
 

 

Q&A  เร่ือง เทคนิคการเลือกใชอุ้ปกรณ์พยงุเข่าแบบต่าง  ๆ 

(Knee Support / Knee Brace / Knee Orthosis) 

BY…FIRSTPHYSIO               http://www.firstphysioclinics.com                   Line ID: 0852644994 

1. Q: การใช้ผ้ายดืลดปวดเข่าส าเร็จรูป knee support คอือะไร 

    A:เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยพยงุขอ้เข่าเพื่อไม่ใหมี้การบาดเจบ็ซ ้ าในผูป่้วยท่ีไดรั้บการบาดเจบ็บริเวณเข่า หรือช่วย
กระชบักลา้มเน้ือรอบเข่าในผูท่ี้มีปัญหาอ่อนแรงของกลา้มเน้ือรอบขอ้เข่า 
2. Q: เมือ่ไหร่จึงควรเร่ิมใช้การใช้ผ้ายดืลดปวดเข่าส าเร็จรูป knee support 

    A: เม่ือรู้สึกเร่ิมปวดเข่าขณะเดินทางลาด หรือเร่ิมขดัท่ีเข่าขณะข้ึนลงบนัได  

3. Q: การใช้ผ้ายดืลดปวดเข่าส าเร็จรูป knee supportมกีีแ่บบ อะไรบ้าง 

    A: มี 3 แบบ คือ elastic knee support,  knee brace และ knee orthosis 

4. Q: แต่ละแบบต่างกนัยงัไง 

    A: แบบท่ี 1 elastic knee support เป็นผา้ยดืท่ีออกแบบการทอโดยมีแรงกดรัดท่ีเหมาะสมสวมเข่าเพื่อใหเ้ข่า
กระชบั เช่น ผา้ยดืลดปวดเข่าส าเร็จรูป knee support 
        แบบท่ี 2  knee brace เป็นผา้ยดืท่ีมีแกนเหลก็อยูท่างดา้นขา้งของเข่าจะช่วยพยงุเข่าไดดี้กวา่ elastic knee 
support เช่น open patellar flexible bar อุปกรณ์พยงุขอ้เข่าและสะบา้แบบมีแกน 
        แบบท่ี 3  knee orthosis  เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถปรับองศาของขอ้เข่าใหจ้  ากดัอยูใ่นการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งการได้ 
เช่น อุปกรณ์พยงุเข่าปรับองศาได ้ (hinge knee support) 
5. Q:กายภาพบ าบัดกบัการใช้ผ้ายดืลดปวดเข่าส าเร็จรูป Elastic knee support ใส่เพือ่อะไร 

    A:ใส่เพื่อตอ้งการกระชบัเข่า เพิ่มความมัน่คงใหก้บัเข่า 

6. Q: open patellar flexible bar อปุกรณ์พยุงข้อเข่าและสะบ้าแบบมแีกน ใส่เพือ่อะไร 

    A:ใส่เพื่อพยงุเข่าและป้องกนัการเหยยีด – งอ เข่าท่ีมากเกินไป 

7. Q:อปุกรณ์พยุงเข่าปรับองศาได้ (hinge knee support)ใส่เพือ่อะไร 

    A: ช่วยป้องกนัเข่าแอ่นในกรณีท่ีมีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ hamstrings และป้องกนัเข่าทรุดในกรณีท่ีมีการ
อ่อนแรงของกลา้มเน้ือ quadriceps โดยท่ีกลา้มเน้ือรอบขอ้เทา้แขง็แรง  
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8. Q: ข้อควรระวงัของการใส่ ผ้ายดืลดปวดเข่าส าเร็จรูป knee support คอือะไร 

    A: ไม่ควรเลือกใส่ผา้ยดืลดปวดเข่าส าเร็จรูป  knee support ท่ีแน่นจนเกินไป มีผลเสียจากการถูกรัด เพราะจะไป
ขดัขวางการไหลเวยีนของเลือดท่ีขาและเทา้ ทั้งขาไปและกลบัสู่หวัใจ และการใส่นานๆจะท าใหก้ลา้มเน้ือรอบเข่า
อ่อนแรงเน่ืองจากไม่ค่อยไดใ้ชง้าน และจากการท่ีไม่ไดเ้คล่ือนไหวเตม็ท่ีท าใหข้อ้ติด โครงสร้างรอบเข่าจะอ่อนแอ
ลงท าใหบ้าดเจบ็ไดง่้ายข้ึน 
9. Q: ท าไมผู้ป่วยอมัพาตคร่ึงซีกควรใส่ อปุกรณ์พยุงเข่าปรับองศาได้ (hinge knee support) 

