
 

 

Q&A เร่ือง....เอน็ไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาด  ( Anterior Cruciate Ligament )              

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

1. Q: นักกฬีาทีเ่ล่นกฬีาชนิดใดมีแนวโน้มทีจ่ะเกดิเส้นเอน็ไขว้หน้าบาดเจ็บได้ง่าย  

     A:ฟุตบอลและบาสเก็ตบอล 

2. Q: ข้อเข่าประกอบไปด้วยกระดูก 3 ส่วน อะไรบ้าง 

A: กระดูกตน้ขา(femur) กระดูกแขง้ (Tibia) และ กระดูกสะบา้ (Patella) โดยกระดูกสะบา้จะอยูด่า้นหนา้ของขอ้ต่อเพื่อเป็น
เกราะป้องกนั 

3. Q: การบาดเจ็บของเส้นเอน็ระดับ 1 (Grade 1 sprains) มีลกัษณะใด 

    A: เส้นเอน็ท่ีไดรั้บบาดเจบ็ในระดบั1จะมีการยดืออกเล็กนอ้ยแต่ยงัคงสามารถท่ีจะช่วยใหข้อ้เข่าคงตวัไวไ้ด้ 

4. Q: การบาดเจ็บของเส้นเอน็ระดับ 2 (Grade 2 sprains) มีลกัษณะใด 

   A: การบาดเจบ็ระดบั2จะท าใหเ้ส้นเอน็ยดืจนถึงจุดท่ีมนัหลวม ซ่ึงมกัจะหมายถึงเส้นเอน็ฉีกขาดบางส่วน   

5. Q: การบาดเจ็บของเส้นเอน็ระดับ 3 (Grade 3 sprains) มีลกัษณะใด 

   A:  การบาดเจบ็ระดบัน้ีส่วนใหญ่มกัจะหมายถึงเส้นเอน็ฉีกขาดจากกนัออกเป็น2ส่วนและขอ้เข่าจะไม่มัน่คง  

6. Q: เส้นเอน็ใดทีค่วบคุมการเคลือ่นไหวของเข่า 

    A: medial collateral ligament และ lateral collateral ligament 

7. Q: เส้นเอน็ใดทีจ่ะควบคุมการเคลือ่นทีไ่ปหน้า-หลงัของเข่า 

    A: Cruciate ligaments 

8. Q: มีวธีิดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อทราบว่าเป็นเอน็ไขว้หน้าฉีก  

A: ถา้เป็นในระดบัท่ีไม่ตอ้งผา่ตดั ควรใชอุ้ปกรณ์พยงุขอ้เข่าและสะบา้แบบมีแกนหรือ open patellar flexible bar เวลาทท่ีตอ้ง
ยนืเดินเป็นเวลานานๆ ไม่ควรเดินข้ึนลงบนัไดมากเกินไป เพราะอาจจะท าใหเ้ข่าอกัเสบมากข้ึนอีก  

9. Q: สาเหตุทีท่ าให้นักกฬีาเพศหญงิมีอุบัติการณ์เกดิ ACL มากกว่าเพศชายคืออะไร 

A: เน่ืองจากสภาพทางร่างกาย ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือและการควบคุมระบบประสาทของกลา้มเน้ือต่างกนั  

10. Q: สาเหตุทีท่ าให้นักกฬีาบาสเกตบอลมีอุบัติการณ์เกดิ ACL คืออะไร 

      A: หยดุการเคล่ือนท่ีกะทนัหนั,กระโดดลงมาอยา่งไม่เหมาะสม 
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11. Q: อาการทีผู้่ป่วยสังเกตได้ด้วยตนเองว่าเอน็ไขว้หน้าฉีกคืออะไร 

      A: คนไขจ้ะไดย้นิเสียง popping และรู้สึกเหมือนเข่าจะเคล่ือนหลุด 

12. Q: อาการผดิปกติทีพ่บได้บ่อยได้แก่อะไร 

      A: ปวดและบวม ภายใน24ชัว่โมง,งอเข่าไม่ลง,ปวดตามขอ้,รู้สึกไม่สบายขณะเดิน 

13. Q: หลงัผ่าตัดเข่าเอน็ไขว้หน้า นานเท่าไหร่เข่าจึงจะยุบบวม  

A: ประมาณ 3-7 วนัหลงัผา่ตดัเข่าจะเร่ิมยบุบวม แต่ถา้อยากใหย้บุบวมเร็วควรประคบเยน็โดยใช ้cold pack หรือถุงเจลประคบ
เยบ็ ประคบจุดละประมาณ10 นาทีและควรท าบ่อยๆ หลีกเล่ียงบริเวณแผลเปิด 

