหลังการออกกาลังกาย ด้วย paired t-test
ผลการวิจยั
อาสาสมัครเข้าร่ วมงานวิจยั เพศหญิง จานวน 18 คน ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเข้า มีอายุเฉลี่ย 37.78 ± 4.99 ปี น้ าหนัก
เฉลี่ย 53.89 ± 8.27 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 1.60 ± 0.06 เมตร ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 21.05 ± 2.50 กก/เมตร2 มีประสบการณ์
การวิง่ เฉลี่ย 21.05 ± 2.50 เดือน มีระยะวิง่ สะสมต่อสัปดาห์เฉลี่ยที่ 20.70 ± 8.49 กม./สัปดาห์ และมีระยะเวลาของการ
แสดงออกของอาการปวดเข่าลูกสะบ้า เฉลี่ย 6.22 ± 3.41 เดือน ในอาสาสมัครจานวน 18 คน พบว่ามีอาการปวดเข่า
ลูกสะบ้าข้างซ้าย จานวน 9 คน และข้างขวาจานวน 9 คน (ตารางที่ 2)
ค่ าอัตราส่ วนแบบทางานของความแข็งแรงกล้ ามเนื้อเหยียดเข่ าต่ อกล้ ามเนื้องอเข่ า (Functional Qecc/Hcon ratio)
ค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าและกล้ามเนื้ องอเข่า (ตารางที่ 3) เมื่อทาการวัดค่าความแข็งแรงด้วย
การทดสอบแบบการเคลื่ อ นไหวที่ ความเร็ วคงที่ (Isokinetic Test) ทดสอบก าลัง กล้า มเนื้ อ ขณะหดตัว แบบหดสั้น
(Concentric) และกล้ามเนื้ อหดตัวแบบยืดยาว (Eccentric)ในข้างที่ปกติและในข้างที่มีอาการบาดเจ็บ เปรี ยบเทียบก่อน
และหลังการออกกาลังกาย 8 สัปดาห์ นาค่าที่ ได้มาคานวณหาค่า Functional Qecc/Hcon ratio พบว่า ในข้างที่ มีอาการ
บาดเจ็บ ก่อนเริ่ มต้นโปรแกรมการออกกาลังกาย ค่า Functional Qecc/Hcon ratio มีค่าเฉลี่ย 1.21 ± 0.36 และภายหลังการ
ออกกาลังกาย พบว่ามีค่าเฉลี่ย 1.67 ± 0.18 ซึ่ งพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบ
ในข้างที่ไม่มีอาการบาดเจ็บ ก่อนเริ่ มต้นโปรแกรมการออกกาลังกาย ค่า Functional Qecc/Hcon ratio มีค่าเฉลี่ย 1.64 ± 0.28
และภายหลังการออกกาลังกาย พบว่ามีค่าเฉลี่ย 1.76 ± 0.20 ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การเปรี ยบเทียบค่า Functional Qecc/Hcon ratio ในระหว่างเข่าข้างที่มีการบาดเจ็บและข้างที่ไม่มีอาการบาดเจ็บ
พบว่า ก่อนเริ่ มออกกาลังกายของ Functional Qecc/Hcon ratio ข้างที่ มีอาการปวด มีค่าเฉลี่ย 1.21 ± 0.36 และ ข้างที่ ไม่มี
อาการปวด มีค่าเฉลี่ย 1.64 ± 0.28 ซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และภายหลังการออกกาลังกาย 8 สัปดาห์
Functional Qecc/Hcon ratio ข้างที่มีอาการปวด มีค่าเฉลี่ย 1.67 ± 0.18 และข้างที่ไม่มีอาการปวด มีค่าเฉลี่ย 1.76 ± 0.20 ซึ่ ง
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (รู ปที่ 2)
ค่ าระดับความเจ็บปวด
ค่าระดับความเจ็บปวด พบว่า ก่อนเริ่ มโปรแกรมการออกกาลังกาย อาสาสมัคร จานวน 18 คน มีระดับความ
เจ็บปวดขณะวิ่ง มี ค่า VAS เฉลี่ ยที่ 5.89 ± 1.71 และภายหลังการออกกาลังกายครบ 8 สัปดาห์ พบว่ามี ระดับความ
เจ็บปวดขณะวิง่ ลดลง มีค่า VAS เฉลี่ยที่ 1.06 ± 0.87 ซึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) และ
ยังพบว่า ระยะทางสะสมของการวิ่งต่อสัปดาห์ มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากก่อนเริ่ มโปรแกรมการออก
กาลังกาย มีระยะทางสะสมเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ 20.70 ± 7.50 และเมื่อสิ้ นสุ ดโปรแกรมการออกกาลังกาย ระยะทางสะสม
เฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ มีระยะทางสะสมเฉลี่ย 26.90 ± 8.79 ตามตารางที่ 5
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MMO12-6
ตารางที่ 1 แสดงโปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ นในนักวิง่ ที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า ระยะเวลา 8 สัปดาห์
ระยะที่ 1 สัปดาห์ที่ 1-4
ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5-8
ท่ าที่ 1 Side-Lying Hip Abduction Exercise