    A: เน่ืองจากผูป่้วยอมัพาตคร่ึงซีกจะมีการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือซีกใดซีกหน่ึง รวมไปถึงกลา้มเน้ือท่ีช่วยในการ
เหยยีดเข่า (quadriceps) เม้ือกลา้มเน้ือมดัน้ีอ่อนแรงท าใหข้ณะยนืเข่าจะทรุดการใส่ อุปกรณ์พยงุเข่าปรับองศาได ้
(hinge knee support) ท าใหเ้ข่ากระชบัข้ึนและสามารถอยูใ่นท่าเหยยีดตรงได ้
10. Q: ควรใส่ผ้ายดืลดปวดเข่าส าเร็จรูป knee spport ตอนไหนบ้าง 

      A: ควรใส่ในขณะท่ียนื หรือเดิน หรือในขณะท่ีมีการลงน ้าหนกัท่ีขอ้เข่า เพื่อช่วยพยงุโครงสร้างรอบๆขอ้เข่า 
ไม่ใหมี้การบาดเจบ็ซ ้ า หรือเข่าทรุดเข่าแอ่นขณะเดินในผูป่้วยบางราย  
11. Q: ในการเลอืกซ้ือผ้ายดืลดปวดเข่าส าเร็จรูป knee support ควรมกีารวดัขนาดอย่างไรจึงเหมาะสม 

      A: วดัความยาวของเส้นรอบวงรอบหวัเข่าพร้อมดว้ยความยาวของเส้นรอบวงของตน้ขากจ็ะท าให ้knee support 
กระชบัเหมาะกบัผูใ้ชง้าน 
12. Q: อปุกรณ์พยุงเข่าปรับองศาได้ (hinge knee support) เมือ่ใส่แล้วจะเคลือ่นไหวได้หรือไม่ 

      A: สามารถเคล่ือนไหวไดใ้นช่วงองศาท่ีปรับไว ้

13. Q: การตัดสินใจทีจ่ะใส่หรือไม่ใส่อปุกรณ์พยุงเข่าปรับองศาได้ (hinge knee support) ในผู้ป่วยผ่าตัด ACL 
ขึน้อยู่กบัปัจจัยอะไรบ้าง 
      A: พิจารณาจากเส้นเอน็วา่มัน่คงมากนอ้ยแค่ไหน การ pre-tension ของเส้นเอน็วา่ท าไดดี้เท่าไหร่, ก  าลงัของ
กลา้มเน้ือรอบขอ้เข่าแขง็แรงมากนอ้ยเพียงใด, กระดูกของคนไขห้นาแน่นดีหรือไม่ เป็นตน้ 
14. Q: ในผู้ป่วยทีแ่พ้ knee support แต่จ าเป็นต้องใช้จะมวีธิีแนะน าอย่างไรบ้าง 

      A: ทาแป้งฝุ่ นรอบๆเข่า ก่อนใส่ผา้ยดืพยงุเข่า เพราะความช้ืนหรือเหง่ือท าใหเ้กิดอาการคนัได ้

15. Q: เอน็ไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดควรใส่อปุกรณ์พยุงเข่า knee orthosis แบบไหน 

      A: แบบอุปกรณ์พยงุเข่าปรับองศาได ้(hinge knee support)  เพราะการฉีกขาดของเส้นเอน็จะท าใหเ้ข่าไม่มนัคง
และควรทีจะหลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวท่ีมากเพื่อป้องกนัการบาดเจบ็ซ ้ า อุปกรณ์ช้ินน้ีมีความแขง็แรงและจ ากดัการ



 

 

เคล่ือนไหวไดดี้ จึงเหมาะท่ีสุด 

16. Q: อปุกรณ์พยุงเข่าปรับองศาได้ (hinge knee support)ใส่ขณะวิง่ได้หรือไม่ 

      A: ไม่ควรใส่ อุปกรณ์พยงุเข่าปรับองศาได ้(hinge knee support)ขณะวิง่ เพราะจะท าใหก้ลา้มเน้ือท างานไม่
เตม็ท่ี อุปกรณ์พยงุเข่าปรับองศาได ้(hinge knee support)จะเหมาะส าหรับเวลาท่ีมีอาการบาดเจบ็เม่ือใส่แลว้จะช่วย
ไม่ใหข้อ้เข่าเคล่ือนไหวมากเกินไปในกิจกรรมท่ีไม่ไดอ้อกแรงหกัโหม 
17. Q: เข่าเส่ือมจะใส่ การใส่ open patellar flexible bar อปุกรณ์พยุงข้อเข่าและสะบ้าแบบมแีกนได้หรือไม่ 

      A: ใส่ได ้เพื่อพยงุกลา้มเน้ือรอบเข่าใหก้ระชบัข้ึนซ่ึงจะช่วยพยงุน ้าหนกัท่ีจะกระท ากบัขอ้เข่าไดบ้า้ง แต่จะไม่ได้
แกปั้ญหาในเร่ืองของเข่าเส่ือม 
18. Q: ท าไมจึงไม่ควรใส่ผ้ายดืลดปวดเข่าส าเร็จรูป knee support ตลอดเวลา 

