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การบาดเจ็บของเอ็นขอเขาที่พบไดมากคือ การบาดเจ็บของ lateral ligament โดยเฉพาะใน
นักกีฬา และพบวาผูปวยทีม่ ีการบาดเจ็บชนิดนี้เกิดขึ้น จะมีอาการเจ็บขอเทาเปน ๆ หาย ๆ ไดมากถึง
40% ในชวง 1 ป หลังจากการบาดเจ็บ(2) การรักษาการบาดเจ็บของเอ็นขอเทามีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอจากการรักษาโดยการผาตัดถึงการปลอยใหหายโดยตัวมันเอง สิ่งเหลานี้เปนปญหามากสําหรับผู
ศึกษาเบื้องตน
การบาดเจ็บที่เกิดกับ lateral ankle ligaments : lateral angle ligaments ประกอบดวย
ligament ที่สําคัญ 3 กลุมคือ
1. Anterior talofibular ligaments
2. Caleaneofibular ligaments
3. Posterior talofibular ligament
ในกลุมนี้ anterior talofibular ligament มีความแข็งแรงนอยที่สุดและเชนตัวปองกันการเกิด
anterior subluxation ของ talus เมื่อขอเทาอยูในทา planter flexion การบาดเจ็บตอ ligament นี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อขอเทาอยูในทา inversion
Calcaneofibular diagnosis เปนกลุม ligament ที่แข็งแรงอูยูใตตอ peroneal tendons เกาะจาก
anterior border ของ lateral malleolus ไปที่ posterior aspect ของ lateral calcaneous ligament นี้เปนตัว
ปองกันการเกิด inversion ของ subtalar joint เมื่อ ankle อยูในทา dorriflexion กลุมที่ 3 คือ Posterior
talofibular joint เปน ligament ดาน lateral ของขอเทาที่มีความแข็งแรงมากที่สุดเกาะจาก Medial
surface ของ lateral malleolus มายัง posterior surface ของ talus หนาทีส่ ําคัญคือการปองกัน posterior
และ rotatory subluxation ของ talus
การบาดเจ็บที่เกิดกับ lateral ankle ligament สามารถแบงไดเปน 3 กลุมตามอาการและอาการ
แสดง และสามารถนําไปใชในการรักษาได
กลุมที่ 1) (4) Mild ankle sparin กลุมที่มีการบาดเจ็บตอ lateral ligament ไปมาก ผูปวยยัง
สามารถใชงาน ankle joint ได ขณะเดินไมมี limping เมื่อตรวจพบวา ขอเทามีการบวมเล็กนอยหรือไม
บวม มีจุดกดเจ็บ และเมื่อทํา Varus strem test จะทําใหเกิดอาการปวดมากขึ้น
กลุมที่ 2) Moduate ankle sprain : กลุมที่มีการบาดเจ็บมากขึ้น ผูปวยมีอาการปวดของขอเทา
มากขึ้น ขณะเดินมี limping, ไมสามารถที่จะกระโดดขาเดียวได (hop test) มีอาการปวดจนยกนิว้ เทา
ไมไดตรวจพบมีอาการบวมแดงและมีจุดกดเจ็บชัดเจน
กลุมที่ 3) Severe ankle sprain ในกลุมนี้ผูปว ยไมสามารถลงน้ําหนักขาขางที่บาดเจ็บได (nonweight bearing) ขอเทามีอาการบวม และปวดมาก

การตรวจรางกายผูปวยที่มี lateral ankle ligament injury สามารถตรวจผูปวยจุดกดเจ็บที่ สวน
ปลายจุด lateral malleolus กรณีที่จุดกดเจ็บอยูดวย anterior ของ lateral malloelus สวนใหญจะมีการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับ anterior talofibular ligament และเมื่อทํา ankle plantarflexion และ inversion ของ
subtalar joint จะปวดมากขึน้ เนื่องจากทาดังกลาว ทําใหเกิด strain ที่ anterior talofibular ligament อยาง
