เส้นเอ็นไขว้ ในข้อเข่า

(Cruciate ligaments) คืออะไร
เส้ น เอ็ น ประเภทนี้ จ ะพบภายในข้ อ เข่ า ซึ่ ง จะ
วางตัวไขว้กันเป็นรูปกากบาท โดยเส้นเอ็นไขว้หน้าจะ
อยู่ด้านหน้าและเส้นเอ็นไขว้อยู่ด้านหลัง เส้นเอ็นทั้ง
สองจะทำงานร่วมกันควบคุม ความมั่นคงของเข่าใน
แนวหน้า-หลัง
เส้นเอ็นไขว้หน้าวางตัวในแนวทแยงตรงกลางข้อ
เข่าเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกแข้ง เคลื่อนไปด้านหน้าต่อ
กระดูกต้นขา ในขณะมีการเคลื่อนไหว และยังช่วยให้
ความมั่ น คงแก่ เ ข่ า ในแนวแกนหมุ น ร่ ว มกั บ เส้ น เอ็ น
อื่นๆ โดยทั่วไปการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้า พบได้บ่อย
กว่าเอ็นไขว้หลัง

โครงสร้างทางกายวิภาค

การบาดเจ็บเส้นเอ็นไขว้หน้า
(Anterior Cruciate Ligament Injury)

เส้นเอ็นไขว้หน้าบาดเจ็บหรือฉีกขาด เป็นการ
บาดเจ็บของข้อเข่าที่พบได้บ่อยในอุบัติเหตุทั่วไป
เช่นการพลัดตกหกล้ม หรือในนักกีฬา เช่น ฟุตบอล
บาสเกตบอล รักบี้ เป็นต้น
การบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หลัง มักจะเกิด
ร่วมกับการบาดเจ็บของโครงสร้างส่วนอื่นของข้อเข่า
เช่น หมอนรองข้อเข่า ผิวกระดูกอ่อน ดังนั้นเมื่อเกิด
การบาดเจ็บเกิดขึ้น ผู้ป่วยควรจะได้รับการดูแลจาก
แพทย์เฉพาะทางเพื่อวางแผนการรักษาว่าจะรักษา
ด้วยวิธีใด จำเป็นจะต้องแก้ไขอาการบาดเจ็บด้วย
การผ่าตัดหรือไม่
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การรักษาเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด

เส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าที่ขาดจะไม่สามารถ
เชื่อมต่อกันได้เอง การรับประทานยาแก้อักเสบ
เป็นเพียงการช่วยลดอาการปวดจากการอักเสบ
ของเยื้ อ หุ้ ม ข้ อ และลดอาการบวมเท่ า นั้ น
แนวทางการรักษาเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดขึ้นอยู่
กั บ ความต้ อ งการของผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะคน เช่ น
นักกีฬาที่อายุน้อยที่ต้องใช้ความคล่องตัวในการ
เคลื่อนไหว ส่วนใหญ่ต้องได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัด เพื่อจะได้กลับไปเล่นกีฬาได้เต็มความ
สามารถ นอกจากนี้ การผ่าตัดดังกล่าวยังจะ
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อส่วนอื่นของ
ข้อเข่า โดยเฉพาะหมอนรองข้อเข่า
การผ่าตัดจะทำผ่านกล้องส่องข้อขนาดเล็ก
และใช้การย้ายเนื้อเยื่อเส้นเอ็นไปไว้ในตำแหน่ง
ของเส้ น เอ็ น ไขว้ ห น้ า ที่
บาดเจ็บ เส้นเอ็นที่นำมา
ใช้ รั ก ษาสามารถได้ ม า
จากหลายแหล่ ง โดย
ทั่วไป เส้นเอ็นที่นิยมนำ
มาทดแทนคือ
1. เส้ น เอ็ น สะบ้ า
ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งสะบ้ า กั บ
กระดูกแข้ง
2. เส้นเอ็น
Hamstrings ซึ่งอยู่ด้านใน
ของข้อเข่า
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ผ่าตัดรักษาด้วยวิธีส่องกล้อง

