
 

 

เอกสารการจัดการความรู ้

เรื่อง 

โปรแกรมการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า  

 เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดและสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เร็วยิ่งขึ้น 

 

จัดทำโดย 

พ.ท.หญิง สมลักษณ์  ปรุงปรีชา 

ร.ท.หญิง พรรณรัตน์  พรรณสมัย 

จ.ส.อ. อนุรักษ ์ แจ้งจิตต์ 

นายณัฐเมธี  แซ่เฮง   

 

ห้องกายภาพบำบัด  

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



 

คำนำ 

ในปัจจุบัน ประเทศไทย มีผู้ใหค้วามสนใจในการกีฬามากขึ้น  เช่นกีฬาฟุตบอล รักบี้ฟุตบอล  และกิจกรรมวิ่งต่าง ๆ  

เป็นต้น  สำหรับผูต้ิดตามข่าวกีฬาจะพบว่าบ่อยครั้งที่มีนักฟุตบอลไดร้ับอุบัติเหตุเอ็นเข่าขาดเอ็นของข้อเข่าที่มีการบาดเจ็บจนต้อง

ได้รับการผา่ตัดมากที่สดุคือ เอ็นไขว้หน้าทำให้เกิดการเจ็บปวดทรมาน และเกิดความมั่นคงของข้อเข่า ส่งผลโดยตรงกับการใช้

ชีวิตประจำวันเป็นอยา่งมากและใช้เวลาพักฟื้นเป็นระยะเวลานาน    การรักษา เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขาด มักใช้การรักษาด้วยการ

ผ่าตัดส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้อง ทำให้มีแผลผ่าตดัที่เล็กลง และช่วยการฟื้นตัวของผู้ป่วยให้เร็วข้ึน  การผา่ตัดเอ็นไขว้

หน้าจะเป็นการนำเอ็นจากส่วนอ่ืนของร่างกายมาทดแทน เช่น เอ็นสะบ้า  เอ็นแฮมสตริง เป็นต้น โดยเจาะกระดูกแข้งและกระดูก

ต้นขาในตำแหน่งจุดเกาะของเอ็นไขว้หน้า แล้วจึงร้อยเอ็นที่เอามาทดแทนเข้าไปตามช่องที่เจาะไว้ จากนั้นจะใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม

ในการยึดตรึงเอ็น  ในส่วนของ  รร.จปร.  นักเรียนนายร้อย และกำลังพลทหาร มีการฝึก ศึกษา และกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น รักบี้

ฟุตบอล ,  บาสเกตบอล  ,ฟุตบอล   ซึ่งมีการบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และการผ่าตดัของ รพ.รร.จปร. มีศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ผ่าตัดด้วยเทคนิคการส่องกล้อง  ซึ่งหลังการผ่าตัด ผูป้่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ มคีวามยากลำบากในการเคลื่อนไหวข้อ

เข่าทำให้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน  การฝึกศึกษา  

โปรแกรมหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูสภาพตามขั้นตอน ในปัจจุบันมีหลากหลายเทคนิควิธี   ทางห้อง

กายภาพบำบัด  รพ.รร.จปร.  เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยหลังการผา่ตัด   เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถงอและ

เหยียดข้อเข่าไดเ้ต็มที่ กล้ามเนื้อมคีวามแข็งแรง มีการฝึกการรับรู้ตำแหน่งของข้อเข่า รวมทั้งการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว เพื่อให้

กลับไปเล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาข้างที่ไดร้ับบาดเจ็บมากกว่า 80 – 90 % ของข้างที่

ปกติ โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการฟืน้ฟูสภาพก่อนจะกลับไปเล่นกีฬาประมาณ 6 – 9 เดือนแต่หากโปรแกรมไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผล

ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ข้อเข่าติด กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลา้มเนื้อฝ่อลีบ  ทำให้ผลหลังการผ่าตัดไม่มีประสิทธิภาพ      

โปรแกรมนี้จึงการนำข้อมลูเทคนิคต่างๆ มาพิจารณาความเหมาะสม และกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อให้

สอดคล้องกับการพัฒนาเวชศาสตร์ทหารของ รพ.รร.จปร.จึงได้จดัทำโครงการ  โปรแกรมการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า

ข้อเข่า เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลงัการผ่าตดัและสามารถกลับไปเลน่กีฬาได้เร็วยิ่งข้ึน 