มาก ในกลุมที่มี calcaneofibular ligament ฉีกขาด เมื่อจัดขอเทาในทา ankle dorsiflexion และ inversion
ทำให ligament ดึงตัวและมีอาการปวด ผูปว ยที่มกี ารบาดเจ็บที่เอ็นขอเทาสวนใหญสามารถจึงเหตุการณ
ขณะเกิดไดเสมอ เชน มีเสียงดัง (poping) เกิดขึ้นขณะปดขอเทา การตรวจภายนอก สามารถพบอาการ
บวมบริเวณ lateral malleolus อาจตรวจพบ echymosis ที่บริเวณนี้ได บริเวณของ echprosis มาที่สนเทา
บงบอกถึงภาวะ subtalar ligament sparin รวมดวย ในเด็กที่ epiphyseal plate ยังไมปดตองนึกถึงการ
บาดเจ็บที่เกิดกับ epiphyseal plate เนื่องจากความแข็งแรงของ ligament ในการปองกันการเคลื่อนไหว
ของ ankle joint มีมากกวาความแข็งแรงของ epiphyseal plate ซึ่งจําเปนตองไดรับการวินิจฉัยอยาง
เรงดวน
การทํา sterm test ปจจุบันใชนอยในกรณี acute injury เนื่องจากการรักษาคลายกัน สวนการทํา
stress test สวนใหญใชมากในกรณีที่เปน chronic ankle pain และทําเมือ่ ผูปวยปราศจากความเจ็บปวด
เชน การทําหลังจากไดยาสลบเพื่อปองกันการเกิดภาวะ reflex inbibition ทําใหการแปรผลผิดไป
ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บตอ lateral ankle ligament ไมจําเปนตอง X-ray ทุกราย จากการศึกษา
Multicuter study ไดกําหนดเปน ottawa ankle rulus(10) ในการสั่งการตรจ X-ray โดยทําใน
1. ผูปวยที่มีอายุมากกวา 55 ป ในกลุมที่มี osteoporosis ซึ่งโอกาสเกิกด fracture ได
งาย
2. กลุมผูปวยที่ไมสามารถลงน้ําหนักลงบนเทาที่มีการบาดเจ็บได หลังจากไดรับ
อุบัติเหตุ
3. จากการตรวจรางกายพบวามี bone pain ที่ดานหลังหรือปลาย lateral malleolus
จากการศึกษาพบวามี sensitivity ใกลเคียง 100% สําหรับ ankle fracture เมื่อ
นําไปใชพบวาสามารถลดอุบัติการของการสง X-ray ขอเทานี้ไมจําเปนลงไดมาก
ทําใหการสูญเสียคาใชจายทีไ่ มจําเปนลดลง ในกรณีที่สง X-ray ankle ควรสงใน
ทา anteroposterior, lateral และ mortise view
การทํา arthrography ในการวินิจฉัย ankle ligament injury พบวา มี accuracy ใกลเคียง 100%
สําหรับ anterior talofibular rupture และ accuracy 80% สําหรับ calcaneofibular ligament rupture ทั้งนี้

ตองรีบทําภายใน 1-2 วัน หลังจากการบาดเจ็บเนื่องจากหลังจากการบาดเจ็บจะเกิดมี Clof เกิดขึ้น ทําให
การวินจิ ฉัยผิดได (false negative)
การรักษาผูปวยที่มี lateral ankle ligament injury ไดมีการศึกษาในกลุมผูที่รับการรักษาโดยการ
ผาตัดและไมผา ตัด เมื่อเปรียบเทียบถึง functional outcome และการฟน ตัวกลับมาของการทํางานของขอ
เทาพบวากลุมที่ รักษาโดยไมผาตัดมีผลที่ดีกวา กลุมที่รักษาโดยการผาตัด (5) และในกลุมที่ไมผาตัดยัง
แบงยอย ๆ อีกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ใสเฝอกตามขอเทา กับกลุมที่ใชวิธี early controlled mobilization
พบวามีการยึดติดขอและกลามเนื้อออนแรงนอยกวาในกลุม ที่ใสเฝอก ในบางรายงานพบวาในกรณีที่
เปน severe ankle sprain การใส short leg cast ในระยะสั้น ๆ จะชวยใหการรักษาไดผลดีขึ้น (9)
การรักษาในระยะแรกประกอบดวย การฝกการใชงานของขอเทา (Rest) การใชความเย็น
