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กายวิภาคของข้อ
องค์ประกอบทีส
่ าคัญของข ้อเข่า ประกอบด ้วย
- Bone and cartilage
-

Femur
Tibia
Fibular
Patella
Synovium

- Ligaments
-

Cruciate ligaments
Collateral ligaments
Meniscus
Muscle crossing the joint line

I. Femur
สว่ นของกระดูก femur ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับข ้อเข่าสว่ นใหญ่แล ้วอยูต
่ รงสว่ นล่างของกระดูกต ้นขา
่
femur สวนทีอ
่ ยูเ่ หนือข ้อนัน
้ จะเกีย
่ วข ้องในแง่ของแนวแรงทีจ
่ ะผ่านลงสูเ่ ข่า และ Head of
femur ลงไป ดังนัน
้ การเกาะของกล ้ามเนือ
้ หลายมัดซงึ่ ทอดข ้ามข ้อเข่า ได ้แก่ Quadriceps
muscle, Hamstring muscle, Popliteus muscle รวมทัง้ Gastrocnemius muscle สว่ นของ
distal femur จะมีลักษณะเป็ น condyles 2 อัน ประกบกันกับกระดูก proximal tibia และกระดูก
patella รวมเป็ นข ้อเข่า
Femur ได ้รับเลือดมาเลีย
้ งจาก Nutrient artery เป็ นสว่ นใหญ่ โดยเป็ นแขนงของ 1st หรือ 2nd
ื่ มต่อกับ tibia เป็ นข ้อเข่านัน
perforating branch of profundus femoris แต่ในสว่ นปลายทีเ่ ชอ
้
medial condyle ได ้รับเลือดมาเลีย
้ งจากแขนง deep branch ของ Supreme genicular artery
และให ้แขนงเป็ น medial superior genicular artery สว่ น lateral femoral condyle รับเลือด
มาจาก condylar fossa และ anterior cruciate ligament นัน
้ รับเลือดมาจาก middle
genicular artery (รูป1)

้ อดทีม
รูป 1 : แสดงเสนเลื
่ าเลีย
้ งบริเวณข ้อเข่า
Epiphyseal plate ของ distal femur จะปรากฏ ossification center ตัง้ แต่แรกคลอด และจะ
ื่ มต่อเข ้ากับ metaphysis เป็ นเนือ
เชอ
้ เดียวกันเมือ
่ อายุประมาณ 14-19 ปี โดยให ้การ
เจริญเติบโตประมาณ 70% ของความยาว femur และเป็ น 40% ของขาข ้างนัน
้
สว่ นปลายของ medial femoral condyle จะมีความยาวในแนว AP ยาวกว่าทาง lateral ด ้วย
รูปร่างดังกล่าว ทาให ้ในตอนท ้ายสุดของการเหยียดเข่าออกจะมี screw-home mechanism
เกิดขึน
้ โดยจะมี external rotation ของ tibia เมือ
่ เทียบกับ femur
II. Tibia
ผิว articular surface ของ tibia ค่อนข ้างตัง้ ฉากกับแกนของ tibia สว่ นปลายของกระดูก tibia
ร่วมกับกระดูก fibular ประกอบขึน
้ เป็ นข ้อเท ้า (ankle joint) สว่ น tibial plateau จะประกอบเป็ น
ขอบล่างของผิวข ้อเข่า ของ knee joint surface โดยแบ่งเป็ น lateral และ medial plateau
คั่นกลางด ้วย intercondylar bony eminence ซงึ่ เป็ นทีเ่ กาะของเอ็นไขว ้หน ้า (Anterior
cruciate ligament = ACL) และเอ็นไขว ้หลัง (Posterior cruciate ligament = PCL) และ ผิว
ของ lateral plateau จะค่อนข ้างแบน ในขณะทีท
่ างด ้าน medial เป็ นแอ่งลงไป (concave)
ั นูนของกระดูก
ทาง posterolateral ของ tibial plateau จะไป articulate กับ fibula บริเวณสน
ั เจนทางหน ้าเป็ น tibial tubercle และทีเ่ ป็ นเกาะของ patella tendon บริเวณ
Tibia ทีค
่ ลาได ้ชด
่
ตรงกลาง สวนปุ่ มกระดูกเล็กทีค
่ ลาได ้ lateral ออกไปจาก tibial tubucle เล็กน ้อยเรียกว่า
Gerdy’s tubercle ซงึ่ เป็ นทีเ่ กาะของ Iliotibial band