14. Q: การตรวจอืน่ๆทีจ่ะช่วยยนืยนัการวนิิจฉัยของแพทย์ คือ 

A: MRI สามารถท าใหเ้ห็นภาพของเน้ือเยือ่อ่อนเช่นเส้นเอน็ไขวห้นา้ไดช้ดัเจนข้ึน อยา่งไรก็ตาม การวนิิจฉยัเส้นเอน็ไหวห้นา้
ฉีกขาดไม่จ  าเป็นตอ้งใช้MRI 

15. Q: หลงัผ่าตัดเอน็ไขว้หน้าระยะนานเท่าใดจึงสามารถเดินลงน า้หนักได้เต็มที่  

    A: หลงัผา่ตดัแพทย ์จะนดั x-ray เพื่ออ่านผล และแพทยจ์ะเป็นผูแ้นะน าเองวา่ผูป่้วยควรเร่ิมเดินลงน ้าหนกัเท่าใดของน ้าหนกั  

16. Q: นักกฬีาทีอ่ายุน้อยทีเ่ล่นกฬีาทีต้่องใช้ความว่องไวต้องได้รับการรักษาอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

      A: ส่วนใหญ่ตอ้งไดรั้บการผา่ตดัเพื่อท่ีจะไดก้ลบัไปเล่นกีฬาไดอ้ยา่งปลอดภยั  

17. Q: คนไข้ทีท่ ากจิกรรมน้อยลงควรได้รับการรักษาอย่างไรจึงจะเหมาะสม  

      A: สามารถกลบัไปใชชี้วติไดต้ามปกติ ท ากิจกรรมเบาๆไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่ตดั 

18. Q: การรักษาโดยไม่ผ่าตัดจะได้ผลดีกบัผู้ป่วยใด 

      A: ผูป่้วยท่ีสูงอายแุละท ากิจกรรมเบาๆเล็กๆนอ้ยๆ 

19. Q: แพทย์อาจแนะน าให้ใส่อุปกรณ์ใดเพือ่ทจีะป้องกนัเข่าจากความไม่มั่นคงในการเคลือ่นที่ 

      A: open patellar flexible bar หรืออุปกรณ์พยงุเข่าและสะบา้แบบมีแกนดา้นขา้ง  บางรายอาจตอ้งใชไ้มค้  ้ายนัเพื่อลดการลง
น ้าหนกัท่ีขา 
20. Q: การท ากายภาพบ าบัด (Physical therapy) เร่ิมท าได้เมื่อใด 

A: ท าไดเ้ม่ือบวมลดลงก็สามารถเร่ิมท ากายภาพบ าบดัได ้ออกก าลงักายท่าเฉพาะจะช่วยฟ้ืนฟูการท างานของเข่าไดแ้ละท าให้
กลา้มเน้ือขาแขง็แรง 

21. Q: การรักษาแบบผ่าตัด (Surgical treatment) ท าได้โดยวธีิใด 

A: การสร้างเส้นเอน็ใหม่ (Rebuilding the ligament) จะตอ้งสร้างเส้นเอน็ใหม่โดยแพทยจ์ะใส่เน้ือเยือ่ปลูกถ่ายแทนเส้นเอน็ท่ี



 

 

ขาด 

22. Q: เนือ้เยือ่ปลูกถ่ายสามารถได้มาจากแหล่งใด 

A: บ่อยคร้ังจะไดม้าจากเส้นเอน็สะบา้ซ่ึงอยูร่ะหวา่งสะบา้กบักระดูกแขง้ เส้นเอน็hamstringท่ีดา้นหลงัตน้ขามกัเป็นแหล่งของ
เน้ือเยือ่ท่ีน ามาใชเ้หมือนกนั บางคร้ังก็ใชเ้ส้นเอน็Quadricepsท่ีวิง่จากสะบา้เช่ือกบักระดูกตน้ขา  

23. Q: เนือ้เยือ่ทีป่ลูกถ่ายน้ันต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานเท่าใด  

      A: ประมาณ 6 เดือนหรือมากกวา่นั้น 

24. Q: ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้องเพือ่รักษาอาการ ACL คืออะไร 

      A: มีการความเจบ็ปวดจากการผา่ตดันอ้ยกวา่ ใชเ้วลาพกัในโรงพยาบาลสั้นกวา่ และยงัฟ้ืนตวัเร็วกวา่  

