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การผาตัดเปลี่ยนขอเขาไดทาํ กันอยางแพรหลาย และไดผลเปนที่นาพอใจ ปจจุบนั ขอเขาเทียมที่มอี ยูใน
ทองตลาดมีดวยกันหลายชนิดซึ่งมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน วิธีการผาตัดสวนใหญแลวจะมีหลักเกณฑจะคลายกัน
ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับขอเทียมตางชนิดกันได จุดมุงหมายของการทําผาตัด TKA คือ ตองการที่จะไดขาทีม่ ี
Mechanical axis ลับมาสูภาวะปกติและ prosthesis นั้นตองยึดติดแนนกับกระดูกและสามารถกระจายแรงกดทับที่
เกิดขึ้นในขอกระดูกไดอยางสม่ําเสมอ สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการผาตัดขอเทียมประกอบดวย 5 ประการคือ
I.
การแกไข Mechanical axis ของขาใหกลับมาสูเกณฑปรกติ (Restoration of the mechanical axis)
II.
การทําใหแนวระดับขอเขากลับมาอยูที่เดิม (Restoration of the joint line)
III.
การจัดสมดุลของเนื้อเยื่อขอเขา (Balance of the soft tissue)
IV. การจัดให flexion gap และ extension gaps เทากัน (Equalization flexion and extension gaps)
V.
การแกไขปญหา Patellafemoral joint alignment
I. การแกไข Mechanical axis ของขาใหกลับมาสูเกณฑปรกติ (Restoration of the mechanical axis)
แนว Mechanical axis ของขาในทายืนเกิดจากเสนตรงทีล่ ากจากจุดกึ่งกลางของ femoral head (center of
the hip) มายัง Center of the knee และ Ankle joint ตามลําดับ ซึ่งจะทํามุมกับเสนกึ่งกลางของ femoral shaft
(anatomical axis) 7 องศา ในสวนของ Tibia Mechanical axis และ anatomical axis จะเปนเสนเดียวกัน และจะ
ทํามุมกับ midline vertical axis 3 องศา ดังนั้นในสวนของ anatomical axis ของ femoral จะทํามุม 10 องศากับ
midline vertical axis วิธีการที่แกไข Mechanical axis ของขาที่ขึ้นอยูกับการผาตัดใน 2 ขั้นตอน คือ การทํา soft
tissue balance และการทํา osteotomy ของ distal femur และ proximal tibia
แนวทางการแกไขโดยการทํา osteotomy มีอยู 2 ทฤษฎี คือ
1. Classic Method
คือ การตัดที่ distal femur ใหได valgus 7 องศา และตัดที่ proximal tibia ใหเปน 0 องศา หรือตั้ง
ฉากกับ long axis ของ tibial วิธีนี้เปนทีน่ ิยมกันอยางมากใน ขอเทียมหลายชนิด และผลที่ไดดีนาพอใจในการตัด
สวนของ Distal femur มีการแนะนําใหตดั Valgus คาตาง ๆ ดังนี้
Insall(1) et al. 7 degree valgus ในกรณี varus knee
4-5 degree valgus ในกรณี varus knee

6-7 degree valgus ในกรณี Non deformity knee
5 degree valgus ในคนอวน
Lotke and Ecker(2)
4-6 degreee valgus
2. Anatomic Method ของ HemgenYoral (3)
เปนวิธีการตัด distal femur และ proximal tibia โดยเลียนแบบลักษณะเดิมของ proixmal Tibia ซึ่งมี Medial slope
ประมาณ 2-3 degree โดยตัด distal femur ใหมี valgus 9-10 degree ซึ่งจะทําใหเกิด anatomical axis ของ lower
limb valgus ประมาณ 6-7 degree ใชในกรณี Cruciate sparing prosthesis และตองระวังในการตัด Tibia
Medial slope 3 degree เนื่องจากจะตัดยากกวาการตัดตั้งฉากกับ long axis ของ Tibia ซึ่งถาตัด medial slope
มากเกินไป จะมีผลทําให femur internal rotation ในขณะงอเขา แลวสงผลทําให patella subluxate หรือ
dislocation ไปทาง lateral ได
ในแนว Sagittal plane คาปรกติของ Tibial plateau จะมี posterior slope 2 ถึง 10 degree ในการผาตัด จุด
ที่ตองคํานึงถึงคือชนิดของ prosthesis ที่ใช การออกแบบในสวนของ Tibial component ตองการใหมี posterior
slope เทาไร บางชนิดตัดที่ proximal tibial o degree (ไมมี Posterior slope) แตจะไปชดเชยในสวนของ Tibial
