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การบาดเจ็บของขอ้เขา่เป็นสิง่ทีพ่บไดบ้อ่ยในชวีติประจ าวนั ซึง่อาจจะเกดิจากอบุัตเิหตอุยา่ง
รนุแรง เชน่ อบุัตเิหตรุถยนต ์หรอืตกจากทีส่งู เมือ่ผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บแลว้มักมปัีญหาไดห้ลาย
ระบบ บอ่ยครัง้ทีท่างออรโ์ธปิดกิสม์ักมสีว่นรว่มใหก้ารดแูลรักษาอยูด่ว้ย และสว่นทีไ่ดรั้บบาดเจ็บ
ทางระบบกระดกูและกลา้มเนือ้ก็มักจะเป็นเรือ่ง ของกระดกูหกั เลอืดออกภายในขอ้ กลา้มเนือ้
ระบมหรอืฉีกขาด เอ็นฉีกขาดและขอ้สญูเสยีความมั่นคง ผลก็คอืมกีารสญูเสยีการท างานของขอ้ 
และมผีลกระทบตอ่การใชง้านขอ้เขา่อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนีก้ารบาดเจ็บของขอ้เขา่ยังอาจพบไดบ้อ่ยจากการเลน่กฬีา ไมว่า่จะเป็นฟตุบอล 
วอลเลยบ์อลล ์เทนนสิ ซึง่ก าลังเป็นทีน่ยิมอยูใ่นขณะนี ้พบวา่กอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่ขอ้เขา่ได ้
เสมอๆ กลไกของการบาดเจ็บอาจมไีดห้ลายลกัษณะ เชน่ การเหยยีดเขา่หรอืการงอเขา่อยา่ง
รนุแรง หรอืมแีรงกระท าทางดา้นนอกของขอ้เขา่ แตก่ลไกการบาดเจ็บของขอ้เขา่ทีพ่บไดบ้อ่ย
มากทีส่ดุในการเลน่กฬีา คอื การบดิหมนุของขอ้เขา่ และมักจะท าใหม้กีารเสยีหายของ
โครงสรา้งทีส่ าคัญของขอ้เขา่ อันน าไปสูอ่าการบาดเจ็บของขอ้เขา่ 

กายวภิาคของขอ้ (Anatomy of the knee)  

ขอ้เขา่ประกอบดว้ยปลายกระดกู femur และกระดกู tibia มาตอ่เชือ่มกันโดยมกีระดกูออ่นอยู่
สว่นปลาย เรยีกวา่ Tibio-femoral joint และอกีสว่นหนึง่ทีม่คีวามส าคัญคอื patello-femoral 
joint ซึง่เกดิจากกระดกูสะบา้ (patella) เชือ่มตอ่กบัผวิกระดกู femur และมเียือ่หุม้อยูโ่ดยรอบ 
(joint capsule) ภายในขอ้มนี ้าหลอ่เลีย้งขอ้ (synovial fluid) บรเิวณใดทีม่กีารหนาตัวของเยือ่
หุม้ขอ้ก็จะชว่ยเสรมิความแข็งแรงของขอ้ บรเิวณนัน้ นอกจากนี ้ขอ้ยังคงไดรั้บการเสรมิความ
แข็งแรงดว้ยเอ็นทีอ่ยูน่อกขอ้ (extra-articular ligament) ซึง่ประกอบดว้ย medial และ lateral 
collateral ligament ชว่ยเสรมิความแข็งแรงทางดา้นในและดา้นนอกขอ้เขา่ และเอ็นในขอ้ 
(intra-articular ligament) อันไดแ้ก ่เอ็นไขวห้นา้ (Anterior cruciate ligament = ACL) ซึง่
เกาะจาก medial side ของ lateral femoral condyle ไปยัง intercondylar eminence ของ 
tibia และเอ็นไขวห้ลัง(Posterior cruciate ligament = PCL) ซึง่เกาะจาก lateral side of 
medial femoral condyle ไปยังดา้นหลังของ intercondylar ใตต้อ่ระดับ tibia plateau 
ประมาณ 1.5 cm (รปู 1) ซึง่ทัง้หมดทีก่ลา่วมานีล้ว้นแตเ่ป็นโครงสรา้งเสรมิความแข็งแรงใหก้ับ
ขอ้ ทัง้ส ิน้ (static stabilization) นอกจากนีเ้อ็นสว่นปลายกลา้มเนือ้ (tendon) ทีท่อดขา้มขอ้
เขา่ จะชว่ยเสรมิความแข็งแรงของขอ้ดว้ยเชน่กัน (dynamic stabilization)  



 

รปู 1 : แสดงองคป์ระกอบโครงสรา้งสว่นประกอบของขอ้เขา่ 

 
 
หนา้ทีแ่ละการท างานของขอ้นัน้ โดยหลักพืน้ฐานคอื เป็นสว่นทีเ่คลือ่นไหวของระบบโครงรา่ง
ของรา่งกาย ดังนัน้ ปัจจัยทีจ่ะท าใหข้อ้ท างานไดส้มบรูณ์ ก็คอื 