โดยผู้จัดทำโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกลา่วจะเกดิประโยชน์แก่ผูไ้ด้อ่านข้อมลูนี ้
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โครงการ  โปรแกรมการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยผ่าตดัเอ็นไขว้หนา้ข้อเข่า เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดและสามารถกลับไปเล่น

กีฬาได้เร็วยิ่งข้ึน 

ประเภทโครงการ  โครงการใหม่ 

หน่วย  โรงพยาบาลโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า      เบอร์โทร  037-393010 ต่อ 62527 

ชื่อกลุ่ม   ห้องกายภาพบำบัดโรงพยาบาลโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า     

ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

1.พ.ท.หญิง สมลักษณ์  ปรุงปรีชา 

2.ร.ท.หญิง พรรณรตัน์  พรรณสมยั 

3.จ.ส.อ.อนุรักษ์  แจ้งจิตต ์

4.นายณัฐเมธี  แซ่เฮง 

ที่ปรึกษาโครงการ 

พ.อ. สุทธิพันธ์  ขอสุข 

 

ที่มาและมลูเหตุจูงใจของโครงการ 

รพ.รร.จปร.มีแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเวชศาสตร์ทหารดูแล นนร.ที่มีการบาดเจ็บจากการฝึก ศึกษา ซึ่งมี

การบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า ซึง่เป็นการรักษาฟื้นฟูเพื่อให้ นนร. ข้าราชการตลอดจนครอบครัว สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้

ตามปกติ ซึ่งประกอบด้วยการเรยีน การฝึกศึกษา และการกีฬาได้อย่างภาคภมูิ 

ในปัจจุบันผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเอน็ไขว้หน้าข้อเข่า ซึ่งเป็นการรักษาด้วยการส่องกล้องผ่าตดัเพื่อต่อเสน้เอ็นไขว้หน้าเข่านั้น 

เป็นการผา่ตัดทีม่ีความยาก และเป็นการบาดเจ็บที่ต้องใช้ระยะในการฟื้นฟูนาน ผู้ป่วยจะไมส่ามารถเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ และใน

บางรายเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด เช่น ข้อเข่ายึดติด กล้ามเนื้อฝ่อลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีการบาดเจ็บซ้ำเมื่อกลับไปเล่น

กีฬาหรือไมส่ามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ดังเดิม 

ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรักษาฟื้นฟูในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเอ็นไขว้หนา้ข้อเข่า จึงมีความสำคัญเพราะในปัจจุบัน

การดูแลหลังการผ่าตดัมีหลากหลายเทคนิคและวิธี ทางห้องกายภาพบำบัด รพ.รร.จปร. จึงเล็งเห็นความสำคญัในการทบทวน

โปรแกรมฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยหลังผา่ตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าให้เป็นเทคนิค แนวทางเดียวกันทำให้ผู้ป่วยและบุคลากร รพ.รร.จปร.

เข้าใจในการปฏิบตัิฟื้นฟูเพื่อดูแลตนเองและผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างดีและสามารถกลับสู่การ

เล่นกีฬาได้รวดเร็วและปลอดภยัไม่เกิดการบาดเจ็บซ้ำอีก 
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วัตถุประสงค ์

1.เจ้าหน้าท่ีห้องกายภาพบำบดั และเจา้หน้าท่ีการพยาบาล รพ.รร.จปร.เข้าใจองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตดัเข่าด้วยการ

ส่องกล้องเพื่อซ่อมแซมเอ็นไขว้หนา้ข้อเข่า เป็นแนวทางเดียวกันในการดูแลและใหค้วามรู้แกผู่้ป่วย 

2.เจ้าหน้าท่ีห้องกายภาพบำบดัมีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้คู่มือโปรแกรมการฟื้นฟูสำหรบัผู้ป่วยผา่ตัดเอ็นไขว้หน้า

ข้อเข่า 

3.ผู้ป่วยเข้าใจวิธีการปฏิบัตตินเองตามระยะเวลาของการรักษาฟ้ืนฟูเป็นอย่างดี 

4.เพื่อลดอาการบาดเจ็บหลังจากผูป้่วยกลับไปเล่นกีฬา 

5.เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและกลับสู่การเล่นกฬีาได้โดยรวดเร็วและปลอดภัย 

 