ประคบ (ICE), การใชผาพัน (Compression), การยกขอเทาสูงเพื่อลดอาการบวม (elevation) ซึ่งสามารถ
สรุปเปนอักษรยอคือ R.I.C.E. ในระยะแรกควร Protect weight ไมควรใหลงน้ําหนักโดยทันที ในกลุม
mild sprain เริ่มการขยับเคลื่อนที่ของขอเทา และเมื่อผูปวยสามารถลงชั่งหนักไดโดยไมมีอาการปวดก็
สามารถเลิกใช cutches ได กรณีที่ผูปวยยังมีอาการเจ็บอยูอ าจใช functional brace หรือ taping ตอไดจน
ไมมีอาการเจ็บอีก ในบางกรณีผูปวยมีอาการเจ็บปวดไมดีขึ้นตามเวลา ดังนั้นจําเปนที่ตองหาสาเหตุอื่น
ๆ เชน Fracture bone of the fifth metatasal, anterior process of the calcaneous หรือ lateral process of
the talus รวมดวย การปองกันไมใหเกิดอาการ ankle sprain ซ้ําขึ้นมาอีกสามารถปองกันไดโดยการใช
High-top footwear , การใช Bracing หรือการทํา taping(8)
ภาวะฉีกขาดของ Achilis tendon (Achilles tendon ruptures)
การฉีกขาดของ Achilis tendon สวนใหญเกิดจาก Overuse injuries นอกจากนีย้ ังอาจเกิดการ
รักษา Retrocecanel busitis โดยการฉีด steroid Achilles tendon เปน tendon ที่ใหญที่สุดในรางกายโดย
ตัวของมันเองไมมี seprial sheath แตจะมี Partenon หุมโดยรอบทําใหสามารถมีการเคลื่อนที่ได
ประมาณ 1.5 cm (tendon excursion) เสนเลือดที่มาเลี้ยง Achilles tendon มาจาก 3 ทาง คือ
1. Musculotendionus junction
2. Osseous insertion
3. เสนเลือด mesotenal nersles ดานหนาของ tendon ซึ่งมีความสําคัญในการรักษาโด
การทําผาตัดจะตองปองกันเสนเลือดเหลานี้ไมใหฉกี ขาด จึงจะทําใหเกิด tendon
healing ไดเร็ว
การตรวจรางกายผูปวยที่มี Achilles tendon ฉีกขาดชนิด complete หรือ partial ก็ตามจะให
ประวัติความเจ็บปวดทีด่ านหนาของขอเทาขึ้นมาทันที เหมือนถูกเตะบริเวณขอเทา ในกรณีที่มีการฉีก

ขาดบางสวนของ Achilles tendon การตรวจรางกายสามารถพบวาอาการบวมของ tendon localize
tendon ซึ่งจะแตกตางจาก complete rupture ของ Achilles tendon ที่จะสามารถคลํารองของ Achilles
tendon ที่ฉีกขาดออกจากกันได ในกรณีเชนนี้ การตรวจโดยวิธี Thompson test จะใหผลบวก การตรวจ
วิธีนี้ทําโดยการบีบนวดที่นองจะไมทําใหขอ เทาเกิด plantar flexion ซึ่งถือวาเปน Thompson test
postitive ผูปวยไมสามารถเขยาขาขางเคียงโดยยืนอยูบนปลายเทาขางที่มีพยาธิสภาพได ในบางกรณี
Thompson test อาจใหคา flase negative เนื่องจากเวลานวดหรือบีบที่นองอาจไปกระตุน ทําให posterior
tibiais, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus muscle เกิดการหดตัว
จุดมุงหมายการรักษาภาวะ Achilles tendon ฉีกขาดคือการแกไขใหการทํางาน gastrochemius –
soleus complex ใหกลับคืนสูภ าวะปรกติซึ่งประกอบดวย 2 ปจจัยสําคัญคือทําใหมีความยาวของ
กลามเนื้อที่เหมาะสมและมีความตึง (tension)ที่ใกลเคียงกับปกติ ซึ่งการรักษาโดยการผาตัดสามารถทํา
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได ผูปว ยบางรายไมสามารถทําผาตัดได เชน Immocompromise host,