หนึ่งแกน

สองแกน

นอกจากนี้ เทคนิ ค ของ
การผ่ า ตั ด สร้ า งเอ็ น ไขว้ ห น้ า
สามารถทำได้ทั้งแบบ หนึ่งแกน
และสองแกน ซึ่งมุ่งหวังจะเสริม
สร้ า งความมั่ น คงของข้ อ เข่ า
ได้ อ ย่า งสมบู รณ์แ บบ สำหรับ
รายละเอียดของการผ่าตัดสร้าง
เส้นเอ็นไขว้หน้าแบบสองแกน
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนั้น 

ก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถในการ
ป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่า
ได้ดียิ่งขึ้น แต่ขั้นตอนการผ่าตัด
ก็จะยุ่งยากกว่า

การปฏิบัติตัวขณะนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด

การปฏิบัติตัวขณะ
นอนโรงพยาบาล
หลังผ่าตัด
1. ลดอาการ
ปวดและบวมโดยประคบเย็ น 20 นาที
บริเวณรอบแผลผ่าตัด 3-4 ครัง้ ต่อวัน เป็น
เวลา 2-3 วัน หรือจนอาการบวมลดลง
2. เริม่ ฝึกบริหารกระดกข้อเท้าบ่อยๆ
ตัง้ แต่วนั แรกหลังผ่าตัด
3. ออกกำลัง
กายกล้ามเนื้อต้น
ขา และสะโพก ใน
ท่านอนหงาย
ฝึ ก เกร็ ง กล้ า มเนื้ อ ต้ น ขาด้ า นหน้ า 

(เริม่ ฝึกเกร็งกล้ามเนือ้ 5 วินาที สลับกับพัก
3 วินาที) 10-20 ครัง้ ต่อชุด แบ่งทำ 3 ชุด
ต่อวัน
ฝึ ก เกร็ ง กล้ า มเนื้ อ สะโพก โดยกด
สะโพกกับพืน้ เตียง (เกร็งกล้ามเนือ้ 5 วินาที

สลับกับพัก 3 วินาที) 10-20 ครัง้ ต่อชุด
แบ่งทำ 3 ชุดต่อวัน
ฝึ ก ยกขาขณะเหยี ย ดเข่ า ตรง
อาจใช้การประคองช่วย 10-20 ครัง้ ต่อ
ชุด ทำ 3 ชุดต่อวัน
ฝึ ก ยกขาไปด้ า นข้ า ง ท่ า กาง
สะโพก อาจใช้การประคองช่วย 10-20
ครัง้ ต่อชุด 3 ชุดต่อวัน
4. ห้ามวางหมอนใต้เข่า พยายาม
เหยียดข้อเข่าให้ตรงขณะนอน
5. ใช้ไม้คำ้ ยันช่วยเดินเพือ่ ความ
สะดวก โดยทั่ ว ไปสามารถเดิ น ลง
น้ำหนักได้
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ข้อปฏิบัติในการเดินไม้ค้ำยัน