 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.ผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าได้รับการส่งปรึกษากายภาพบำบดัทุกราย 100% 
2.เมื่อครบระยะ 4สัปดาห์ สามารถงอเข่าข้างที่ผ่าตัดได้ 0-120 องศา 100% 
3.เมื่อครบระยะ 5 เดือน กำลังกลา้มเนื้อต้นขาข้างที่ผ่าตัดได้มากกว่า80%ของข้างปกติ 100% 
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สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

สาเหตุหลัก สาเหต ุ

1. บุคลากร 

-ขาดความรู้ในการให้การรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า 

-การรกัษาฟื้นฟูไม่เปน็แนวทางเดียวกัน 

-ผู้ป่วยไมเ่ข้าใจในการปฏิบัตตินหลังการผ่าตดั 

2. กระบวนการ 
-ขาดคู่มือในการรักษาฟื้นฟผูู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า 

-ขาดระบบการติดตามประเมินผล 

3. เครื่องมือ 

-ยังไม่มีคูม่ือการรักษาฟื้นฟผูู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า 

-ยังไม่มเีอกสารความรู้ใหแ้ก่ผู้ป่วยเพือ่ให้ผู้ป่วยเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติเองได ้

4. วัตถุดิบหรือข้อมลู 

-ข้อมูลที่ใช้ในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยังไม่เป็นปัจจุบัน 

-ขาดแหล่งข้อมลูในการค้นคว้าหาความรู้ในวิธีการรักษาฟื้นฟ ู

 

 

แผนภูมิสาเหตุของปัญหา 
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การแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 

1. บุคลากร 

-ขาดความรู้ในการให้การรักษาฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า 

-ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ และเผยแพร่แก่จนท.
ผู้ร่วมงาน 

-ให้การรักษาฟื้นฟไูม่เปน็แนวทางเดยีวกัน -สรุป จดัทำคูม่ือเพื่อเป็นแนวทางในการให้การรักษาฟื้นฟผูู้ป่วย 

--ผู้ป่วยไมเ่ข้าใจในการปฏิบัตตินหลังการ
ผ่าตดั 

-จัดทำเอกสารการปฏิบัตตินให้แกผู่ป้่วย 

2. กระบวนการ 

-ขาดคู่มือในการรักษาฟื้นฟผูู้ป่วยผ่าตัด
เอ็นไขว้หน้าข้อเข่า 

-จัดทำคู่มือในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย 

-ขาดระบบการติดตามประเมินผล -ทำระบบนัดผู้ป่วย และเกบ็ข้อมูลตัวช้ีวัด 

3. เครื่องมือ 

-ยังไม่มีคูม่ือการรักษาฟื้นฟผูู้ป่วยผ่าตัด

เอ็นไขว้หน้าข้อเข่า --จัดทำคู่มือในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย 

-ยังไม่มเีอกสารความรู้ใหแ้ก่ผู้ป่วยเพือ่ให้
ผู้ป่วยเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบตัิเองได ้

-จัดทำแผ่นพับให้ความรู้ในการปฏบิตัิตนต่อผู้ป่วย 

4.วัตถุดิบหรือ
ข้อมูล 

-ข้อมูลที่ใช้ในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยฯยัง

ไม่เป็นปัจจุบัน 
-ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ และสรุป จดัทำคู่มือ
เพื่อเป็นแนวทางในการให้การรักษาฟืน้ฟูผู้ป่วย 

-ขาดแหล่งข้อมลูในการค้นคว้าหาความรู้ใน
วิธีการรักษาฟื้นฟ ู

--ศึกษาดูงาน และจัดหาเอกสารความรู้เพิ่มเตมิจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ  
เช่น BASEM  UWhealth 
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สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ ในปี 2562 มีดังนี้ 
 
1.จัดทำคู่มือการรักษาฟ้ืนฟูสำหรบัผู้ป่วยผา่ตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า  

2.จัดทำแผ่นพับให้ความรู้ วิธีการปฏิบัติตนตามโปรแกรมการฟื้นฟสูำหรับผู้ป่วยผ่าตดัเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า 

3.กำหนดเป้าหมายในการฟื้นฟูผูป้ว่ยผ่าตดัเอ็นไขว้หน้าข้อเขา่ในแตล่ะระยะของการฝึก 

4.ทำการประเมินผู้ป่วยโดยเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่ได้ตั้งไว ้

 

ผลลัพธก์ารดำเนินการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี2562 

1.ผู้ป่วยผา่ตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าไดร้บัการส่งปรึกษากายภาพบำบัดทุกเคส 