ปญหาเรื่อง Infection โรคของเสนเลือดที่เปนอุปสรรคตอการผาตัด เปนตน ใหพิจารณาการรักษาชนิด
ไมผาตัด ซึ่งประกอบดวยขัน้ ตอนตามลําดับดังนี้ คือ
1. ใส splint ในทา planter flexion 2 สัปดาห จุดประสงคคือเพื่อให hematoma เกิด
consolidation
2. ใส short leg cast ในทา planter flexion 6-8 สัปดาห และเริ่มใหมี progressive weight
bearing ในสัปดาหที่ 4-6 หลังการบาดเจ็บ
3. ภายหลังจากเอา short leg cast ออก ใหใสรองเทาเสริมสนเริ่มจากสูง 2 cm หลังจาก 1
เดือน ใหลดลง 1 cm และใหเอาออกหลังจาก 2 เดือนผานไป
4. เริ่มให Progrssive excrise ของ calf muscle ในสัปดาหที่ 8-10 หลังบาดเจ็บ
5. สามารถกลับไปสูกิจวัตรประจําวันในระยะเวลา 4-6 เดือน
จะเห็นไดวาการรักษาโดยการไมผาตัดใชเวลานาน การรักษาโดยการผาตัดเย็บซอม Achilles
tendon สามารถทําใหผูปวยฟนตัวกลับสูภาระกอนการบาดเจ็บไดเร็วมากขึ้น การรักษาโดยการทําผาตัด
ประกอบดวย
1. การเย็บซอม Achilles tendon ดวย slow-absobing sutures
2. หลังผาตัดใสเฝอก short leg cast 6-8 สัปดาห
3. การออกกําลังชนิด progressive resstance excrcise เริ่มในสัปดาหที่ 8-10 หลังการทําผาตัด
4. การออกกําลังอยางมากควรงดในระยะ 4- 6 เดือนแรก
ผูปวยที่รับการรักษาโดยการผาตัดสวนใหญสามารถกลับเขาไปสูภาวะกอนการบาดเจ็บ

การเจ็บขอเทาจาก Peroneal tendon Subluxation ผูปวยที่มีปญหา peroneal tendon
subluxation สวนใหญเกิดในขณะการเลนกีฬา เชน ski(7) หรือฟุตบอล เปนตน กลไกการเกิด peroneal
tendon subluxation เกิดขึ้นขณะที่รางกายตองการหยุด (decleration) ขณะมีการเคลื่อนที่โดยที่มีขอเทา
อยูในทา dersiflexion และ subtalar joint มี eversion ผูปวยจะมีอาการเหมือน ankle sprain ทำใหแยก
ยากจากการบาดเจ็บของ lateral collateral ligament ซึ่งอาจมีลักษณะ echymosis และมีการกดเจ็บที่
lateral malleolar ไดเชนกัน กรณีที่เปน peroneal tendon subluxation ถาไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง
ผูปวยจะมีอาการของ chronic dislocation ดังนั้น ถาไดรบั การรักษาที่ถกู ตองในระยะแรกสามารถ
ปองกันการเกิดภาวะนีไ้ ด
การตรวจรางกาย ผูปวยที่มกี ารบาดเจ็บตอ peroneal tendon ในระยะแรกสามารถตรวจพบ การ
บวมและมีจุดกดเจ็บอยูที่ดานหลังของ lateral malleolus อาการเจ็บบริเวณดานหนาทีเ่ กิดจาก anterior
tabofibular ligament พบนอยกวา และเมื่อทํา anterior drawer test ของ ankle joint ในการตรวจ
ligament นี้พบวาปรกติผูปว ยมักจะมีอาการแสดงที่สําคัญคือมีความไมมั่นใจเมื่อทําการตอตานการทํา
eversion ของ foot ( apprehension test) เนื่องจากผูปวยมีความกลาที่ทําให peroneal tendon เกิดหลุด
ขึ้นมาอีก
การใช X-ray ชวงการวินิจฉัยอาจพบเศษชิน้ ของกระดูกที่อยูดานหลังของ lateral malleolus ซึ่ง
เกิดจากการ Avulsion ของเยื่อหุม peroneal tendon ที่ peroneal groove ติดกับกระดูกและสามารถเห็นได
ชัดภาพถายทา internal oblique หรือ mortse view(1)
การรักษาผูปวยที่มี peroneal tendon subluxation โดยการไมผาตัดไดผลที่ดีขั้นตอนการรักษา
ประกอบดวย