25. Q: คนไข้หลงัผ่าตัดเอน็ไขว้หน้า ต้องท ากายภาพบ าบัดเพือ่อะไร 

      A: ช่วยใหก้ลา้มเน้ือตน้ขาท่ีแขง็แรงมีก าลงัไม่ลีบเล็กและกลบัไปเคล่ือนไหวไดต้ามปกติ 

26.  Q :  เส้นเอน็ไขว้หน้าข้อเข่า ( ACL ) คืออะไร 

     A :  เส้นเอน็   หมายถึง  เน้ือเยือ่ท่ีมีความแขง็แรงและเช่ือมต่อกระดูกเขา้ดว้ยกนั ส าหรับเส้นเอน็ไขวห้นา้ขอ้เข่า (Anterior 
Cruciate Ligament หรือ ACL)   จะอยูบ่ริเวณจุดก่ึงกลางของขอ้เข่าและยาวไปตาม แนวเฉียงจากดา้นหลงัของกระดูกตน้ขาไป
จนถึงกระดูกหนา้แขง้       เส้นเอน็น้ีท าหนา้ท่ีควบคุมการ เคล่ือนไหวของกระดูกหนา้แขง้วา่จะสามารถเคล่ือนไหวไดม้ากนอ้ย
เพียงใดโดยเส้นเอน็ไขวห้นา้ขอ้เข่าประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ คือ Anteromedial และ Posterolateral  ซ่ึงแต่ละส่วนจะท าใหห้วั
เข่าและหนา้แขง้เคล่ือนไหวไดใ้นมุมต่างๆ 
27.  Q :  อาการของเส้นเอน็ไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาดเป็นอย่างไร 

      A :  ปวด บวม เจบ็มากขณะเดินลงน ้าหนกั บางรายไม่สามารถเดินลงน ้าหนกัได้ 

28.  Q :  เส้นเอน็ไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาดโดยทัว่ไปอาการทีพ่บได้บ่อย ได้แก่อะไรบ้าง  

      A :   หวัเข่าบวมปูดทนัทีหรือภายในไม่ก่ีชัว่โมง   หวัเข่าใชง้านไม่ไดใ้นขณะท่ีไดรั้บบาดเจบ็    มีอาการเจบ็ปวดรุนแรงจนไม่
สามารถท ากิจกรรมอ่ืนได ้
29. Q : การรักษาเส้นเอน็ไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาดมีความส าคัญอย่าไร 

      A :ถา้ไม่รีบรักษาจะท าใหผู้ป่้วยมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บบาดเจบ็ท่ีหวัเข่ามากข้ึนขณะท ากิจกรรมต่างๆ   เม่ือทิ้งไวใ้นบาดเจบ็
นานเกิน 1 เดือน กลา้มเน้ือบริเวณหวัเข่ามกัจะลีบเล็กลง เวลาเดินเหมือนแรงนอ้ยลง เดินๆเข่าจะทรุดบ่อยๆ  
30. Q :  การรักษาทางกายภาพบ าบัด มักใช้เคร่ืองมือใดในการรักษา 

     A :  เลเซอร์ทางกายภาพบ าบดั  อลัตร้าซาวด ์  hot pack  

31.  Q :  หลงัผ่าตัดเข่าเอน็ไขว้หน้า  ควรเลอืกใช้อุปกรณ์พยุงเข่าแบบใด 



 

 

     A : หลงัผา่ตดัใหม่ๆในช่วง 1-2 เดือนแรก แนะน าใชอุ้ปกรณ์พยงุเข่าปรับองศาได ้หรือ hinge knee support          

32.  Q :  นักกฬีาทีเ่ล่นกฬีาชนิดใดมีแนวโน้มเส่ียงทีจ่ะเกดิเส้นเอน็ไขว้หน้าบาดเจ็บได้ง่าย  

      A :  นกักีฬาฟุตบอลและนกักีฬาบาสเก็ตบอล 

33.  Q :  เส้นเอน็ใดทีค่วบคุมการเคลือ่นไหวของเข่า 

      A :  Medial collateral ligament และ Lateral collateral ligament 

34. Q :  ผู้ป่วยใช้วธีิการบริหารแบบใดเพือ่เพิม่ความแข็งแรงได้เร็วทีสุ่ด 

     A :  ควรบริหารโดยการใชน้ ้าหนกัหรือแรงตา้น เช่นถุงทราย (sand bag) น ้าหนกัท่ีใชม้กัเร่ิมจาก 0.5 กิโลกรัมแลว้จึงค่อยๆเพิ่ม
น ้าหนกัไปจนถึง 2 กิโลกรัม 
35.  Q :  การรักษาโดยการผ่าตัด มีเป้าหมายเพือ่อะไร 

