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อาการปวดเข่าทางด้านหน้า (patellofemoral pain syndrome: PFPS) เป็นอาการที่พบบ่อย มักจะเกิดในวัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ (Cocurn and Bartian, 
2018: 96-108) โดยเกิดจากการตึงของ Iliotibial band และการอ่อนแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อเหยียดเข่าโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ vastus medialis (VMO) (Osorio and 
Vario, 2013; 199-209) ส่งผลให้สะบ้าถูกดึงออกด้านนอกจนท าให้เกิดแรงเฉือน (shear force) ทางด้านนอกของเข่าที่มากเกินไป ท าให้มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้า ซึ่ง
อาการปวดนี้จะเพิ่มมากขึ้น เมื่อท ากิจกรรม เช่น การยืนย่อเข่า การวิ่ง และการขึ้นลงบันได วิธีการรักษามีหลากหลายวิธี การรักษาที่เห็นผลทันที และไม่มีผลข้างเคียงต่อ
ร่างกาย นั่นคือการติดไคเนซโิอเทป ที่มีลักษณะบาง และยืดหยุ่น เมื่อติดลงไปบนผิวหนัง (Pelter, 2016) จึงท าให้เกิดการแยกห่างของผิวหนังและกล้ามเนื้อผังพืด ส่งผล
ให้เพิ่มการไหลเวียนเลือดและน้ าเหลือง และลดแรงกระท าระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกสะบ้า ส่งผลให้ปวดลดลง (Gibbons, 2016) ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับไคเนซิโอ
เทปในไทยไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการติดไค เนซิโอเทปต่ออาการปวดและมุมงอข้อเข่าในท่าสควอช (squat) ในนักศึกษาหญิงที่มี
อาการปวดเข่าทางด้านหน้า 

ข้อมูล (n=10) Mean

ก่อน

SDก่อน mean

หลัง

SDหลัง t P value

VAS 2.66 0.33 1.30 0.29 7.846 0.000*

Knee squat 72.0 2.38 83.50 2.36 - 6.866 0.000*

1. จริยธรรมเลขที่ อ.487/2559 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์เชิญชวนนักศึกษาที่มีอาการปวดเข่าทางด้านหน้าเข้า
3. กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน ท าแบบประเมิน แบบสอบถามข้อมลูทั่วไป และลง
นามในแบบยินยอมการเข้าร่วมงานวิจัย
4. ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการประเมินระดับความปวดด้วย VAS ขณะขึ้นลงบันได 12 ขั้น 
และ การวัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อเขา่ในท่า squat ก่อนและหลังการติดไคเนซิ
โอเทปทันทีบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก โดยใช้ผู้ประเมินระดับความปวดและองศา
การเคลื่อนไหวคนเดียวตลอดการวิจัย (รูป 1)
5. ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการติดไคเนซโิอเทปยี่ห้อล็อคเทป (rock tape) ด้วยเทคนิค Y 
เทคนิค โดยใช้ผู้ติดเทปคนเดียวตลอดการวิจัย (รูป 2)
6. น าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ค่าที (dependent t-test) เปรียบเทียบระดบัอาการปวดและ
องศาข้อเข่าขณะ squat ก่อนและหลงัการติดไคเนซโิอเทป

การติดไคเนซโิอเทปต่ออาการปวดและมุมองศาการงอเข่าท่าสควอช มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) การติดเทปไปบนผิวหนังจะไปกระตุ้นเส้นประสาทขนาดใหญ่ เกิดการ
ยับยั้งการส่งกระแสประสาทจากไขสันหลังบริเวณ substantiagelatinosa cell (SG) ท าให้อาการ
ปวดลดลง สอดคล้องกับงานวิจัย Lee (2012; 153-156) พบว่าผลการติดไคเนซิโอเทปลงไปบน
ผิวหนังจะท าให้เกิดรอยย่นของเทปบนผิวหนัง จึงท าให้เกิดการแยกห่างของผิวหนัง และกล้ามเนื้อ
พังผืดดส่งผลให้เกิดการไหลเวียนเลือด และน้ าเหลืองเพิ่มขึ้นท าให้อาการปวดลดลง เมื่ออาการปวด
ลดลง  จึงส่งผลให้ความสามารถในการท ากิจกรรมเพิ่มขึ้น หรืออาจเกิดจากการติดไคเนซิโอเทปจะ
ช่วยกระตุ้นตัวรับความรู้สึกท่ีผิวหนัง ท าให้ส่งสัญญาณประสาทไปได้เร็วอาการปวดจึงลดลง 
นอกจากนั้นการติดไคเนซโิอเทปมีผลกระตุ้นการท างานของกล้ามเนื้อเข่าด้านใน (vastus medialis 
oblique) ให้ดึงสะบ้าเข้าด้านในผ่านผิวสัมผัส (tactile input) เมื่อสะบ้าวางตัวในต าแหน่งท่ี
เหมาะสม จึงสามารถงอเข่าเข่าท่าสควอชได้เพ่ิมขึ้น การท างานของเข่าจึงดีขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
การติดเทปเป็นเพียงผลระยะสั้น ยังคงต้องมีการออกก าลังกายกล้ามเนื้อรอบเข่าให้มีความแข็งแรง
และความยืดหยุ่นท่ีเหมาะสมเพื่อผลการรักษาในระยะยาวต่อไปรูป 2 แสดงการติดเทปรูป 1 แสดงการวัดมุมงอเข่าท่าสควอช

p<0.05