1. ในระยะแรกทีไ่ ดรับอันตรายถึง peroneal tendon การรักษาประกอบดวยเทคนิค
R.I.C.E.(rest, ice, compression, elevation) และใส short leg cast ในทาที่เทามี
planterflexion และ inversion เล็กนอย เพือ่ ที่จะทําให peroneal retinalculum หยอนตัวและ
peroneal tendon อยูใน peroneal groove ดานหลังของ lateral malleolus
2. ใหผูปวย non-weight-bearing ในขาขางทีบ่ าดเจ็บ 6 สัปดาหเพื่อให retinaculum เชื่อมตัว
กับกระดูก
ในกรณีที่ผูปวยเปน recurrent dislocation หรือลักษณะ chronic subluxation ของ peroneal
tendon การรักษาที่เหมาะสมคือการทําผาตัดเพื่อสราง retinaculum ขึ้นมาใหม
การเจ็บที่ขอเทาจาก Syndesmosis Sprain เกิดขึ้นไดประมาณ 1% ของการบาดเจ็บของขอเทาที่เปน
ปญหาจากตัว ligament เอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับ Syndrmorsis สวนใหญเกิดรวมกับกระดูกขอเทา

หัก ซึ่งการรักษาในเรื่องของกระดูกเปนสวนที่สําคัญเมื่อไดโครงการสรางของกระดูกที่ปรกติ พบวา ตัว
ligament สามารถซอมแซมไดเอง แตในบางครั้งการเกิดการบาดเจ็บตอ Syndemosis สามารถทําใหเกิด
ปญหา Chronic ankle pain ตามมาและทําใหเกิดอาการปวดขณะเลนกีฬา(6)
อาการและอาการแสดงของผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บสวน syndemosis ของ ankle joint ผูปวยจะมี
อาการปวดขึ้นมาทันทีหลังจากไดรับบาดเจ็บอาการปวดบริเวณขอเทาดานหนาและอาจมีอาการปวดราว
ขึ้นไปถึงขอเขาอาการบวมในระยะแรก อยูที่บริเวณขอเทาระหวาง Tibia กับ fibular บางครั้งสามารถ
ตรวจพบ echymosisขึ้นไปถึงใตเขาได ในกรณีที่ผูปวยไมไดมารับการรักษาทันที อาการบวมหรือกด
เจ็บพบไดนอย แตที่สําคัญคือผูปวยมีอาการปวดขณะลงน้าํ หนักในขอเทาขางที่มีพยาธิสภาพการตรวจ
รางกายที่จําเปนในการวินจิ ฉัยภาวะ Syndesmosis sprain มี 2 วิธีคือ
1. การทํา squlezing test(3) โดยการบีบ fibular กับสวนของ medcalf ถาผูปวยปวดที่ distal
tibiofibular joint ก็สามารถใหการวินิจฉัยภาวะนี้ได
2. การทํา external rotation stress test: โดยการใหผูปวยนั่งเกาอี้ งอเขา 900 ผูตรวจจับขาและ
ทํา external rotation ของ foot
ซึ่งทําให syndsmosis เปดกวางขึ้น ซึ่งมีอาการปวดเกิดขึน้
การตรวจทั้ง 2 วิธีสามารถบอกถึงภาวะ Syndromes sprain ไดดี โดยเฉพาะในผูปวยที่ไดรับ
ภยันตรายตอขอเทาและภาพถาย X-ray ไมพบวามีกระดูกหักแตผูปวยไมสามารถยื่นหรือลงน้ําหนักขาง
ที่มีพยาธิสภาพได
การรักษาในระยะแรกทีไ่ ดรบั การบาดเจ็บใชหลัก การรักษาเบื้องตนของ ligament injury คือ
R.I.C.E. (rest, ice, compression, elevation) หลังจากนัน้ เมือ่ วินิจฉัยผูปวยมีภาวะ suprdemosis sprain
ใหใส short leg cast ในทา neurtal และหามลงน้ําหนักในระยะเวลา 2-3 สัปดาห หลังจากนั้นอาจ
พิจารณาใส ankle foot orthosis เพื่อปองกันการเกิด external rotation ของ ankle joint การรักษาในกลุม
นี้มีสวนนอยทีต่ องทําการผาตัด การผาตัดที่ใชในการรักษาภาวะ syndesmosis injury คือการใส
syndesmotic screw ที่ distal tibia
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