       A :  เป็นวธีิการรักษาท่ีใชบ้่อย       มีเป้าหมายเพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระดูกหนา้แขง้เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้มาก 
              เกินไปเพราะจะส่งผลเสียต่อกระดูกอ่อน       และเพื่อใหห้วัเข่ากลบัมาท างานไดต้ามปกติ 
36.  Q :  การรักษาแบบผ่าตัด (Surgical treatment) ท าได้โดยวธีิใด 

       A :  การสร้างเส้นเอน็ใหม่ (Rebuilding the ligament) จะตอ้งสร้างเส้นเอน็ใหม่โดยแพทยจ์ะใส่เน้ือเยือ่ 
               ปลูกถ่ายแทนเส้นเอน็ท่ีขาด 
37.  Q :  เนือ้เยือ่ทีป่ลูกถ่ายน้ันต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานเท่าใด  

       A :  นกักีฬาอาจตอ้งรอประมาณ 6 เดือนหรือมากกวา่นั้นกวา่จะกลบัไปเล่นกีฬาได้ 

38.  Q :  อาการทีเ่หมือนเข่ามันจะบิดซ ้าอกีหลงัจากทีบ่ิดมาแล้วนีเ้ป็นอาการปกติหลงัจากทีเ่ส้นเอน็และ 
               กล้ามเนือ้บาดเจ็บและยงัไม่ฟ้ืนตัวดีใช่หรือไม่   หรือว่ามันจะเป็นอย่างนีต้ลอดไป  
       A :  อาการเหมือนเข่าบิดจะดีข้ึนไดด้ว้ยการสร้างกลา้มเน้ือใหแ้ขง็แรง       ถา้ใหดี้ตอ้งใหแ้ขง็แรงกวา่เก่า   
              หรือใหญ่มากข้ึนจากปกติก่อนการบาดเจบ็เสียอีก จึงจะสามารถชดเชยจุดอ่อนท่ีเข่าขา้งนั้นๆ มี ซ่ึงก็ 
              คือ เอน็ท่ีขาดไป   ( แมจ้ะไดรั้บการผา่ตดัก็ตาม ) และหมอนรองกระดูกท่ีฉีกขาดไป การพกัไม่ออก 
              ก าลงักายเลย   ถือวา่ไม่ควรกระท า    ตอ้งหาทางออกก าลงักาย   โดยเวน้ในส่วนท่ีมีการบาดเจบ็ เพื่อ 
              รักษาสภาพความฟิต   และใหก้ลา้มเน้ือส่วนต่างๆ   ท่ีฝึกซอ้มได ้ยงัคงมีความแขง็แรงอยูเ่สมอ 
39.  Q :  การเล่น weight   และการบริหารกล้ามเนือ้รอบหัวเข่ามันจะสามารถท าให้ข้อเข่าแข็งแรงพอทีจ่ะกลบัมา 
              เล่นกฬีาหนักๆ อย่าง  เช่น ฟุตบอลได้หรือไม่ 
       A :  ไดค้่ะ ควรมีการฝึกกลา้มเน้ือเหยยีดเข่าหรือ Quadriceps muscle อยา่งสม ่าเสมอ โดยใช ้Quadriceps board 
               
40.  Q :  เส้นเอน็ไขว้หน้า (Anterior Cruciate Ligament หรือ ACL ) คืออะไร มีหน้าทีห่ลกัคืออะไร 
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       A :  เส้นเอน็ไขวห้นา้   (Anterior Cruciate LigamentหรือACL )    เป็นเส้นเอน็ท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่ยดืท่ีอยู ่
              แกนกลางในขอ้เข่าเช่ือมระหวา่งกระดูกหนา้แขง้และกระดูกตน้ขา      ท าหนา้ท่ีสร้างความมัน่คงให ้
              กบัขอ้เข่า  ท าใหเ้ข่ามัน่คงขณะท่ีเราวิง่ หรือมีการบิดเข่าเพื่อเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็ว  
41.  Q :  สาเหตุของการบาดเจ็บเกดิจากอะไรบ้าง  