แขนงเลือดทีม
่ าเลีย
้ ง shaft ของ tibia มาจาก nutrient branch ของ posterior tibial artery
แทงเข ้าทางด ้านหลังของ tibia ใต ้ต่อ origin ของ Soleus muscle จากนัน
้ ให ้แขนงใน
intramedullary ขึน
้ บนและลงล่างเลีย
้ ง shaft ของ tibia สว่ นบริเวณ proximal tibia ซงึ่ มี
ี่ ้อเกวียน (รูป 2) Proximal
cortex ค่อนข ้างบางจะมีแขนงแทงทะลุเข ้าไปโดยรอบเหมือนซล
physis ของ tibia จะเป็ นสว่ นให ้ความเจริญเติบโตกับ tibia ถึง 55% ซงึ่ คิดเป็ น 27% ของความ
ยาวของขาทัง้ หมด

้ อดทีม
ี่ ้อเกวียน
รูป 2 : แสดงเสนเลื
่ าเลีย
้ งรอบ proximal tibia มีลักษณะล ้อมรอบเหมือนซล
III. Patella
เป็ น sesamoid bone ขนาดใหญ่ภายใน Quadriceps muscle มีผวิ articulate กับ
Suprapatella pouch ในขณะทีเ่ หยียดเข่าสุดและ articulate กับ intercondylar trochea
groove ของ femur ในขณะทีก
่ าลังก ้าวขึน
้ บันไดนั น
้ patella ต ้องรับ load มากถึง 3 เท่าของ
น้ าหนักตัว อย่างไรก็ตามการทางานของ patella ยังชว่ ยการได ้เปรียบเชงิ กลในขณะเหยียดเข่า
ออก โดยชว่ ยลดแรงดึงทีเ่ กิดจากกล ้ามเนือ
้ Quadriceps ได ้อย่างมาก
โดยทั่วไป patella ประกอบด ้วย articular facet 2 ข ้าง คือ medial และ lateral facet ซงึ่ แต่ละ
องศาของการงอหรือเหยียดข ้อเข่านัน
้ patella จะ articulate กับ femur มากน ้อยต่างกันไป ใน
ท่าเหยียดเข่าสุด patella จะ articulate กับ Intercondylar trochea fossa ทัง้ ทาง medial
และ lateral facet ซงึ่ เป็ นการชว่ ยลด force per surface area ลงไป เพราะในขณะ flexion นัน
้
patella ต ้องรับแรงทีก
่ ดต่อ femoral surface สูงมาก
้ อดทีม
แขนงของเสนเลื
่ าเลีย
้ ง patella นัน
้ จะประกอบเป็ นรูปวงกลมล ้อมรอบ patella เป็ น
้ อดสาคัญต่างๆ มาเลีย
Extraosseous pattern โดยแต่ละ Quadrant จะมีเสนเลื
้ ง คือทาง
Superomedial Quadrant มีแขนงของ Supreme genicular และ medial superior genicular
arteries จะ anastomose กันด ้วย transverse suprapatellar artery ให ้แขนงไปเลีย
้ งบริเวณ
superolateral quadrant ทาง inferolateral quadrant ประกอบด ้วย anastomosis ของ
lateral inferior genicular artery และ recurrent branch จาก tibialis anterior (รูป 3)
นอกจากนีจ
้ ะมี anastomosis กับ infero-medial genicular artery ผ่านทาง transverse infrapatellar artery

้ อดทีไ่ ปเลีย
รูป 3 : แสดง anastomosis ของเสนเลื
้ ง patella
้ อดบริเวณ inferior patella จะประกอบกันเป็ นร่างแหให ้แขนงขึน
กลุม
่ เสนเลื
้ ไปเลีย
้ งสว่ นล่าง
้ อดทีเ่ ลีย
ของกระดูกสะบ ้า ซงึ่ ระบบเสนเลื
้ งกระดูกสะบ ้าสามารถแบ่งเป็ น 2 สว่ น ใหญ่ ๆ คือ
- Midpatellar vessels เข ้าสู่ patella ทาง middle third ของด ้านหน ้ากระดูกสะบ ้า
- Polar vessels ซงึ่ เข ้ามาทาง infrapatellar anastomosis ของ inferior genicular artery
เป็ นทีน
่ ่าสงั เกตว่า กระดูกสะบ ้าทีห
่ ักบริเวณขอบนอกมักติดกันยาก เนือ
่ งจากบริเวณดังกล่าวมี
เลือดมาเลีย
้ งน ้อย
Wiberg แบ่ง patella ออกเป็ นชนิดต่าง ๆ ตามรูปร่างของ medial facet
Type I : medial facet มีขนาดใกล ้เคียงกับ lateral facet
Type II : medial facet มีขนาดประมาณครึง่ หนึง่ ของ lateral facet
Type III : patella เลือ
่ นไปทาง lateral มากจนดูเหมือนไม่ม ี medial facet และขอบ ทาง
ั ขึน
medial facet นูนเป็ นสน
้ มาก
Baumgart แบ่ง patella ออกเป็ น 6 ชนิด โดยสามชนิดแรกเหมือนการแบ่งของ Wiberg และ
เพิม
่ เติมอีก 3 ชนิด (รูป 4) ดังนี้
Type II / III : ซงึ่ มี medial facet แบนแทนทีจ
่ ะเว ้าเป็ นแอ่งลงไป
Type IV : ไม่ม ี medial facet
Type V : มี lateral subluxation ของ patella