polyethelene insert ที่มี posterior slope แทน
ในทุก design ของ TKA การตัดบริเวณ posterior tibia ในแนว Sagittal plane หามตัดเปน upward slope
เพราะจะทําให flexion gap ของ knee เสีย และทําใหงอเขาไดนอยลง
II. การทําใหแนวระดับขอเขากลับมาสูที่เดิม (Restoration of the joint knee)
ระดับของ Joint line มีผลตอการเคลื่อนที่ของขอเขาและการเดิน ในผูปว ยที่มีระดับของ joint line ไมเทากัน
จะทําใหเวลาเดินตองใชพลังงานมากกวาคนปรกติ ในการทํา Primary TKA ปญหาของ Joint line จะพบนอยกวาใน
Revision เนื่องจากสามารถเห็นแนวเดิมของขอเขาได จุดที่จะทําใหระดับ Joint line เปลี่ยนไป คือขั้นตอนที่ทํา
distal femoral cut โดยปรกติ จะตัดที่ความหนาประมาณ 9-10 mm เทากับ ความหนาของ prosthesis ที่จะใสเขาไป
แทนที่ ทําให Joint line อยูที่เดิม บางกรณีถาตัด Distal femur มากเกินไป จะทําให Joint line อยูสูง ซึ่งจะมีผลทํา
ใหเกิด relative patellar infera ซึ่งจะมีผลทําใหเกิด impingment ตอ tibial component และการงอเขาลดลง
วิธีที่จะชวยตรวจสอบระดับของ Joint line วาผิดปรกติหรือไมโดยเทียบกับระดับ lower pole ของ patella
ซึ่งในภาระปรกติจะอยูประมาณ 10 ถึง 30 mm เหนือ joint line(4)
Landmark อีกอันหนึง่ คือ ระดับของ Joint line ควรจะอยู distal ตอ lateral femoral epicondyle ประมาณ
2-3.5 cm (5)

III. การจัดสมดุลยของเนือ้ เยื่อขอเขา (Balance of the soft tissue)
การผาตัด TKA สวนใหญแลวจะใหความสําคัญในเรื่อง soft tissue เปนหลัก การแกไข deformity ที่เกิดขึ้น
โดยการทํา osteotomy อยางเดียวจะทําใหผลการผาตัดไมดีเทาที่ควร ในขั้นตอนแรกของการทํา soft tissue
balance จะตองกําจัด osteophyte บริเวณรอบ ๆ ผิวขออก เนื่องจาก osteophyte เปนตัวที่ทําให soft tissue
tension มากขึ้น Deformity ที่พบในขอเขาเสื่อมนั้นแบงไดเปน 4 ชนิดคือ
1. Fixed – Varus deformity
2. Fixed – Valgus deformity
3. Fixed – flexion contracture
4. Recurvaterm
1. Fixed – Varus deformity(6)
เปน deformity ที่พบไดมากในขอเขาเสื่อม พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่กระดูกสวน medial tibial
plateau สึกหรอและกระดูกมี osteophyte เกิดขึน้ ในสวน medial collateral liganment , posteromedial
capsule , pes anserinus และ semimembransus มีการหดตัว ในดานตรงขามคือ lateral collateral ligament มี
การยึดตัว ในบางกรณีสามารถตรวจไดวามี flexion contracture เกิดรวมดวย เนื่องจากมีการหดตัวของทั้ง Posterior
capsule และ posterior cruciate ligament จุดมุงหมายการทํา Soft tissue release คือตองการให alignment
ของขาอยูที่ 5-10 degree valgus โดยที่มี femoral component ทํามุมด 7+- 2 degree valgus และ Tibial
component อยูที่ 90+-2 degree ตั้งฉากกับ long axis ของ tibia การทํา soft tissue release ตองนําที่ละ step
และระวังไมใหเกิด over correction
ขั้นตอนการทํา medial release
1. เริ่มจากเหยียดเขา และ เลาะ subpriosteal sleeve บริเวณ proximal และ anteromedial Tibia โดยใช
proisteal elevator เลาะจาก medline ซึ่งจะทําให superficial และ deep MCL, pes ansenimus tendon
แยกออกมาจาก Tibia
2. ใช osteotomy เลาะชิด tibia ไปทาง distal สามารถไปไดถึง 6” จาก Medial tibia plateau
3. งอเขา external rotate tibia เลาะ semimenbranosus ออกจาก Tibia เมื่อถึงขั้นตอนนี้ Tibia ดาน medial จะไม
มี soft tissue เหลืออยู (skelatonize apperance)
ในกรณีที่เขาที่ varus มากไมควรที่จะเก็บ PCL ไว เพราะจะทําใหการแกไข deformity ยาก และไดผลไมดี
2. Fixed – Valgus deformity(7)