Week
1-2
3-4 with Elastic Band

Rep.
2 x 10 or 2 x 15
2 x 10 or 2 x 15

ท่ าที่ 1 Squat

Hold
5 or 10 sec
5 or 10 sec

Week
5-6
7-8 With Elastic Band

Rep.
2 x 10 or 2 x 15
2 x 10 or 2 x 15

Hold
5 or 10 sec
5 or 10 sec

ท่ าที่ 2 Step Down Forward
ท่ าที่ 2 Clamshell Exercise

Week
1-2
3-4 with Elastic Band

Rep.
2 x 10 or 2 x 15
2 x 10 or 2 x 15

Hold
5 or 10 sec
5 or 10 sec

Week

Rep.

5-6

2 x 10

Step Height
(Cm)
5/10/15/20

7-8

2 x 15

5/10/15/20

Rep.
15/direction,
15/direction,

Hold
5 or 10 sec
5 or 10 sec

Rep.
2 x 10 or 2 x 15
2 x 10 or 2 x 15

Hold
5 or 10 sec
5 or 10 sec

Rep.
2 x 10 or 2 x 15
2 x 10 or 2 x 15

Hold
5 or 10 sec
5 or 10 sec

ท่ าที่ 3 Four Direction

ท่ าที่ 3 Bridging Exercise
Week
5-6
7-8 With Elastic Band

Week
1-2
3-4 Single Leg

Rep.
2 x 10 or 2 x 15
2 x 10 or 2 x 15

Hold
5 or 10 sec
5 or 10 sec

ท่ าที่ 4 Step Down Backward

ท่ าที่ 4 Plank

Week
1-2

Rep.
2 x 10

Step Height (Cm)
5/10/15/20

Week
5-6 Knee Support
7-8 Feet Support

3-4

2 x 15

5/10/15/20

ท่ าที่ 5 Side Plank

Week
5-6 Knee Support
7-8 Feet Support
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MMO12-7
ตารางที่ 2 แสดงผลข้อมูลทัว่ ไปของอาสาสมัครนักวิง่ สมัครเล่นเพศหญิง จานวน 18 คน
General Data
Female with PFPs (N=18)
Mean ± SD
Age (year)
37.78 ± 4.99
Weight (kg.)
53.89 ± 8.27
Height (m.)
1.60 ± 0.06
2
BMI (kg./m. )
21.05 ± 2.50
Running Experience (month)
16.22 ± 10.77
Onset of Injury (month)
6.22 ± 3.41
Mileage (km./week)
20.70 ± 7.50
Affected side Rt. side N = 9
Lt. side N = 9
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลค่าการทดสอบ Isokinetice Test เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการออกกาลังกายที่บา้ นตาม
โปรแกรม 8 สัปดาห์
Isokinetic Test
Female with PFPs (N=18)
(Nm)
Pre-Test
Post-Test
t-test
Mean ± SD
Mean ± SD
Affected Side
Q con (Quadriceps Concentric Contraction) 70.72 ± 23.28
103.90 ± 22.42
0.000*
Q ecc (Quadriceps Eccentric Contraction) 66.61 ± 29.24
108.5 ± 22.98
0.000*
H con (Hamstring Concentric Contraction) 55.17 ± 15.82
65.89 ± 15.43
0.000*
H ecc (Hamstring Eccentric Contraction) 54.56 ± 16.39
67.37 ± 15.58
0.000*
Unaffected Side
Q con (Quadriceps Concentric Contraction) 90.50 ± 25.44
109.33 ± 22.39
0.00003*
Q ecc (Quadriceps Eccentric Contraction) 92.88 ± 28.46
115.44 ± 21.76
0.00001*
H con (Hamstring Concentric Contraction) 57.83 ± 17.32
66.78 ± 15.43
0.0002*
H ecc (Hamstring Eccentric Contraction) 59.83 ± 17.05
69.33 ± 23.74
0.128
*Significant (p<0.05)
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ตารางที่ 4 แสดงค่าผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบปกติและแบบทางาน
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ น 8 สัปดาห์
Female with PFPs (N=18)
Pre-Test
Post-Test
t-test
Mean ± SD
Mean ± SD
Affected Side
Functional Qecc/Hcon Ratio
1.21 ± 0.36‡
1.67 ± 0.18
0.0004*
Conventional Qcon/Hcon Ratio
1.28 ± 0.18 †
1.59 ± 0.15
0.0001*
Unaffected Side
Functional Qecc/Hcon Ratio
1.64 ± 0.28‡
1.76 ± 0.20
0.18
Conventional Qcon/Hcon Ratio
1.60 ± 0.21 †
1.66 ± 0.19
0.46
*Significant (p<0.05) (เปรี ยบเทียบระหว่าง Pre-Test และ Post-Test โดย paired t-test)
Significant (p=0.0000) (เปรี ยบเทียบค่า Conventional Qcon/Hcon Ratio ระหว่าง Affected Side และ Unaffected Side โดย paired t-test)
Significant (p=0.0001) (เปรี ยบเทียบค่า Functional Qecc/Hcon Ratio ระหว่าง Affected Side และ Unaffected Side โดย paired t-test)