 
100% 100% 

2.ครบระยะ 4 สัปดาห ์

สามารถงอเข่าข้างที่ผ่าตัดได้ 0-120 องศา 
100% 100% 

3.ครบระยะ 5เดือน 

กำลังกล้ามเนื้อต้นขาข้างที่ผ่าตดัได้มากกว่า 80% ของข้างปกติ 
100% 100% 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตัิตนได้อย่างถูกต้อง 

2.ผู้ป่วยไมม่ีภาวะแทรกซ้อนใดๆ เช่น ข้อเข่ายึดติด  กล้ามเนื้อฝ่อลีบ 

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เปน็ไปตามแผนการรักษาฟื้นฟูอย่างครบถ้วน 

4.เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติใหก้ับเจ้าหน้าที่ห้องกายภาพบำบัดและทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

5.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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การกำหนดมาตรฐาน 

1.สรุปจัดทำเป็นคู่มือโปรแกรมการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยผ่าตดัเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า  เพื่อเป็นมาตรฐานในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยฯของ

ห้องกายภาพบำบัด รพ.รร.จปร. 

2.จัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับความรู้ในการปฏิบตัิตนเพื่อให้แกผู่้ป่วย 

 

การขยายผลโครงการ และสิ่งทีจ่ะดำเนินการต่อไป 

1.เผยแพร่ความรู้ให้แกพ่ยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยและจนท.ผู้เกีย่วข้อง   

2.เพิ่มตัวช้ีวัดติดตามผลการบาดเจ็บซ้ำหลังจากท่ีผู้ป่วยกลับไปเล่นกีฬา 

 

 

 

 

 

         ประธานกลุ่ม : ร.ท.หญิงพรรณรัตน์  พรรณสมัย 

  (พรรณรตัน์  พรรณสมยั) 
 

 

   ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย : พ.อ.หญิงพรพิมล  เปานลิ 
                 ( พรพิมล  เปานิล ) 

                    

        
                      ผู้บริหารที่กำกับดูแล : พ.อ.ณรงค์  ภักดีศภุผล 

                                        ( ณรงค์  ภักดีศุภผล ) 
 

วันท่ี :  23 สิงหาคม 2562 
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บรรณานุกรม 

แผ่นพับการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าและโปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับผูป้่วยหลังผ่าตดัซ่อมเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า. 

        2560. ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต ้

Rehabilitation Guide:Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.2017. UW Health Sports Medicine 

Rehabilitation Guideline for ACL Reconstruction in the Adult Athlete(Skeletally Mature).2018.UW 

        Health Sports Medicine 

http://www.sikarin.com/content/detail/112/การบาดเจ็บและการรักษาเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าบาดเจ็บ 

https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sikarin.com/content/detail/112/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A
https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1237
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแผ่นพับ 

 

 



 

หนังสือคู่มือ       

คู่มือ 

ห้องกายภาพบ าบัด รพ.รร.จปร. 

 

โปรแกรมการฟ้ืนฟูส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดเอน็ไขว้หน้าข้อเข่า 

(Anterior Cruciate ligament  Reconstruction Rehabilitation Protocol) 

  

 

 

 

 

 



 

 

เอน็ไขว้หน้า  

เอน็ไขวห้นา้ (anterior cruciate ligament หรือทีเรียกยอ่ว่า ACL) อยูลึ่กเขา้ไปในส่วนกลางของขอ้เขา่ ตรงส่วนเวา้ของส่วนปลาย

กระดูกตน้ขา ยึดเกาะระหว่างกระดูกตน้ขา และกระดูกแขง้ มีแนวเส้นใยเฉียง มีหนา้ทีสาํคญัในการรักษาความมัน่คงของขอ้เข่า

ในการเคล่ือนไหว โดยเอน็ ไขวห้นา้จะป้ องกนัการเคล่ือนของกระดูกหนา้แขง้มาทางดา้นหนา้ต่อกระดูกตน้ขา อีกทั้งป้องกนั

การบิดหมุนท่ีมากเกินไปของขอ้เข่า เอน็ไขวห้นา้จึงมีความสาํคญัตอ่ความมัน่คงของขอ้เข่าโดยเฉพาะเวลาเล่นกีฬาท่ีตอ้งมีการ

บิดหมนุขอ้เข่า เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เป็นตน้ 

 

 