       A :  ผูช้าย       มกัเกิดการบาดเจบ็จากการปะทะ หรือการอ่อนลา้ของกลา้มเน้ือขณะออกก าลงักาย ท าใหร่้างกายเคล่ือนตวัไป
ขา้งหนา้ในขณะท่ีเทา้ยงัยดึอยูก่บัพื้น ผูห้ญิงมกัจะเกิดการบาดเจบ็จากการกระโดด     แลว้ลงเหยยีบพื้นในลกัษณะเข่าเหยยีดหรือ
เข่าบิดขณะหกลม้ 
42.  Q :  อาการทีช่วนให้สงสัยว่ามีเอน็ไขว้หน้าขาด มีอะไรบ้าง 

       A :  เข่าบวมภายในเวลาไม่ก่ีชัว่โมงภายหลงัการบาดเจบ็                  ขยบัขอ้เข่าไดล้  าบาก 
              ไดย้นิเสียงดงัของเอน็ขาดตอนท่ีไดรั้บบาดเจบ็                          เหยยีดหรืองอเข่าไดไ้ม่สุด                                           
              มีอาการเข่าทรุด หรือเข่าไม่มัน่คงเวลาเดินกลบัตวัหรือเปล่ียนทิศทางกะทนัหนั 
              มีอาการปวดไม่สามารถเดินลงน ้าหนกัเข่าขา้งท่ีไดรั้บบาดเจบ็ จนไม่สามารถเล่นกีฬาต่อได้ 
43.  Q :  วธีิการรักษา มีอะไรบ้าง 

       A :  มีวธีิการรักษา  2    แบบ คือการรักษาแบบผา่ตดั    (surgery)      และวธีิการรักษากายภาพบ าบดั  
               ( Conservative Treatment ) 
44.  Q : เมื่อไหร่ควรรักษาด้วยการผ่าตัด 

       A : เม่ือมีอาการเข่าทรุดเวลาเดินหรือกลบัตวัเร็ว  ๆ     ขอ้เข่าล็อคเวลาเดินเน่ืองจากอาการน้ีบ่งบอกวา่มีการบาดเจบ็ของ
หมอนรองกระดูกฉีกขาดร่วมดว้ย  ซ่ึงการบาดเจบ็ท่ีมีหมอนรองกระดูกฉีกขาดร่วมดว้ยควรรีบเขา้รับการรักษาโดยเร็ว เพราะให้
ผลการรักษาท่ีดีกวา่ 
45.  Q :  เวลาทีเ่หมาะสมในการเข้ารับการผ่าตัด    ควรเป็นช่วงไหน 

       A :  ขอ้เข่าควรจะยบุบวม     หรือขอ้เข่าสามารถขยบัไดใ้กลเ้คียงปกติ     ไม่มีอาการขอ้เข่าติด 

46.  Q :  แล้วกรณแีบบไหนทีค่วรรักษาด้วยการรักษาแบบกายภาพบ าบัด 

       A :  ถา้ใชชี้วติประจ าวนั     และมีกิจกรรมไม่รุนแรง โลดโผน     วธีิการรักษาคือ รับประทานยาตา้นการอกัเสบ และลดปวด 
ท ากายภาพบ าบดัและบริหารกลา้มเน้ือรอบๆขอ้เข่า   นอกจากน้ียงัตอ้งพยายาม  หลีกเล่ียงกิจกรรมหรือกีฬาท่ีอาจจะท าใหเ้กิด
อุบติัเหตุซ ้ าไดอี้ก       เพราะการบาดเจบ็จะท าใหมี้การฉีกขาดเพิ่มเติมของอวยัวะอ่ืนๆ     ในขอ้เข่าเช่นหมอนรอขอ้เข่า   ซ่ึงจะท า
ใหใ้หเ้กิดโรคเข่าเส่ือมในอนาคตไดเ้ร็วข้ึน 
47.  Q :  การผ่าตัดมีวธีิการแบบไหนบ้าง 

       A :  ชนิดของการผา่ตดัไม่แตกต่างกนัมากนกั      ปัจจุบนัเป็นการผา่ตดัผา่นกลอ้งส่องขอ้เข่า   แผลผา่ตดัเล็ก เจบ็ตวันอ้ย   
และฟ้ืนตวัหลงัการผา่ตดัเร็ว แต่ความแตกต่างอยูท่ี่ชนิดของเส้นเอน็ท่ีแพทยน์ ามาใชท้ดแทนเส้นเอน็ท่ีขาด ปัจจุบนัในเมืองไทย



 

 