รูป 4 : แสดงลักษณะของ Patella ชนิดต่างๆ
แนวแรงของกล ้ามเนือ
้ Quadriceps ทีผ
่ า่ นสะบ ้าจะทามุมกับแนวแรงดึงของ patellar tendon
ขนาดหนึง่ เรียก Q angle (รูป 5) แต่แรงต่างๆ นีจ
้ ะสมดุลย์กับแรงดึงจาก Vastus medialis และ
Vastus lateralis รวมทัง้ patello-femoral ligaments และ retinaculum ทัง้ ทาง lateral และ
medial

รูป 5 : แสดง Q-angle ซงึ่ เกิดจากแรงดึงของกล ้ามเนือ
้ quadriceps และ patellar tendon
IV. Synovium
ั ้ mesoderm และ
จะคลุมผิวภายในข ้อเข่าบริเวณสว่ นทีไ่ ม่มก
ี ระดูกอ่อนคลุม โดยเจริญมาจากชน
ั ้ ลึกลงไปอยู่ 3 ชนิด ได ้แก่
ไม่มล
ี ักษณะของ epithelium lining อย่างแท ้จริง แต่จะมีเนือ
้ เยือ
่ ชน
ั ้ นีจ
้ อดและเสนประสาทมาเลี
้
alveolar, fibrous หรือ adipose ซงึ่ ในชน
้ ะมีแขนงของเสนเลื
ย
้ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณที่ synovium คลุม cruciate ligaments จะเป็ นแหล่งสาคัญ สาหรับ
้ อดไปเลีย
ให ้แขนงประสาทและเสนเลื
้ ง cruciate ligament นัน
้