1. หัดยืนทรงตัวด้วยขา
ข้างดี เอามือยันขอบเตียง เพือ่
สามารถทรงตัวได้ดี หัดยกไม้ค้ำ
ยันทีละข้าง หรือสองข้างไปพร้อมกัน
ทัง้ ข้างหน้า หลัง และด้านข้าง ถือไม้เท้าให้ปลายไม้คำ้ ยันอยู่
ห่างจากเท้า 4-6 นิว้ โดยใช้กล้ามเนือ้ ไหล่ หนีบไม้คำ้ ยันกันไม้
เลื่ อ นหลุ ด ห้ า มใช้ รั ก แร้ ก ดลงบนไม้ ค้ ำ ยั น เพราะจะเกิ ด
อันตรายต่อ เส้นประสาทเรเดียลทีแ่ ขนได้
2. ยกไม้คำ้ ยันทัง้ สองข้าง ไปพร้อมกับขาข้างทีบ่ าดเจ็บ
ไปข้างหน้า กดน้ำหนักตัวบนแขนและมือไปยังไม้ค้ำยัน แล้ว
ตามด้วยขาข้างทีแ่ ข็งแรง
3. การเดินถอยหลัง ทำเช่นเดียวกับการเดินไปข้างหน้า
หรืออาจทำโดยก้าวขาข้างแข็งแรงมาด้านหลังก่อน จากนัน้ ก้าว
ขาข้างบาดเจ็บมาอยูร่ ะดับเดียวกับไม้คำ้ ยัน
4. การเดินไปด้านข้าง เช่น เมือ่ จะเดินไปข้างขวา ให้ยก
ไม้คำ้ ข้างขวากางออกไปตามด้วยขาขวา แล้วก้าวเท้าซ้ายตาม
มา ตามด้วยไม้คำ้ ยันทางซ้าย
5. การหมุนตัว ไม่วา่ จะหมุนซ้าย หรือหมุนขวา ขาข้างที่
เป็นจุดหมุนต้องเป็นขาข้างดีเสมอ
6. การเดินขึน้ บันได หรือทางต่างระดับ ให้กา้ วขาข้างดี
ขึน้ ก่อนเสมอ ใช้แขนข้างอยูช่ ดิ กับราวบันไดยึดราวบันได ส่วน
แขนอีกข้างหนึง่ ใช้ไม้คำ้ ยัน โดยไม้คำ้ ยันข้างทีไ่ ม่ถกู ใช้งาน อาจ
รวบติดกับข้างทีถ่ กู ใช้งาน
7. การเดินลงบันได ให้ผปู้ ว่ ยยกไม้คำ้ ยันมาวางทีบ่ นั ได้
ขัน้ ทีอ่ ยูถ่ ดั ไปด้านล่างหนึง่ ขัน้ และเคลือ่ นมือด้านทีจ่ บั ราวบันได
ไปด้านหน้าเล็กน้อย ยื่นขาข้างที่บาดเจ็บเยื้องไปข้างหน้าเล็ก
น้อย หรืองอเข่า ยกขาข้างทีบ่ าดเจ็บให้พน้ พืน้ ออกแรงเหยียด
แขนทัง้ สองข้าง เพือ่ รับน้ำหนักร่างกาย ในขณะเดียวกับยกขา
ข้างทีด่ ลี งมาที่ บันไดขัน้ ทีอ่ ยูถ่ ดั ลงไปด้านล่างหนึง่ ขัน้
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แนวทาง
การปฏิบัติตัว
หลังออกจาก
โรงพยาบาล
ระยะที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-2)
เป้าหมาย
1. ป้องกันการบาดเจ็บช้ำต่อเส้นเอ็นที่ได้รับการซ่อม เช่น การล้ม
2. ดูแลรักษาแผลผ่าตัด จนแผลหายสนิทดี
3. การลดอาการบวม บริเวณข้อเข่าและขา
4. บรรลุเป้าหมายการเหยียดข้อเข่าให้ตรงสุด
5. สามารถงอเข่าได้ 90 องศา
6. กระตุ้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา
การดูแลรักษาแผล
แผลเย็ บ จากห้ อ งผ่ า ตั ด ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
แผลสะอาด สามารถปิดแผลได้จนถึงวันที่
แพทย์นัดตัดไหมซึ่งใช้เวลาประมาณ 10-14
วัน ท่านอาจทำแผลก่อนถึงวันนัดได้ ถ้ามี
เลือดซึมหรือเปียกน้ำ
ท่าบริหารฝึกเหยียดข้อเข่าให้ตรง
1. ท่านั่ง เอาขาพาดกับขอบโต๊ะหรือ
เก้าอี้ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นขาปล่อยน้ำ
หนั ก ขาตามแรงโน้ ม ถ่ ว งจนเข่ า สามารถ
เหยียดได้จนสุด
2. ท่านอน นำผ้าห่มม้วนรองบริเวณ
ข้อเท้าให้ต้นขาสูงลอยจากพื้นปล่อยทิ้งน้ำ
หนักขาให้เหยียดตรง อาจร่วมกับการใช้มือ
ช่วยกดบริเวณต้นขาให้เหยียดจนสุด

3-4 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 10-15 นาที

3. บริ ห ารด้ ว ยท่ า นอนคว่ ำ
ให้ขายื่นออกมาจากขอบเตียง ทิ้ง
น้ำหนักขาจะช่วยให้สามารถเหยียด
เข่าตรงได้ดียิ่งขึ้น