นิยมใชเ้อน็ของผูป่้วยเองไดแ้ก่ เส้นเอน็ลูกสะบา้เข่า  (Bone Patella Tendon Bone Graft)   เส้นเอน็ขา้งเข่า  (Hamstring Graft) เส้น
เอน็เหนือสะบา้เข่า   (Quadriceps tendon )       เส้นเอน็บริเวณขา   ( Peroneus Tendon ) แพทยผ์ูท้  าการผา่ตดัจะเป็นผูเ้ลือกวธีิท่ี
เหมาะสมกบัผูป่้วยเป็นรายๆไปตามความเหมาะสม 
48.  Q : ผ่าตัดเข่าอน็ไขว้หน้ามาประมาณ 1 เดือน ไม่เคยท ากายภาพบ าบัด ตอนนีรู้้สึกเหมือนสะโพกข้างเดียวกบัทีผ่่าตัดเขาลบี
เลก็ลง เกดิจากสาเหตุใด  
       A : เน่ืองกลา้มเน้ือสะโพก หรือกลุ่มกลา้มเน้ือท่ีรียกวา่ กลุ่ม gluteus  muscle 

49.  Q : ผลข้างเคียงทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการผ่าตัดมีอะไรบ้าง  

       A : แผลเป็น และมีอาการชารอบแผล                    อาการปวดเข่าดา้นหนา้  
             อาการเข่าติดขยบัไดไ้ม่สุด                               เข่ามีอาการบวมหลงัผา่ตดั 
             แผลอกัเสบติดเช้ือ                                            การเคล่ือนไหว หรือเดินไดช้า้ 
             เส้นเลือดด าอุดตนั                                            เจบ็บริเวณแผลผา่ตดั 
             การติดเช้ือในขอ้เข่า                                         การบาดเจบ็ต่อเส้นประสาทอ่ืนๆ 
             การบาดเจบ็ต่อเส้นเลือด                                  เสียชีวติ 
50.  Q :  ภายหลงัการผ่าตัดจะต้องดูแลยงัไงบ้าง  

       A :  การท ากายภาพบ าบดัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นภายหลงัการผา่ตดั        เพราะมีผลต่อความส าเร็จของการรักษา  ถา้ไม่ปฏิบติัตาม
แผนการดูแลหลงัการผา่ตดั   อาจจะท าการผา่ตดัยากท่ีจะประสบผลส าเร็จภายหลงั  การผา่ตดัผูป่้วยจะมีบาดแผลจากการส่องกลอ้ง
ขอ้เข่าประมาณ 2-3 รู     ร่วมกบัมีบาดแผลความยาว ประมาณ 1 น้ิว จ  านวน 1-2 แผล ลกัษณะบาดแผลจะถูกเยบ็ปิดดว้ยไหม 
หรือพลาสเตอร์ปิดแผลพนั ทบัดว้ยผา้ยางยดืและพนั cryocuff ซ่ึงมีความเยน็เพื่อลดอาการปวดและลดบวม ผูป่้วยจะนอนพกัฟ้ืน
ในหอ้งสังเกตอาการประมาณ 1-2 ชัว่โมงหลงัการผา่ตดั        ก่อนถูกส่งตวักลบัหอ้งพกั     การผา่ตดัผูป่้วยจะใชร้ะยะเวลานอนใน
โรงพยาบาลประมาณ 2-3 วนั   หลงัจากนั้นแพทย ์ แพทยจ์ะท าการเปล่ียนผา้ยางยดืและท าความสะอาดแผล     เม่ืออาการปวด
ลดลง ไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยั ยาฉีดจะอนุญาตใหผู้ป่้วยกลบับา้นได ้    โดยใหใ้ส่อุปกรณ์พยงุเข่า       (Hinge Knee brace) พร้อมไมค้  ้า
ยนัในการช่วยพยงุเดิน      โดยจะไดรั้บการฝึกจากนกักายภาพบ าบดัก่อนท่ีใหก้ลบับา้น 
51.  Q : เมื่อไหร่จะกลบัไปท างานได้ 

       A : ผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัเข่าขา้งขวา     อาจจะมีปัญหาในการขบัรถ   ในขณะท่ีผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดั 
              เข่าขา้งซา้ย     จะสามารถขบัรถเกียร์อตัโนมติัไดต้ามระยะเวลาขา้งล่าง ซ่ึงจะบอกเวลาโดยประมาณ 
              ท่ีผูป่้วยสามารถกลบัไปท างานได ้
              ท  างานนัง่โตะ๊        2-3       สัปดาห์                 ท างานในออฟฟิศ        2-3         สัปดาห์ 
              ขบัรถไปท างาน        4       สัปดาห์                  ท างานเบา ๆ                6-8        สัปดาห์ 
              ท างานหนกัปานกลาง        3        เดือน            ท างานหนกั                4-5         เดือน 
52. Q: นักกฬีาทีเ่ล่นกฬีาชนิดใดมีแนวโน้มทีจ่ะเกดิเส้นเอน็ไขว้หน้าบาดเจ็บได้ง่าย  