synovium ทีบ
่ รุ อบผิวข ้อเข่าบางสว่ นเจริญมาจาก membrane ทีแ
่ บ่งข ้อเข่าตัง้ แต่ยังเป็ น
embryo อยู่ โดย membrane เหล่านีจ
้ ะแยกสว่ นของเข่าออกเป็ น 3 สว่ น คือ suprapatellar,
lateral และ medial compartment เมือ
่ เป็ น embryo ทีม
่ อ
ี ายุประมาณ 3 เดือน ในครรภ์มารดา
compartment เหล่านีจ
้ ะรวมกันและ membrane เริม
่ หดหายไป ถ ้าหาก membrane เหล่านี้
ั เรียกว่า plica ซงึ่ อาจเป็ น remnant ธรรมดาทีไ่ ม่ม ี
ยังคงเหลืออยูจ
่ ะหนาตัวขึน
้ เป็ นสน
ความสาคัญ หรืออาจมีการหนาตัวขึน
้ มาก และมีผลขัดขวางการเคลือ
่ นไหวของข ้อเข่า ทาให ้
เจ็บปวดได ้ plica ทีพ
่ บบ่อยถึง 90% ของข ้อเข่าคือ suprapatella plica ซงึ่ มักไม่ทาให ้มีอาการ
่ กันเกาะอยู่
ผิดปกติใดๆ สาหรับ infrapatella plica (ligamentum muscosum) ก็พบได ้บ่อยเชน
่ เดียวกัน สว่ น plica ทีท
หน ้าต่อ ACL และมักไม่ทาให ้มีอาการเชน
่ าให ้มีอาการปวดมักเป็ น
medial plica ซงึ่ เกาะจาก suprapatella แนวยาวลงมายัง infrapatellar fat pad อาจมีการหนา
ตัวมากและแข็ง ซงึ่ จะขัดขวางการเคลือ
่ นไหวข ้อเข่าในตาแหน่งต่างๆ
V. Ligament and Associated Restraining Structures
สามารถแบ่งกายวิภาคเป็ นสว่ นต่าง ๆ คือ
- Medial knee anatomy
- Lateral knee anatomy
- Cruicate ligament anatomy
Medial knee anatomy
ั ้ ตาม Warren (รูป 6)
อาจแบ่งได ้เป็ น 3 ชน
1. Superficial layer (Layer I) ประกอบด ้วย Deep fascia ทีค
่ ลุม Quadriceps
ต่อเนือ
่ ง ไปเป็ น deep fascia of the leg จะคลุมกล ้ามเนือ
้ Sartorius และเป็ นที่
เกาะของกล ้ามเนือ
้ นีด
้ ้วย
2. Layer II เป็ นสว่ นของ Superficial medial collateral ligament (MCL) ซงึ่
ื่ มกับ Vastus medialis ทางด ้านหน ้าต่อไป เป็ น
Layer I กับ II นีจ
้ ะรวมกันไปเชอ
ั เจนก็ตรงบริเวณทีค
Patellar retinaculum ดังนัน
้ layer I กับ II จะแยกกันชด
่ อ
่ น
มาทางด ้านหลังบริเวณ Superficial MCL นีเ้ อง
กล ้ามเนือ
้ Gracilis และ Semitendinosus จะวิง่ อยูร่ ะหว่าง layer I และ II นี้
ื่ เรียกต่าง ๆ ได ้แก่ Superficial medial collateral ligament, Tibial
layer II มีชอ
collateral ligament หรือ meidal collateral ligament เกิดจากบริเวณ
ื่ มเป็ นเนือ
longitudinal fiber ของ superficial MCL ไปทางด ้านหลังจะเชอ
้
เดียวกับ layer II (joint capsule) ร่วมกับ Semimembranosus เป็ น posteromedial corner ให ้ความแข็งแรงกับข ้อเข่า ซงึ่ Houghston เรียกว่า posterior
oblique ligament ในขณะที่ Warren ให ้สว่ นนีเ้ ป็ น oblique fiber ของ
superficial collateral ligament
3. Layer III เป็ นสว่ นของ joint capsule ซงึ่ ทางสว่ นข ้างหน ้าจะบางและไม่คอ
่ ยให ้
ความแข็งแรงมากนัก แต่สว่ นกลางและทางด ้านหลังของ layer III นี้ จะให ้
ความสาคัญกับเข่ามาก โดยเฉพาะสว่ นกลาง บางคนเรียกว่า middle capsule
ligament หรือ deep medial ligament หรือ deep collateral ligament หรือ
ั ้ superficial ชน
ั ้ deep MCL แบ่งเป็ นสว่ นของ
deep MCL ซงึ่ อยูใ่ ต ้ต่อชน
menisco-femoral และ menisco-tibial portion สว่ นบริเวณทีเ่ กาะรอบขอบของ
ั ้ layer III นี้ จะ
meniscus ไปยัง tibia เป็ นสว่ นของ coronary ligament ชน
ั เจนบริเวณ midportion เชน
่ เดียวกับ layer II และบริเวณ
แยกกันชด
posteromedial ต่อ oblique fiber นั น
้ จะเป็ นสว่ นทีส
่ ามารถตัดเพือ
่ ขยาย fiber

ทาให ้สามารถเหยียดเข่าได ้มากขึน
้ โดยไม่ไปรบกวนต่อ posterior oblique
fiber ทาในกรณีทต
ี่ ้องการเหยียดเข่าให ้มากขึน
้
Semimembranosus insertion เป็ นอีกสว่ นหนึง่ ทีใ่ ห ้ความแข็งแรงต่อ postero-medial corner
ประกอบด ้วยจุดเกาะ 5 จุด จุดแรกเกาะโดยตรงที่ posteromedial ของ tibia ใต ้ต่อ joint line
จุดที่ 2 เกาะไปทางข ้างหน ้าใต ้ต่อ superficial MCL จุดที่ 3 รวมเป็ น posteromedial capsule
จุดที่ 4 รวมเป็ น oblique popliteal ligament คลุมหลังต่อ knee joint capsule จุดที่ 5 รวมกับ
superficial MCL ทางด ้านล่าง