ท่านอนคว่ำ
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ท่าบริหารฝึกงอข้อเข่า
1. นั่งห้อยขาบริเวณขอบเตียง ทิ้งน้ำหนัก
ขาตามแรงโน้มถ่วงให้เข่างอ (ขณะบริหาร ควร
นั่งให้เต็มก้นไม่ยกลอย) เริ่มต้นใช้ขาด้านตรง
ข้ามช่วยประคองด้านล่างขณะงอ เมื่อประคอง
ปล่อยขาจนสุดให้สลับขาไว้ด้านบนเพื่อกดให้งอ
ได้มากยิ่งขึ้น
2. วิธี “Wall Slide” บริหารโดยท่านอน
หงาย งอเข่าเอาเท้ายันกับกำแพงแล้วกดให้งอ
โดยการใช้ขาด้านตรงข้าม

Wall Slide

3. วิธี “Hell slide” บริหารโดยนอนหงาย
งอเข่าด้วยวิธีการเลื่อนมาทางก้นจนสุดที่ทำได้
ค้างทิ้งไว้ประมาณ 5 วินาที แล้วเหยียดออกจน
สุดค้างไว้ 5 วินาที
ในช่วงหลัง อาจใช้มือทั้ง 2 ข้างจับขา ดึง
ให้ส้นเท้ามาทางก้น ช่วยในการช่วยงอเข่าได้ดียิ่ง
ขึ้น

Hell Slide
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ท่าบริหารฝึกงอข้อเข่า
เริ่มฝึกเกร็งกล้า มเนื้อ ต้นขาโดยไม่ย กขาลอยในท่า ที่
เหยียดเข่าสุด สามารถเริ่มทำท่านี้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
หลังผ่าตัด เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหดลีบ
หดเกร็งแต่ละครั้ง ค้างเอาไว้ 5-10 วินาที
หดเกร็งซ้ำๆ 10 ครั้ง (1 เซ็ต) เป็นจำนวน 3 เซ็ต 

โดยทำวันละ 3 รอบต่อวัน
ท่า “Straight Leg Raising (SLR)”
สามารถถอดสนับเข่าขณะบริหารได้
เริ่มแรกฝึกยกขาในท่านอน โดยเริ่มด้วยการเกร็งขา
ให้เหยียดตรงค้างเอาไว้ตลอดเวลาขณะยก (เพื่อลด
การบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นที่ซ่อมไว้) ยกขาลอยขึ้นจาก
พื้น ทำมุมประมาณ 30-45 องศา ยกค้างเอาไว้ 

5-10 วินาที เสร็จแล้วค่อยๆ วางขาลงกับเตียง

Straight Leg Raising (SLR)
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ระยะที่ 2 (สัปดาห์ที่ 3-6)
เป้าหมาย
1. สามารถงอเข่าได้อย่างน้อย 120 องศา
2. สามารถเดินได้เองโดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยัน
3. เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขา
4. สามารถเหยียดข้อเข่าให้ตรงสุด
5. ฝึกควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ และทรงตัว
6. ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและกล้ามเนื้อน่อง
ควรใช้สนับเข่าเวลาเดิน (จนครบ 6 สัปดาห์)
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับเส้นเอ็น
ชลอการใช้ไม้ค้ำยัน โดยใช้น้อยลงเรื่อยๆ
จนไม่ต้องใช้ เมื่อสามารถเดินลงน้ำหนักได้เต็มที่
แล้วไม่กระเผลก ควรมีท่าเดินที่ปกติในสัปดาห์
ที่ 4-6 
ฝึกขยับลูกสะบ้าเข่า โดยใช้มือขยับลูกสะบ้า
ไปในทิศทางบนล่างและซ้ายขวา
ฝึกยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง และกล้าม
เนื้อน่อง (อาจทำโดยเหยียดขาตรงแล้วโน้มตัวไป
ข้างหน้า หรือใช้ผ้าเป็นอุปกรณ์ในการช่วยดึงปลาย
เท้าเข้าตัว)
ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
ต้นขา

Stationary bike
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การขยับลูกสะบ้า