การผ่าตัดเอน็ไขว้หน้าโดยการส่องกล้อง 

การผา่ตดัเอน็ไขวห้นา้โดยการส่องกลอ้ง การผา่ตดัเอน็ไขวห้นา้ในปัจจุบนัส่วนใหญ่ใชเ้ทคนิคการผา่ตดัส่องกลอ้ง ทาํให้มีแผล

ผา่ตดัท่ีเลก็ลง และช่วยการฟ้ืนตวัของผูป่้วยใหเ้ร็วขึ้น การส่องกลอ้งขอ้เข่ามีส่วนช่วยในการยืนยนัการวินิจฉยัเอน็ไขวห้นา้ฉีก

ขาด สามารถดูส่วนประกอบอื่นภายในขอ้ไดว่้ามีพยาธิสภาพร่วมดว้ยหรือไม่ เช่น หมอนรองขอ้เข่า เอน็ไขวห้ลงั กระดูกอ่อนผิว

ขอ้ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถทาํการรักษาไปพร้อมกนัได ้ การผา่ตดัเอน็ไขวห้นา้จะเป็นการนาํเอน็จากส่วนอื่นของร่างกายมาทดแทน 

เช่น เอน็สะบา้  เอน็แฮมสตริง  เป็นตน้ โดยเจาะกระดูกแขง้และกระดูกตน้ขาในตาํแหน่งจุดเกาะของเอน็ไขวห้นา้ แลว้จึงร้อย

เอน็ท่ีเอา มาทดแทนเขา้ไปตามช่องท่ีเจาะไว ้จากนั้  นจะใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการยึดตรึงเอน็  หลงัการผา่ตดัผูป่้วยจะไดรั้บ

การฟ้ืนฟูสภาพตามขั้นตอน  เพื่อให้สามารถงอและเหยียดขอ้เข่าไดเ้ตม็ท่ี  กลา้มเน้ือมีความแขง็แรง มีการฝึ กการรับรู้ตาํแหน่ง

ของขอ้เข่า  รวมทั้งการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหว  เพื่อให้กลบัไปเล่นกีฬาไดอ้ยา่งปลอดภยั  ผูป่้วยควรมีความแขง็แรงของ

กลา้มเน้ือตน้ขาขา้งท่ีไดรั้บบาดเจบ็มากกว่า 80 –90 % ของขา้งท่ีปกติ โดยทัว่ไปจะใชเ้วลาในการฟ้ืนฟูสภาพก่อนจะกลบัไปเล่น

กีฬามากกว่า 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การฟ้ืนฟูผู้ป่วยหลงัการผ่าตัดเอน็ไขว้หน้าข้อเข่า แบ่งเป็น 5ระยะ 

ระยะที่ 1 : 0 ถึง 2 สัปดาห์ 

เป้าหมาย  ลดการอกัเสบ  เร่ิมตน้การเคล่ือนไหว 

  สามารถงอเข่าได ้0- 90 องศา 

  เหยียดเข่าไดต้รง 

 Hinge knee brace จาํกดัมุม 0-90 องศา 

สามารถเดินลงนํ้าหนกัได ้50 เปอร์เซ็นต ์

 

 

 

 

Patella mobilization เนน้ทิศทางเคล่ือนขึ้น-ลง 



 

 

Quadriceps set ท่าเกร็งเข่าออกกาํลงักลา้มเน้ือหนา้ขา เนน้เหยียดเขา่ให้ตรง 

 

 

 

 

 

 

Heel slide ลากส้นเทา้เพ่ิมองศาการงอเข่าชา้ๆ 

 



 

 

Straight leg raises  เหยียดขาตรง ยกขาขึ้น-ลง 

 

 

 

 

 

เดินลงนํ้าหนกั PWB โดยใช ้Crutches และใส่Hinge knee brace 

 

 

 

 

 

 



 

 ระยะที่ 2 : 2 ถึง 4 สัปดาห์ 

เป้าหมาย  สามารถงอเข่าได ้0-120องศา 

  สามารถเดินลงนํ้าหนกัได ้75-100 เปอร์เซ็นต ์

ปรับ Hinge knee brace 0-120 องศา 

เร่ิมป่ันจกัรยานได ้

 

 

 

Prone hange นอควํ่าเหยียดขาพน้เตียง(ถา้เหยียดขาไม่ตรงสุด อาจใชถุ้งทรายถ่วงนํ้าหนกั) 

 

 

 

Quadriceps strengthening นัง่เหยียดขาตรงเกร็งกลา้มเน้ือหนา้ขาคา้งไว ้

 