ั ้ ต่างๆ ทีห
รูป 6 : แสดงโครงสร ้างชน
่ อ
่ หุ ้มเข่าด ้าน medial

ั ้ ต่าง ๆ ทีห
รูป 7 : แสดงโครงสร ้างชน
่ อ
่ หุ ้มเข่าด ้าน lateral
Lateral knee anatomy
ั ้ ทาง lateral ออกเป็ น 3 ชน
ั ้ (รูป 7) ได ้แก่
Seebacher แบ่งชน
1. Superficial layer เป็ นสว่ นของ deep fascia จากด ้านหลังต่อมาทางด ้านหน ้า
ซงึ่ ทาง lateral คือ iliotibial tract ซงึ่ รวมกับ intermuscular septum ไปเกาะ
บริเวณ supracondylar tubercle ของ femur และลงมาเกาะที่ Gerdy’s
tubercle ของ tibia เป็ น capsule-osseous attachment ซงึ่ ให ้ความมั่นคงต่อ
เข่าทาง lateral ตามที่ Terry เคยรายงานไว ้และเรียกสว่ นนีว้ า่ anterolateral
ligament of the knee สว่ นทีอ
่ ยูห
่ น ้าไปกว่านีจ
้ ะไปรวมกับ Vastus lateralis
เป็ น lateral patellar retinaculum สว่ นทางด ้านหลังจะรวมกับ biceps tendon
ซงึ่ เทียบได ้กับ Sartorius ใน layer I ของ medial site
Marshall พบว่า Biceps tendon มีจด
ุ เกาะแยกเป็ น 4 สว่ น คือ 1. เกาะทีบ
่ ริเวณ
Gerdy’s tubercle 2. รวมกับ crural fascia ของขา 3. คล ้องรอบ lateral
collateral ligament (LCL) 4. ลงไปเกาะที่ styloid process ของ head of
fibular
ั ้ ลึกลงไปกว่า superficial layer เป็ นชน
ั ้ ของ retinaculum ของ Quadriceps
2. ชน
muscle และ patellofemoral ligament ซงึ่ ทอดจาก patella ไปยัง 1.
intermuscular septum 2. lateral epicondyle 3. fabella หรือ posterolateral
capsule
Reider พบว่า patella ยิง่ มีลักษณะเหมือน Wiberg type III มากขึน
้ เท่าไรก็ยงิ่ มี

patellofemoral ligament หนามากขึน
้ ตามไปด ้วย ซงึ่ ชว่ ยอธิบายการเกิด
patellar subluxation และชว่ ยเป็ นแนวทางในการผ่าตัดรักษา
ั ้ ลึกทีส
3. ชน
่ ด
ุ ทาง lateral ของเข่าประกอบด ้วย lateral capsule และ lateral
collateral ligament ตัว lateral capsule จะเกาะจากขอบของผิวข ้อเข่าไปยัง
meniscus ยึด tibial กับ meniscus ด ้วย coronary ligament บริเวณทีใ่ กล ้กับ
ื่ มกับ fibular head บริเวณด ้านหลังของ lateral meniscus มี
fibula head จะเชอ
สว่ นที่ meniscus แยกจาก capsule ไว ้ยาวประมาณ 1.3 cm ซงึ่ เป็ นทางให ้
Popliteus tendon พาดผ่านไปเกาะที่ femoral condyle บริเวณนี้ capsule จะ
ั ้ ชน
ั ้ superficial จะหุ ้มรอบ LCL แล ้วไปสุดรวมกันเป็ น
แยกเป็ น 2 ชน
fabellofibula ligament ด ้านหลัง ดังนัน
้ Seebacher จึงถือเอา LCL เป็ นสว่ น
ั ้ capsular layer LCL จะเกาะจาก epicondyle ของ femur ไปยัง
หนึง่ ของชน
head ของ fibula และอยูห
่ ลังต่อจุดหมุนของเข่า จึงตึงในท่าเข่าเหยียดและ
หย่อนในท่าเข่างอโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ เข่างอ มากกว่า 30 องศา และทา
หน ้าทีเ่ ป็ น primary restrain สาหรับ varus stress test
ั ้ deeper lamina ของ capsule จะทอดผ่าน posterolateral ของ meniscus
ชน
ประกอบเป็ น coronary ligament และสว่ นปลายสุดเป็ น arcuate ligament ซงึ่
จะแผ่จาก styloid process ของ fibula head แล ้วรวมกับ popliteus musculotendinous junction สุดที่ posterior capsule ใกล ้กับสว่ นปลายของ oblique
ั ้ deeper lamina นีจ
popliteal ligament ชน
้ ะแยกตัวจาก LCLด ้วย inferior
lateral geniculate artery ligament ด ้วย ดังนัน
้ จึงสามารถใช ้ inferior lateral
ั ้ ของ ligament นีไ
geniculate artery เป็ น landmark ชว่ ยแยกชน
้ ด้
De Lee ไม่แยก arcuate ligament ออกจาก fabellofibula ligament แต่จะ
เรียกรวมกันเป็ น arcuate complex เลย โดยรวมเอา ligament ดังกล่าวทัง้ 2
และ LCL, popliteus และ lateral head of gastronemius
Popliteus ligament ต่อจาก myotendinous junction ของ popliteus muscle
ไปยัง lateral femoral condyle จะเกาะกับ lateral mensiscus และ arcuate
ligament แล ้วทอดเข ้าสู่ knee joint แต่อยู่ extrasynovial จุดเกาะจะอยูห
่ ลังต่อ
LCL
Cruciate ligament anatomy
เป็ น intraarticular extrasynovial ligament อยูบ
่ ริเวณ intercondylar notch ของ femoral
condyle ประกอบด ้วย anterior cruciate ligament (ACL) เกาะจาก medial side ของ lateral
femoral condyle ไปยัง intercondylar eminence ของ tibia และ posterior cruciate
ligament (PCL) เกาะจาก lateral side of medial femoral condyle ไปยังด ้านหลังของ
intercondylar ใต ้ต่อระดับ tibia plateau ประมาณ 1.5 cm (รูป8)
Histologic anatomy of cruciate ligament
บริเวณจุดเกาะของ cruciate ligament จะมีการค่อยๆ เปลีย
่ นแปลงจาก zone ทีย
่ ด
ื หยุน
่ ของ
ligament ไปสู่ zone ของกระดูกทีแ
่ ข็งกว่า ระหว่างนั น
้ จะมีสว่ น zone ทีค
่ อ
่ ย ๆ เปลีย
่ นเป็ น
่ นี้ ทาให ้เกิดสภาพต่อเนือ
zone ทีม
่ ก
ี าร calcified การเปลีย
่ นแปลงเชน
่ ง Cooper แบ่ง zone ต่าง
ๆ เหล่านีเ้ ป็ น