พยาธิสภาพของการเกิด deformity ชนิดนีป้ ระกอบดวย bone และ cartilage ในดาน lateral สึกหรอ มีการ
contrac ของ lateral ligament , capsule และ iliatibal band และมีการยึดตัวของ medial ligaments สรุป ใน

สวนที่มีการหดตัวคือ 1. latera capsule 2. lateral collateral femoral suptum ในบางกรณีอาจพบวามี external
rotation deformity ของ proximal tibia เนื่องจากภาวะ tight iliotibial tract
ขั้นตอนการผาตัด
1. ตัด posterolateral strctures (arcuate ligament, posterolateral capsule) ตามขวางใตตอ popliteues
tendon บริเวณ tibia การเอา lateral meniscus ออกจะสามารถ identify popliteus tendon ไดดีและไม
ทําใหฉีกขาด
2. “ Pic crust” release of iliotibial band โดยการใช ใบมีดเบอร 15 ทํา Multiple horizontal incision จาก
ดานในและจะซ้ํา common peroneal nerve เริ่มทําบริเวณ joint line และสูงขึ้นไปไดประมาณ 10 cm
3. subperiposteal release ของ femur บริเวณ lateral intermuscular supteum จาก joint line ทั้งดาน
proximal 7-8 cm ในกรณีที่ release ได aligament ที่ตองการแลว medial collateral ligament laxity มาก
อาจตอง reconstruction MCL ดวยวิธีของ Krackow รวมดวย
3. Fixed – flexion contracture
การแกไข flexion deformity โดยเริ่มจาก
1. เลาะ posterior capsule ดาน femur โดยใช periosteal elevator
2. ตัด ACL และ PCL บริเวณ intercondylar notch ออก
3. เลาะ soft tissue capsule ดานหลัง femur ออกใหหมดกัด extension gaps ถาตองการใหมากกวานี้
ใหเลาะ posterior caspule ดาน femur ออกใหสูงขึ้นอีก
4. ในกรณีที่ extension gap ยัง tight อยู อาจตองทา distal femural resection ซึ่งทําให joint Line สูงขึ้น
ได
4. Recuvatum
พยาธิสภาพที่เกิดใน deformity ชนิดนี้ พบวา distal femoral หรือ proximal tibial มี bone loss หรือ
collapse ทําใหเกิด stretching ของ posterior capsule การแกไข deformity ชนิดนี้ มี 2 วิธีนี้ คือ
1. แกไขโดยเพิ่มขนาด extension space ใหมากขึ้น แตเมือ่ ใชไปนานขึน้ ก็อาจทําให posterior capsule ยืด
ตามมาไดอีก
2. การแกไขโดยการทําให posterior soft tissue ตึงมากขึ้นโดยการเย็บ posterior capsule มาที่ proximal
ตอจุดเดิม

IV. การจัดให flexion gap และ external gap เทากัน (Equalization flexion and extension gaps)
การทํา osteotomy ที่ distal femur และ proximal tibia มีหลักที่ใชอยู 2 ทฤษฎี คือ
1. Measured Resection technique เปนวิธีการที่ใชโดย Hunggerford ใน prosthesis ที่เก็บ PCL ไว
โดยหลักการคือ การทํา osteotomy ขนาดเทาไรก็ใหใช prosthesis ขนาดนั้นมาแทนที่ ซึ่งจําเปนตองใช
prosthesis ที่มีขนาดตาง ๆ กัน จํานวนมากจึงทําใหนยิ มใชนอย
2. Gap technqiue เปนการทํา osteotomy ที่ distal femur กับ proximal tibial โดยทําใหflexion และ
extension gap มีขนาดเทากันทําใหการใช prosthesis ขนาดตาง ๆ กันนอยกวาและ stock ที่เก็บไวไม
จําเปนตองมีจาํ นวนมาก
V. Patellofemoral joint alignment ปจจัยที่มีผลทําใหการเคลื่อนที่ของ patellar ผิดปรกติทําใหเกิดอาการ ไดแก
1. Femoral component malrotation : Internal rotation
2. Patellar component มีขนาดใหญ : Over stuff
3. Tibial component malrotation : internal rotation
4. Tight lateral capsule
ขณะทําการผาตัดเมื่อตองการทดสอบ patellar traching โดยสังเกตการเคลื่อนที่ของ patellar ขณะ
เขาเหยียดและตรง ดาน medial ของ patellar จะตองสัมผัสกับ femoral component ตลอดชวงการ
เคลื่อนที่โดยไมตองใชนิ้วมือหรือ Tower clip มาชวย (No thumb test )
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