 

 

Wall Squat  ยืนพิงกาํแพงแลว้ค่อยๆยอ่ งอเข่าแค่ 45องศาก่อน  แลว้ค่อยเพ่ิมมุมมากขึ้นโดยเข่าไม่เลยปลายเทา้ 

 

 

 

 

Stationary  Bike  

 เร่ิมป่ันจกัรยานเพ่ือเพ่ิมช่วงการเคล่ือนไหวเร่ิมตน้จากโปรแกรมท่ีมีแรงตา้นนอ้ย  เม่ือเพ่ิมมุมไดเ้หมาะสมแลว้ 

 



 

 ระยะที่ 3 : 1-2 เดือน 

เป้าหมาย  สามารถงอเข่าไดเ้ตม็ช่วงการเคล่ือนไหว 

  สามารถเดินลงนํ้าหนกัไดป้กติ 

  ฝึกการทรงตวั 

  เพ่ิมกาํลงักลา้มเน้ือโดยใชน้ํ้าหนกัหรือแรงตา้นได ้ เช่น ถุงทราย 

ออกกาํลงักายในนํ้า(ธาราบาํบดั) 

 

 

Leg extension ออกกาํลงักลา้มเน้ือQuadriceps โดยใชถุ้งทราย 

 

Hamstring curls ดว้ยการใชw้eightเพ่ิมขึ้น 

 



 

 

เร่ิมตน้ฝึกยืนดว้ยขาสองขา้งบนBosu Ball แลว้พฒันาเป็นยืนดว้ยขาขา้งเดียว 

  

 

 

 

Lunges  forward กา้วขาขา้งท่ีผา่ตดัไปขา้งหนา้  จากนั้นยอ่ตวัลงเพ่ือฝึกลงนํ้าหนกัท่ีขา 

 



 

 

กา้วต่างระดบัที่สูง 4น้ิว  โดยให้กา้วขาท่ีผา่ตดัไปบนเกา้อ้ีลงนํ้าหนกัยืนบนเกา้อ้ี แลว้กลบัมาสู่ท่าเร่ิมตน้ 

 

 

 

 

 

เดินบนลู่ว่ิงหรือว่ิงแบบชา้ๆ   เม่ือครบระยะ2เดือน 

 

 

 

 

 



 

ระยะที่ 4 : 3-4 เดือน 

เป้าหมาย  การเตรียมการเพื่อให้สามารถกลบัสู่การเล่นกีฬาได ้

  ฝึกความคล่องตวั  ความยืดหยุน่ ความทนทาน  ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 

  สามารถออกกาํลงักายท่าเดิมแต่เพ่ิมความหนกัของการออกกาํลงักาย 

เร่ิมว่ิงจ๊อกก้ิง เม่ือกลา้มเน้ือ Quadriceps มีความแขง็แรงมากกว่า 65% 

 

 

 

 

ว่ิงจ๊อกก้ิง 

 



 

 

Hopping ยืนกระโดดบนท่ีนอนหรือเบาะน่ิมๆ เม่ือกลา้มเน้ือตน้ขามีความแขง็แรง  ถา้เร่ิมกระโดด2ขาไดดี้แลว้  เพ่ิมความยาก

โดยการกระโดดขาเดียว 

 

 

 

Hopping(Multi direction)  ยืน2ขา กระโดดซา้ย-ขวา-หนา้-หลงั  

 เม่ือทาํไดดี้แลว้เพ่ิมความยากโดยการกระโดดดว้ยขาขา้งเดียว 

 



 

 

Vertical jump กระโดดเอามือแตะผนงัหรือขอบประตูดา้นบน 

 

 

 

 

 

Agility training ฝึกกิจกรรมท่ีเพ่ิมความคล่องตวั  เช่นว่ิงสลบัฟันปลา  ว่ิงกลบัตวัไปมา 

 

 

 



 

ระยะที่ 5 : 5-6 เดือน 

เป้าหมาย  เร่ิมกลบัสู่การเล่นกีฬาได ้

ฝึกทกัษะเฉพาะตามชนิดกีฬา 

กาํลงักลา้มเน้ือQuadricepscและHamstringsตอ้งได ้80-9o%ของขาขา้งปกติก่อนท่ีจะกลบัสู่ การเล่นกีฬา 

ป้องกนัการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาได ้

ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 2-3คร้ังตอ่สัปดาห ์

 

 

 

 