Zone
Zone
Zone
Zone

I เป็ น Weavy collagen zone
II เป็ น Fibrocartilage zone
III เป็ น Mineralized zone
ื่ มเป็ นเนือ
IV เป็ น Bone matrix collagen และจะเชอ
้ เดียวกับ mineralized zone

รูป 8 : แสดงโครงสร ้างของเอ็นทีเ่ กาะภายในและภายนอกข ้อเข่า
Vascular anatomy of cruciate ligament
cruciate ligament รับเลือดมาเลีย
้ งจาก synovium โดยรับแขนงมาจาก middle geniculate
้ อดใน synovium วิง่ ตามแนวขวางต่อ
artery ของ popliteal artery โดยจะมีแขนงเสนเลื
ligament แทงเข ้าโดยรอบไป anastomose กับ endoligamentous vesels ซงึ่ วิง่ ตามแนวยาว
ขนานกับ collagen bundle สว่ นบริเวณทีเ่ กาะของ ligament นัน
้ มีเลือดจากกระดูกผ่านเข ้ามา
ใน ligament บ ้าง แต่เป็ นปริมาณน ้อย ในภาวะปกติจะได ้รับเลือดจากแขนงของ inferior
medial และ lateral geniculate artery แต่จะมีปริมาณมากขึน
้ เมือ
่ สว่ นกลางของ ligament
ได ้รับบาดเจ็บหรือมีการฉีกขาดเกิดขึน
้

Neurologic anatomy of cruciate ligament
cruciate ligament ได ้รับ nerve supply จากสว่ นของ tibial nerve ในบริเวณ popliteal fossa
ึ ษา mechanoreceptor ของ cruciate ligament และพบว่า
ใน ปี ค.ศ.1984 Schultz ได ้ศก
ภายใน cruciate ligament มี mechanoreceptor อยู่ ลักษณะเป็ น golgi tendon organ โดย
ั นิษฐานว่าน่าจะทาหน ้าทีร่ ับ propioceptive sense Schutte ได ้ศก
ึ ษา neuroanatomy ของ
สน
ACL และ PCL พบว่านอกจาก free nerve ending แล ้วยังมี mechanoreceptors อีก 3 ชนิด
คือ Ruffini endings, Golgi tendon organ ซงึ่ ทัง้ 2 เป็ น slow adapting mechanoreceptor
ึ แม ้มี stimuli เพียงเล็กน ้อย และ Pacinian corpuscle ซงึ่ เป็ น rapidly
สามารถรับความรู ้สก
adapting mechanoreceptor

Insertion site anatomy of cruciate ligament
ึ ษาการเกาะของ ACL ของ PCL อย่างละเอียด (รูป9)
ใน ค.ศ.1975 Girgis ได ้รายงานการศก
ึ ษาอีกหลายคนทัง้ Odensten และ Daniel พบลักษณะการเกาะของ
หลังจากนัน
้ ก็มผ
ี ู ้ศก
cruciate ligament คล ้ายกัน คือจุดเกาะเป็ น crescent shape หรือ oval shape โดย ACL มี
แนวการเกาะที่ femoral attachment เป็ นแนวยาวตาม axis ของ femur สว่ น tibial
attachment เป็ นแนวยาวตาม antero-posterior ของ axis ของ tibia ทาให ้มีการบิดของ ACL
ในระหว่างการเคลือ
่ นไหวแต่ละตาแหน่งและความตึงแต่ละสว่ นของ fibers จะไม่เท่ากันตลอด