 

 

     A: นกั กีฬาพวกฟุตบอลและบาสเก็ตบอล 

53. Q: ข้อเข่าประกอบไปด้วยกระดูก 3 ส่วน อะไรบ้าง 

A: กระดูกตน้ขา (Femur) กระดูกแขง้ (Tibia) และ กระดูกสะบา้ (Patella) โดยกระดูกสะบา้จะอยูด่า้นหนา้ของขอ้ต่อเพื่อเป็น
เกราะป้องกนั 

54. Q: การบาดเจ็บของเส้นเอน็ระดับ 1 (Grade 1 sprains) มีลกัษณะใด 

    A: เส้นเอน็ท่ีไดรั้บบาดเจบ็ในระดบั1จะมีการยดืออกเล็กนอ้ยแต่ยงัคงสามารถท่ีจะช่วยใหข้อ้เข่าคงตวัไวไ้ด้ 

55. Q: การบาดเจ็บของเส้นเอน็ระดับ 2 (Grade 2 sprains) มีลกัษณะใด 

   A: การบาดเจบ็ระดบั2จะท าใหเ้ส้นเอน็ยดืจนถึงจุดท่ีมนัหลวม ซ่ึงมกัจะหมายถึงเส้นเอน็ฉีกขาดบางส่วน 

56. Q: การบาดเจ็บของเส้นเอน็ระดับ 3 (Grade 3 sprains) มีลกัษณะใด 

   A:  การบาดเจบ็ระดบัน้ีส่วนใหญ่มกัจะหมายถึงเส้นเอน็ฉีกขาดจากกนัออกเป็น2ส่วนและขอ้เข่าจะไม่มัน่คง  

57. Q: เส้นเอน็ใดทีค่วบคุมการเคลือ่นไหวของเข่า 

    A: medial collateral ligament และ lateral collateral ligament 

58. Q: เส้นเอน็ใดทีจ่ะควบคุมการเคลือ่นทีไ่ปหน้า-หลงัของเข่า 

    A: Cruciate ligaments 

59. Q: นักกฬีาเพศหญงิและนักกฬีาเพศชาย เพศใดมีอุบัติการณ์เกดิ ACL มากกว่ากนั 

A: นกักีฬาเพศหญิง เน่ืองจากสภาพทางร่างกาย ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือและการควบคุมระบบประสาทของกลา้มเน้ือ
ต่างกนั และการจดัเรียงตวัของแนวกระดูกขาท่ีแตกต่างกนัในเพศชายและหญิง เส้นเอน็หลวมมากข้ึนและผลของฮอร์โมน
เอสโตรเจนต่อเส้นเอน็ 

60. Q: สาเหตุทีท่ าให้นักกฬีาเพศหญงิมีอุบัติการณ์เกดิ ACL มากกว่าเพศชายคืออะไร 

A: เน่ืองจากสภาพทางร่างกาย ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือและการควบคุมระบบประสาทของกลา้มเน้ือต่างกนั 

61. Q: สาเหตุทีท่ าให้นักกฬีาบาสเกตบอลมีอุบัติการณ์เกดิ ACL คืออะไร 

      A: หยดุการเคล่ือนท่ีกะทนัหนั,กระโดดลงมาอยา่งไม่เหมาะสม 

62. Q: อาการทีผู้่ป่วยสังเกตุได้ด้วยตนเองคืออะไร 

      A: คนไขจ้ะไดย้นิเสียง popping และรู้สึกเหมือนเข่าจะเคล่ือนหลุด 

63. Q: อาการผดิปกติทีพ่บได้บ่อยได้แก่อะไร 



 

 

      A: ปวดและบวม ภายใน24ชัว่โมง,งอเข่าไม่ลง,ปวดตามขอ้,รู้สึกไม่สบายขณะเดิน 

64. Q: การตรวจทีจ่ะช่วยยนืยนัการวนิิจฉัยของแพทย์ คือ 

A: ภาพ X-rays จะไม่แสดงการบาดเจบ็ของเส้นเอน็แต่มนัจะแสดงใหเ้ห็นวา่มีการบาดเจบ็อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักระดูกหกั
หรือไม่ 