2

*

1.8
1.6
1.4

Conventional Qcon/Hcon Ratio
(Affected Side)

1.2

Functional Qecc/Hcon Ratio (Affected
Side)

1
0.8

Conventional Qcon/Hcon Ratio
(Unaffected Side)

0.6

Functional Qecc/Hcon Ratio
(Unaffected Side)

0.4
0.2
0
Pre-Test

Post-Test

*Significant (p<0.05)
รู ปที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงของค่าอัตราส่วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบปกติและแบบทางาน
ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ น 8 สัปดาห์ ทั้งในข้างที่มีอาการบาดเจ็บและข้างที่ปกติ
(แกน X แสดงการทดสอบก่อนและหลัง, แกน Y แสดงค่าสัดส่วนระหว่าง Q/H ratio)
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2

*
1.5
Qecc/Hcon Affected Side

1

Qecc/Hcon Unaffected Side
0.5
0
Pre-Test

Post-Test

*Significant (p<0.05)
รู ปที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบผลความแตกต่างของค่า Functional Qecc/Hcon ratio ระหว่างเข่าข้างที่มีอาการบาดเจ็บ
ลูกสะบ้า กับเข่าข้างที่ไม่มีอาการบาดเจ็บ ในช่วงก่อนเริ่ มต้นโปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ นและหลังสิ้นสุด
โปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ น (แกน X แสดงการทดสอบก่อนและหลัง, แกน Y แสดงค่าสัดส่วนระหว่าง
Q/H ratio)
ตารางที่ 5 แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงของอาการปวดระหว่างวิง่ และระยะทางการวิง่ สะสมเฉลี่ย 1 สัปดาห์ เปรี ยบเทียบ
ในช่วงก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการออกกาลังกาย 8 สัปดาห์ และระยะทางการวิง่ สะสม
ใน 1 สัปดาห์
Female with PFPs (N=18)
Pre-Test
Post-Test
t-test
Mean ± SD
Mean ± SD
VAS
5.89 ± 1.71
1.06 ± 0.87
0.0000*
during Running
Mileage
20.70 ± 7.50
26.90 ± 8.79
0.0001*
(km/week)
*Significant (p<0.05)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่ วนแบบทางานของความแข็งแรงกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าต่อกล้ามเนื้ องอ
เข่ า (Functional Qecc/Hcon ratio) และระดับความเจ็บปวด ภายหลัง ได้รับโปรแกรมการออกก าลัง กายที่ บ้า น เวลา 8
สัปดาห์ ในนักวิ่งสมัครเล่นเพศหญิงที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้านั้น พบว่า ค่า Functional Qecc/Hcon ratio มีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่ ง
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับค่าอัตราส่ วนแบบปกติของความแข็งแรงกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าต่อกล้ามเนื้ องอเข่า (Conventional
Qcon/Hcon ratio) ที่ มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ นด้ว ยเช่ น กัน พบว่ า ค่ า Functional Qecc/Hcon ratio มี แ นวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้ นที่ สู ง กว่ า ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Guney et al. (2016) ที่ศึกษาค่าความสัมพันธ์ของค่า Q/H ratio ต่อค่าการทางานของเข่าในผู ้
ที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้านั้น พบว่า ค่า Functional Qecc/Hcon ratio มีค่าความสัมพันธ์ต่อการทางานของเข่าได้มากกว่าค่า