รูป 9 : แสดงจุดเกาะของเอ็น cruciate ทีเ่ กาะภายในข ้อเข่า
ลักษณะการเกาะของ ACL ทีส
่ าคัญอีกอย่างหนึง่ ก็คอ
ื การแผ่ออกตามยาวของแนวเกาะ ACL ทา
ให ้มีลักษณะรูปร่างเหมือนเท ้า (รูป 10) ซงึ่ จะทาให ้มี impingment กับสว่ นบนของ
intercondylar notch เป็ นเหตุให ้ ACL มี strain มากขึน
้ และเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ทีท
่ าให ้ ACL
ึ ษาของ Anderson กับพวกและ Houseworth กับพวกในปี 1987
ขาดได ้ง่าย โดยมีการศก
ให ้ผลตรงกันว่า intercondylar notch ของผู ้ป่ วยทีม
่ ี ACL ขาดมักจะแคบกว่า notch ของคน
ปกติอย่างมีนัยสาคัญ Souryal กับพวกยังพบว่า อัตราสว่ นความกว ้างของ Notch ต่อ
Intercondylar distance ของผู ้ป่ วยทีม
่ ี ACL ขาดสอง ข ้าง จะแคบกว่าของคนปกติ ในขณะที่
อัตราสว่ นนีข
้ องผู ้ป่ วยที่ ACL ขาดข ้างเดียวไม่แตกต่างจากของคนปกติทั่วไป และให ้อัตราสว่ นนี้
มีคา่ น ้อยกว่า 0.2 เป็ น risk factor ต่อการเกิด ACL injury

รูป 10 : แสดงการแผ่ออกตามยาวของแนวเกาะ ACL ทาให ้มีลักษณะรูปร่างเหมือนเท ้า

กายวิภาคของการเกาะ ACL ยังมีความสาคัญในการพิจารณาทา ACL Reconstruction ในแง่
ของตาแหน่งการวาง graft และความจาเป็ นของการทา notch plasty ด ้วย
ลักษณะจุดเกาะของ PCL ที่ femur เป็ นรูปครึง่ วงกลม ซงึ่ มีขนาด 21 x 10 mm มี longitudinal
axis ในแนว anteroposterior เกาะ inner wall และขอบด ้านบนของ intercondylar notch แต่
ถ ้ามี meniscofemoral มาร่วมเกาะบริเวณนีแ
้ ล ้ว PCL ก็จะเลือ
่ นไปเกาะทาง inner wall ของ
notch มากขึน
้ สว่ นที่ tibia นั น
้ PCL เกาะตา่ กว่า tibial plateau level ลงมา แต่ยังคงอยูใ่ น
intraarticular อยูแ
่ นวเดียวกับ intercondylar eminence มี fiber orientation ที่ Hughston
บรรยายไว ้เป็ น anterolateral band ซงึ่ จะตึงตัวในท่าเข่างอ และ posteromedial band ซงึ่ จะ
ตึงตัวในท่าเข่าเหยียดตรง (รูป 11)

รูป 11 : แสดง anterolateral band PCL ซงึ่ จะตึงตัวในท่าเข่างอ และ posteromedial band

PCL
ซงึ่ จะตึงตัวในท่าเข่าเหยียดตรง

VI. Meniscus
Meniscus เป็ นกระดูกอ่อนในข ้อเข่าเสริมอยูร่ ะหว่างผิวข ้อของ tibia ซงึ่ ไม่เข ้ารูปกับ femur
อย่างแนบสนิท ชว่ ยทาให ้ผิวข ้อเข ้ารูปกันจนสนิทและมีการกระจายแรงทีส
่ มา่ เสมอ meniscus
จะเกาะอยูก
่ ับ tibial แน่นหนากว่า femur ด ้วย coronary ligaments แต่ก็จะมีการขยับตัวให ้ห่าง
โดยจะขยับมาทางข ้างหลังในขณะทีเ่ ข่างอ Medial meniscus จะเกาะกับ tibia แน่นหนากว่า
ื่ ว่า medial meniscus มีอบ
lateral meniscus ทาให ้แต่เดิมมีความเชอ
ุ ัตก
ิ ารณ์ฉีกขาดมากกว่า
lateral meniscus สว่ นทีเ่ กาะกับ capsule มากทีส
่ ด
ุ ของ medial meniscus อยูบ
่ ริเวณทีต
่ ด
ิ กับ
posterior oblique ligament
ี้ ว เมือ
Meniscus เป็ นรูปพระจันทร์เสย
่ มองจากด ้านบน (รูป 12) และเป็ นรูปลิม
่ เมือ
่ มองใน
ภาพตัดขวาง มีเลือดมาเลีย
้ งเฉพาะขอบประมาณ 25-30% ด ้านนอกยกเว ้นบริเวณ popliteus
hiatus ของ lateral meniscus แต่สว่ นทีไ่ ม่มเี ลือดมาเลีย
้ งก็สามารถรับอาหารและออกซเิ จนจาก
pressure gradient ทีเ่ กิดขึน
้ ขณะเข่ามีการขยับในท่างอและเหยียด ทาให ้มีความเปลีย
่ นแปลง
่
ความดันในข ้อเข่า สวนของ meniscus ทีม
่ เี ลือดมาเลีย
้ งจะทะลุผา่ นเข ้ามาจากขอบนอกเป็ นรูปซ ี่
่ เดียวกับทีไ่ ปเลีย
ล ้อเกวียน เชน
้ ง tibia