65. Q: การตรวจอืน่ๆทีจ่ะช่วยยนืยนัการวนิิจฉัยของแพทย์ คือ 

A: MRI สามารถท าใหเ้ห็นภาพของเน้ือเยือ่อ่อนเช่นเส้นเอน็ไขวห้นา้ไดช้ดัเจนข้ึน อยา่งไรก็ตาม การวนิิจฉยัเส้นเอน็ไหวห้นา้
ฉีกขาดไม่จ  าเป็นตอ้งใช้MRI 

66. Q: การบาดเจ็บของเส้นเอน็ส่วนใหญ่สามารถวนิิจฉัยได้จากอะไร 

    A: การตรวจทางร่างกายและประวติัของผูป่้วย (Patient examination and patient history) 

67. Q: นักกฬีาทีอ่ายุน้อยทีเ่ล่นกฬีาทีต้่องใช้ความว่องไวต้องได้รับการรักษาอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

      A: ส่วนใหญ่ตอ้งไดรั้บการผา่ตดัเพื่อท่ีจะไดก้ลบัไปเล่นกีฬาไดอ้ยา่งปลอดภยั  

68. Q: คนไข้ทีท่ ากจิกรรมน้อยลงควรได้รับการรักษาอย่างไรจึงจะเหมาะสม  

      A: สามารถกลบัไปใชชี้วติไดต้ามปกติ ท ากิจกรรมเบาๆไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่ตดั 

69. Q: การรักษาโดยไม่ผ่าตัดจะได้ผลดีกบัผู้ป่วยใด 

      A: ผูป่้วยท่ีสูงอายแุละท ากิจกรรมเบาๆเล็กๆนอ้ยๆ 

70. Q: แพทย์อาจแนะน าให้ใส่อุปกรณ์ใดเพือ่ทจีะป้องกนัเข่าจากความไม่มั่นคงในการเคลือ่นที่ 

      A: Knee support คนไขอ้าจตอ้งใชไ้มค้  ้ายนัเพื่อลดการลงน ้าหนกัท่ีขา 

71. Q: การท ากายภาพบ าบัด (Physical Therapy) เร่ิมท าได้เมื่อใด 

A: ท าไดเ้ม่ือบวมลดลงก็สามารถเร่ิมท ากายภาพบ าบดัได ้ออกก าลงักายท่าเฉพาะจะช่วยฟ้ืนฟูการท างานของเข่าไดแ้ละท าให้
กลา้มเน้ือขาแขง็แรง 

72. Q: การรักษาแบบผ่าตัด (Surgical Treatment) ท าได้โดยวธีิใด 

A: การสร้างเส้นเอน็ใหม่ (Rebuilding the ligament) จะตอ้งสร้างเส้นเอน็ใหม่โดยแพทยจ์ะใส่เน้ือเยือ่ปลูกถ่ายแทนเส้นเอน็ท่ี
ขาด 

73. Q: เนือ้เยือ่ปลูกถ่ายสามารถได้มาจากแหล่งใด 

A: บ่อยคร้ังจะไดม้าจากเส้นเอน็สะบา้ซ่ึงอยูร่ะหวา่งสะบา้กบักระดูกแขง้ เส้นเอน็hamstringท่ีดา้นหลงัตน้ขามกัเป็นแหล่งของ
เน้ือเยือ่ท่ีน ามาใชเ้หมือนกนั บางคร้ังก็ใชเ้ส้นเอน็Quadricepsท่ีวิง่จากสะบา้เช่ือกบักระดูกตน้ขา  



 

 

74. Q: เนือ้เยือ่ทีป่ลูกถ่ายน้ันต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานเท่าใด  

      A: นกักีฬาอาจตอ้งรอประมาณ 6 เดือนหรือมากกวา่นั้นกวา่จะกลบัไปเล่นกีฬาได้ 

75. Q: ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้องเพือ่รักษาอาการ ACL คืออะไร 

      A: มีการความเจบ็ปวดจากการผา่ตดันอ้ยกวา่ ใชเ้วลาพกัในโรงพยาบาลสั้นกวา่ และยงัฟ้ืนตวัเร็วกวา่  

76. Q: คนไข้ต้องท ากายภาพบ าบัดเพือ่อะไร 

      A: เพื่อใหส้ามารถกลบัไปมีกลา้มเน้ือท่ีแขง็แรงและกลบัไปเคล่ือนไหวไดต้ามปกติ 

 