  ปั่นเครื่องจักรยานอยู่กับที่ (Stationary Bike)
ปรับที่นั่งให้พอดี โดยให้งอเข่าเพียงเล็กน้อย
ปั่นโดยไม่ใช้แรงต้าน หรือมีแรงต้านเพียงเล็ก
น้อย ค่อยๆ เพิ่มเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น

นั่งฝึกยกขา ในท่าเหยียดเข่าตรง โดยเริ่มใช้
น้ำหนักหรือถุงทราย ถ่วง 5-7 กิโลกรัม ทำ 

50 ครั้งต่อชุด ทำ 3-4 ครั้งต่อวัน ค่อยๆ
เพิ่มน้ำหนัก
บริ ห ารด้ ว ยเครื่ อ งออกกำลั ง Leg-press
machine โดยงอเข่าอยู่ในช่วง 0-90 องศา
(ควรทำด้ ว ยความระมั ด ระวั ง และได้ รั บ
อนุญาติจากแพทย์แล้ว)

ระยะที่ 3 (สัปดาห์ที่ 7-12)

ฝึกยกขาท่าเหยียดเข่าตรง

Leg-press machine

เป้าหมาย
1. ฝึกงอข้อเข่าให้ได้จนสุด
2. มีท่าเดินได้อย่างปกติไม่กระแผลก
3. เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
สามารถถอดสนับเข่าได้เวลาเดิน ฝึกเดินจนมีท่าเดินได้ปกติ
ออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงเพิ่มเติม (Strength Training)
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หลั ก การ : ควรเริ่ ม ด้ ว ยการวอร์ ม
ร่างกายก่อนเสมอ หลังจากนั้นเริ่มด้วย
การยื ด กล้ า มเนื้ อ ทุ ก มั ด ที่ จ ะบริ ห าร
แล้วจึงต่อด้วยท่าบริหาร สุดท้ายควร
ทำการวอร์ ม ก่ อ นเลิ ก ด้ ว ยการยื ด อี ก
ครั้ง ควรทำสม่ำเสมอ 2-3 ครั้งต่อ
สัปดาห์
สิ่งที่ควรระวัง : ค่อยๆ เพิ่มแรงต้าน
อย่างระมัดระวัง โดยการเคลื่อนไหว
ช้าๆ หลีกเลี่ยงการขยับเปลี่ยนทิศทาง
แบบฉับพลัน
สิ่งที่ห้าม : วิ่ง, กระโดด, ออกกำลัง
การที่มีการกระแทก หรือมีการเปลี่ยน
ทิ ศ ทางฉั บ พลัน, ออกแรงต้านในท่า
เหยี ย ดเข่ า กั บ อุ ป กรณ์ ย กน้ ำ หนั ก , 

ออกกำลังในท่า  Leg Lunges

Leg Lunges

ระยะที่ 4 (สัปดาห์ที่ 13-16)
เป้าหมาย
1. เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
2. ออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพื่อปอดและหัวใจแข็งแรง เช่น วิ่ง, 

ว่ายน้ำ (ในช่วงปลายของระยะที่ 4 และได้รับการอนุญาตจาก
แพทย์)
3. ฝึ ก การออกกำลั ง กายที่ จ ำเพาะกั บ กี ฬ า (Sports-Specific 

Training)
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ระยะที่ 5 (สัปดาห์ที่ 17-20)
เป้าหมาย
1. สร้างความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง
2. ฝึ ก การออกกำลั ง กายที่ จ ำเพาะกั บ กี ฬ า (Sports-specific 

training)
3. ฝึกเพิ่มเติมการออกกำลังกายที่ใช้ทักษะมากขึ้น
ระยะที่ 6 (สัปดาห์ที่ 21-36)
เป้าหมาย
1. ความแข็งแรง และทนทานของกล้ามเนื้อสูงสุด ใกล้เคียงปกติ
2. สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ (ทั้งชนิดของกีฬาที่เล่นได้ ควรปรึกษา
แพทย์ เพราะขึ้นกับความมั่นคงของข้อเข่า ความยืดหยุ่น และ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ)
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แนวทางการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า
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