      A: เพราะจะท าใหก้ลา้มเน้ือรอบเข่าอ่อนแรงเน่ืองจากไม่ค่อยไดใ้ชง้าน และจากการท่ีไม่ไดเ้คล่ือนไหวเตม็ท่ีท า
ใหข้อ้ติด โครงสร้างรอบเข่าจะอ่อนแอลงท าใหบ้าดเจบ็ไดง่้ายข้ึน 
19. Q: ท าไมผู้ทีม่อีาการข้อเข่าหลวมรุนแรงจึงได้รับค าแนะน าให้ใส่ open patellar flexible bar อปุกรณ์พยุงข้อ
เข่าและสะบ้าแบบมแีกน 
      A: เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การเคล่ือนไหวของขอ้เข่ามากเกินไปเน่ืองจากการเคล่ือนไหวอาจท าใหข้อ้เข่าหลวมไป
กวา่เดิม 
20. Q: open patellar flexible bar อปุกรณ์พยุงข้อเข่าและสะบ้าแบบมแีกน ลดอาการปวดได้อย่างไร  

     A: open patellar flexible bar อุปกรณ์พยงุขอ้เข่าและสะบา้แบบมีแกน ท าใหเ้ข่ามัน่คงและกระชบัข้ึนข้ึน ป้องกนั
การบาดเจบ็ซ ้ าๆ ได ้อาการปวดจึงลดลง 
21. Q: ท าไม elastic knee supportจึงมปีระโยชน์ในการให้ความอบอุ่นกบัเข่า  

      A: เน่ืองจาก elastic knee support ป้องกนัการถูกความเยน็ 

22. Q: ผู้ป่วยทีม่ปัีญหาของเส้นเอน็ฉีกขาดแต่ไม่ได้รับการรักษาแบบผ่าตัด  การใส่ open patellar flexible bar 
อปุกรณ์พยุงข้อเข่าและสะบ้าแบบมแีกน จะมบีทบาทต่อผู้ป่วยประเภทนีอ้ย่างไร 
A: open patellar flexible bar อุปกรณ์พยงุขอ้เข่าและสะบา้แบบมีแกน จะช่วยป้องกนัเข่าจากความไม่มัน่คงในการ
เคล่ือนไหวท่ีผูป่้วยอาจจะตอ้งใชไ้มค้  ้ายนัในการลงน ้าหนกัท่ีขาขณะเดิน 
23.Q: ผู้ป่วยทีใ่ส่ knee support ควรเน้นการออกก าลงักายแบบใด 

     A: เนน้การบริหารกลา้มเน้ือหนา้ขาและกลา้มเน้ือรอบเข่าเป็นประจ าทุกวนั 



 

 

24. Q: การใส่ open patellar flexible bar อปุกรณ์พยุงข้อเข่าและสะบ้าแบบมแีกนเหมาะกบัผู้ป่วยประเภทใด 

      A: เหมาะกบัผูท่ี้มีปัญหาเข่าแอ่น เข่าทรุด และในผูท่ี้ตอ้งมีการจ ากดัการเคล่ือนไหวของเข่า เช่น ผูป่้วยผา่ตดัเอน็
รอบเข่า ผูป่้วยท่ีหมอนรองกระดูกเข่าเส่ือมเป็นตน้ 
25. Q: ท าไมอปุกรณ์พยุงเข่าปรับองศาได้  (hinge knee support) จึงเหมาะกบัผู้ป่วยผ่าตัดเข่า 

      A: เพราะ อุปกรณ์พยงุเข่าปรับองศาได ้ (hinge knee support) สามารถช่วยพยงุกลา้มเน้ือและโครงสร้างรอบๆ 
ขอ้เข่า รวมไปถึงใหค้วามมัน่คงและรองรับน ้าหนกัตวัท่ีมากระท ากบัขอ้เข่าไดดี้กวา่ elastic knee support เน่ืองจาก
มีแกนเหลก็และสามารถจ ากดัการเคล่ือนไหวของเข่าไดดี้กวา่ 
26. Q: ท าไมผู้ป่วยทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัหมอนรองกระดูกเข่าแตกบางรายต้องใส่ การใส่ open patellar flexible bar 
อปุกรณ์พยุงข้อเข่าและสะบ้าแบบมแีกน  
      A: เพราะกลา้มเน้ือรอบเข่าของผูป่้วยอ่อนแรง ท าใหเ้ข่าแอ่นมากเกินไปขณะยนืเดิน หรือเข่าทรุด การใส่ open 
patellar flexible bar อุปกรณ์พยงุขอ้เข่าและสะบา้แบบมีแกนจึงเป็นตวัช่วยพยงุกลา้มเน้ือใหก้ระชบัและท างานดีข้ึน
ได ้
 