872

MMO12-10
Conventional Qcon/Hcon ratio ซึ่ งสามารถน าค่ า Functional Qecc/Hcon ratio มาเป็ นค่ า ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ความสมดุ ล ของ
กล้ามเนื้อเข่าในผูท้ ี่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้าได้
โปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ นในนักวิ่งสมัครเล่นที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า พบว่าเมื่อออกกาลังกายตาม
โปรแกรมเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าได้ สอดคล้องกับการศึ กษา ของ
Esculier et al. (2017) ได้ทาการศึกษาผลของโปรแกรมการออกกาลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่า
และกล้ามเนื้ อสะโพก พบว่า หลังการออกกาลังกาย 8 สัปดาห์ ค่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดเข่าขณะหดตัวแบบหด
สั้น (Quadriceps Concentric Contraction) มีค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ไม่ได้มีการวัดค่าความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ องอเข่า (Hamstring Contraction) และกล้ามเนื้อเหยียดเข่า ก็ทาการวัดแบบขณะหดตัวแบบหดสั้นเพียงลักษณะ
เดียว ไม่ได้มีการวัดขณะกล้ามเนื้ อหดตัวแบบยืดยาว (Quadriceps Eccentric Contraction) ซึ่งเป็ นลักษณะการหดตัวของ
กล้ามเนื้ อเหยียดเข่า ที่มีความสัมพันธ์กนั กับการทางานของเข่า การศึกษาครั้งนี้จึงพบว่าผลของการออกกาลังกายที่บา้ น
8 สัปดาห์ สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าขณะหดตัวแบบยืดยาวออกได้และยังสามารถเพิ่มค่า
Functional Qecc/Hcon ratio ให้เท่ากับความแข็งแรงข้างปกติได้
การศึ กษาผลการเปลี่ ยนแปลงระดับความเจ็บปวดขณะวิ่งในนักวิ่งสมัครเล่นเพศหญิ งที่ มีอาการปวดเข่ า
ลูกสะบ้า พบว่า เมื่อออกกาลังกายตามโปรแกรม 8 สัปดาห์ ค่าระดับความเจ็บปวดขณะวิ่งมีค่าลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษา Esculier et al. (2017) ผลการศึกษาพบว่า ผลของการออกกาลังกายตามโปรแกรม 8 สัปดาห์ มีผลช่วยลดระดับ
ความรู ้สึกเจ็บปวด ในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้าได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Khayambashi ในปี 2014 ที่พบว่า
การออกกาลังกายกล้ามเนื้ อกลุ่มสะโพกร่ วมกับการออกกาลังกายกล้ามเนื้ อเหยียดเข่า มีผลช่วยลดอาการปวดเข่าใน
ผูป้ ่ วยที่ มีอ าการปวดเข่า ลู ก สะบ้า ได้ ซึ่ ง ได้ผ ลดี ก ว่า การออกกาลังกายกล้า มเนื้ อเหยีย ดเข่า เพี ย งอย่า งเดี ยว ซึ่ ง ตาม
โปรแกรมการออกกาลังกาย สอดคล้องกับการศึกษาของผูว้ จิ ยั
โปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ นของนักวิ่งสมัครเล่นที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า ในระยะเวลา 8 สัปดาห์
จะเป็ นโปรแกรมการออกกาลังกายที่ให้ผลเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของทั้งกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัว กล้ามเนื้อสะโพกและ
กล้ามเนื้ อเหยียดเข่า ซึ่ งการศึ กษาของ Bolga et al. (2015) ที่ ทาการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของระดับความเจ็บปวด
การทางานของข้อเข่า และค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่า ก็พบว่าเมื่อสิ้ นสุ ดโปรแกรมการออกกาลังกาย ใน
กลุ่มที่ได้รับการออกกาลังกายแบบกลุ่มกล้ามเนื้ อแกนกลางลาตัวร่ วมกับกล้ามเนื้ อสะโพกและกล้ามเนื้ อเหยียดเข่า ให้
ผลลัพธ์ในการลดความเจ็บปวดและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าได้ดีกว่าการออกกาลังกายในลักษณะ
มาตรฐานเดิ ม คือการออกกาลังกายเฉพาะกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าเพียงอย่างเดี ยว แต่การวัดผลลัพธ์ค่าความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ ใช้การวัดโดย Hand Held Dynamometer ซึ่งเป็ นการวัดที่ไม่สามารถควบคุมความเร็ วเชิงมุมได้และไม่สามารถ
วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อขณะหดตัวแบบยืดยาวได้ จึงไม่สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ต่อลักษณะการทางาน