ี้ ว เมือ
รูป 12 : แสดง Menisci เป็ นรูปพระจันทร์เสย
่ มองจากด ้านบน
ี้ วเป็ นรูป
variation อย่างหนึง่ ของ meniscus ก็คอ
ื การมีรป
ู ร่างผิดปกติไปจากรูปพระจันทร์เสย
ิ้ แทน ไม่มรี อยเว ้าด ้านใน (Discoid meniscus) พบอุบัตก
แผ่นกลมทัง้ ชน
ิ ารณ์ประมาณ 1-2% ใน
ี แปซฟ
ิ ิ ค Discoid meniscus แบ่งเป็ น 3 ชนิดคือ
แถบอเมริกาเหนือ และ 15% ในชาวเอเชย
- Complete type
- Incomplete type
- Wrisberg ligament type
สองประเภทแรกนัน
้ แบ่งตามลักษณะของ meniscus ทีพ
่ บ แต่จะมีการเกาะกับ ligament
ตามปกติ สว่ นประเภทหลังนีจ
้ ะเกาะกับ Wrisberg ligament ค่อนข ้างแน่นมาก และจะมีการขยับ
ั ้ เวลาผู ้ป่ วย
โดยการตึงของ ligament นีด
้ ้วย โดยเฉพาะผู ้ป่ วยทีม
่ ี Wrisberg ligament สน

ี งดังเกิดขึน
เหยียดเข่าสุดจะทาให ้ meniscus ถูกดึงไปข ้างหน ้าและมีเสย
้ ร่วมกับอาการเจ็บได ้
จึงเป็ นกลุม
่ ทีจ
่ าเป็ นต ้องได ้รับการรักษา

้ รอบข้อเข่า
VII. กล้ามเนือ
กล ้ามเนือ
้ ต่างๆ ทีท
่ อดข ้ามข ้อสามารถก่อให ้เกิดความมั่นคงภายในข ้อได ้ในลักษณะของ
Dynamic stabilizer เมือ
่ มี tone ของกล ้ามเนือ
้ ดังนัน
้ การฝึ กฝนความแข็งแรงของกล ้ามเนือ
้ จึง
สามารถชว่ ยเพิม
่ ความมั่นคงภายในข ้อ โดยการเพิม
่ joint reaction force โดยเฉพาะอย่างยิง่
่ การสมดุลย์ระหว่าง Quadriceps muscle
เมือ
่ มีการสมดุลย์ของแนวแรงตาแหน่งต่างๆ เชน
ร่วมกับ Hamstring muscle และ Gastrocnemius muscle เป็ นต ้น นอกจากนีย
้ ังมีกล ้ามเนือ
้ มัด
่ tensor fascia lata และ
เล็กทีม
่ ค
ี วามสาคัญต่อความมั่นคงของข ้อได ้ในลักษณะนีอ
้ ก
ี เชน
illotibial tract, popliteus muscle

สรุป
ึ ษาปั ญหาทางข ้อเข่าทีล
ก่อนจะทาการศก
่ ก
ึ ซงึ้ ลงไปนัน
้ จาเป็ นต ้องอาศัยความรู ้พืน
้ ฐานทางกาย
้ บาย
วิภาค ซงึ่ มีความเกีย
่ วพันกับความผิดปกติอน
ื่ ๆ ทางคลินค
ิ อีกมากมาย เพือ
่ นาไปใชอธิ
้
วินจ
ิ ฉั ยและแก ้ไขปั ญหาต่างๆ เหล่านั น
้ จนสามารถทีจ
่ ะประยุกต์ใชอย่างต่อเนือ
่ งได ้
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