จริ งของกล้ามเนื้ อเข่าได้ การศึกษาครั้งนี้ จึงให้ผลการเปลี่ยนแปลงของความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อขณะหดตัวแบบยืด
ยาวออกของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่า ซึ่ งเป็ นการหดตัวเสมือนการทางานจริ งของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่า และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Bolga et al. (2015) ที่พบว่าการออกกาลังกายกายกล้ามเนื้ อแกนกลางลาตัวร่ วมกับกล้ามเนื้ อสะโพกและ
กล้ามเนื้อเหยียดเข่า ช่วยลดอาการปวดเข่าลูกสะบ้าได้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการออกกาลังกายตามโปรแกรมการออกกาลังกายที่ บ้าน 8 สัปดาห์ จะส่ งผลให้ค่า
Functional Qecc/Hcon ratio เพิม่ ขึ้นใกล้เคียงค่าปกติ และยังลดระดับความรู ้สึกเจ็บปวดได้อีกด้วย แต่การศึกษาครั้งนี้ศึกษา
ในนักวิ่งทัว่ ไปเพศหญิงเพียงกลุ่มเดียว แต่อาการบาดเจ็บลูกสะบ้าในนักวิ่งทัว่ ไป ถือเป็ นอาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยทั้ง
ในเพศชายและเพศหญิง การศึกษาผลความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงจะทาให้ออกแบบโปรแกรมการออก
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กาลังกายที่มีประสิ ทธิ ภาพได้มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะอาการปวดเข่าลูกสะบ้าในเพศหญิงและเพศ
ชายนั้น พบว่าเพศหญิงมีอตั ราการเกิดภาวะปวดเข่าลูกสะบ้าได้มากกว่าเพศชาย เป็ นผลมากจากความไม่แข็งแรงของ
กล้ามเนื้ อสะโพกและกล้ามเนื้ อต้นขา ส่ วนในเพศชายมีการศึกษายังไม่มากและข้อสรุ ปของ Crossley et al. (2016a) ก็
พบว่าการออกกาลังกายกล้ามเนื้ อสะโพกเพียงอย่างเดียว ไม่พบความแตกต่างกันเมื่อเปรี ยบเทียบกับการออกกาลังกาย
กล้ามเนื้อต้นขาเพียงอย่างเดียวในเพศชายที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุ ปได้วา่ การออกกาลังกายตามโปรแกรมการออกกาลังกายที่บา้ น เป็ นระยะเวลา
8 สัปดาห์น้ นั มีผลทาให้ค่า Functional Qecc/Hcon ratio มีค่าเพิ่มขึ้น และช่วยลดระดับความรู ้สึกเจ็บปวดได้เป็ นอย่างดี ซึ่ง
ค่า Functional Qecc/Hcon ratio ที่ทาการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเหยียดเข่าและกล้ามเนื้ องอเข่าที่ความเร็ วเชิงมุมที่
60๐/s นี้ สามารถเป็ นค่าที่เป็ นตัวชี้วดั ผลลัพธ์ของโปรแกรมการออกกาลังกายในนักวิง่ ทัว่ ไปที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า
ได้ และสามารถเป็ นค่าที่ใช้ประเมินความไม่สมดุลของกล้ามเนื้ อเข่าสองข้างได้ ทั้งยังเป็ นค่าที่ประเมินความเสี่ ยงต่อ
การบาดเจ็บได้ หากค่าความสมดุลมีค่าน้อย ก็จะมีความเสี่ ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บข้อต่อลูกสะบ้าได้ ซึ่ งในนักวิ่ง
ทัว่ ไปเพศหญิ ง ที่ มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า เมื่ อออกกาลังกายตามโปรแกรม เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ Functional
Qecc/Hcon ratio เพิ่มขึ้นและมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับข้างปกติได้ อีกทั้งยังช่วยลดระดับความเจ็บปวดขณะวิ่งได้ ส่ งผล
ให้เกิดประสิ ทธิภาพการวิ่งและสามารถพัฒนาการวิ่งให้ดียง่ิ ขึ้น และอาจจะช่วยลดอัตราการเกิดการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ อาสาสมัครนักวิ่งทุกท่าน ที่เสี ยสละเวลาและให้ความร่ วมมือในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ผศ.ดร.นพ.ภาสกร วัธ นธาดา ที่ ค อยให้ ค าปรึ ก ษา ข้อ เสนอแนะและติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนิ นการวิจยั ตลอดจนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการ 304 ชั้น 3 ตึกแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คอยอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และขอขอบคุณกาลังใจและการช่วยเหลือจากคุณ
พ่อ คุณแม่ พี่ๆและน้องๆทั้งที่ทางานและคณะที่คอยให้ความช่วยเหลือมาตลอด ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาและ
ปรารถนาดีของทุกท่านเป็ นอย่างยิง่ จึงกรายขอบพระคุณและขอบคุณไว้ในโอกาสนี้
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