1. ความมั่นคงของขอ้ ( stability ) 
2. ขอ้สามารถเคลือ่นไหวในทศิทางตา่งๆ ได ้( mobility ) 
3. ไมม่คีวามเจ็บปวดมารบกวนการท างานของขอ้ ( painless ) 

ในกรณีที ่ผูป่้วยเกดิการบาดเจ็บของขอ้ ความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ก็มกัอยูใ่นกลุม่ปัญหา 3 ประการ
ทีก่ลา่วมานี ้

ความม ัน่คงของขอ้เขา่ (Stability of the knee joint) 

ปัจจัยทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับความมั่นคงขอ้เขา่ ไดแ้ก ่ 

1. ลักษณะและรปูรา่งของกระดกู (configuration) ตัวอยา่งขอ้ทีค่วามมั่นคง
แข็งแรงมาจากโครงสรา้ง หรอืรปูรา่งของขอ้นัน้ๆ ไดแ้ก ่ขอ้ตะโพก เนือ่งจาก ขอ้
ตะโพกมรีปูรา่งกลมและขอ้ฝังอยูใ่นเบา้ลกึ (ball and socket) ความแข็งแรงของ
ขอ้ตะโพกจงึไดม้าจากความไดเ้ปรยีบในเรือ่งโครงสรา้งเป็นสว่นใหญ ่ในขณะที่
ขอ้เขา่ทีม่รีปูรา่ง femoral side เป็น condyle และทาง tibia เป็นรปูแบน 
(plateau) นัน้ จงึท าใหข้อ้เขา่ไดรั้บความแข็งแรงจากสว่นนีค้อ่นขา้งนอ้ยกวา่เมือ่
เทยีบกับขอ้ตะโพก 

2. เยือ่หุม้ขอ้ทีอ่ยูโ่ดยรอบ รวมทัง้บรเิวณของเยือ่หุม้ขอ้ทีห่นาตัวขึน้ จะชว่ยเสรมิ
ความแข็งแรงขอ้ 

3. กระดกูออ่น เชน่ meniscus หรอื labrum จะเป็นสว่นทีช่ว่ยเสรมิใหพ้ืน้ที่
ผวิสมัผัสของขอ้เพิม่มากขึน้, ชว่ยใหร้ปูรา่งของขอ้สอดคลอ้งเขา้กันไดม้ากขึน้ 
และท าใหค้วามลกึของขอ้มากขึน้ 

4. เอ็นทีอ่ยูทั่ง้ในและนอกขอ้ (cruciate และ collateral ligaments) จะเป็นตัวชว่ย
ยดึใหข้อ้มคีวามมั่นคง และจะยิง่มบีทบาทมากขึน้โดยเฉพาะขอ้ทีเ่สยีเปรยีบ
ความมั่นคงจากโครงสรา้งดังเชน่ในขอ้เขา่ 

5. กลา้มเนือ้ทีท่อดผา่นขอ้ กลา้มเนือ้เหลา่นีจ้ะมบีทบาทสงูในแงข่องการเสรมิสรา้ง
ความแข็งแรง ซึง่ไดจ้ากการฝึกออกก าลังกาย และ มผีลชว่ยใหค้วามตงึของเอ็น
เพิม่ขึน้  

6. Hydrostatic pressure ซึง่สว่นใหญข่อ้ตอ่ของรา่งกายเรามคีวามดันตดิลบอยู่
แลว้ (negative pressure) ท าใหข้อ้ตอ่มคีวามมั่นคงมากขึน้ 

การซกัประวตั ิ

ปัญหาทีม่ักเป็นสาเหตใุหผู้ป่้วยทีม่กีารบาดเจ็บทีข่อ้ตอ้งมาพบแพทยก็์คอื การเจ็บปวด ดังนัน้
กลไกการเกดิและ pain pathway จงึเป็นสิง่ทีต่อ้งน ามาทบทวนเพือ่ใหเ้ขา้ใจวา่ การเจ็บปวดนัน้ 
จ าเป็นตอ้งม ีpain receptor ซึง่ไดแ้ก ่Raffini fiber หรอื free nerve ending ซึง่เมือ่รับ
ความรูส้กึเจ็บปวดแลว้ จะสง่กระแสประสาทผา่นไปตามเสน้ประสาทเขา้สูร่ะบบประสาท
สว่นกลาง และไปแปลผลในสมอง ดังนัน้เมือ่มกีารบาดเจ็บเกดิขึน้ ผูป่้วยจะมาพบดว้ยอาการ
เจ็บปวด ซึง่แสดงวา่พยาธสิภาพนัน้เกดิขึน้ ณ บรเิวณทีม่ปีลายประสาทมาเลีย้ง (pain sensitive 
tissue) อันไดแ้ก ่เอ็นกลา้มเนือ้ เยือ่หุม้ขอ้ และ subchondral bone เป็นตน้ ถา้พยาธสิภาพหรอื
การบาดเจ็บเกดิขึน้เฉพาะบรเิวณกระดกูออ่นทีป่กคลมุขอ้แต ่ยังไมถ่งึชัน้ subchondral bone 
ผูป่้วยก็อาจจะยังไมรู่ส้กึเจ็บปวด นอกจากนีย้ังตอ้งค านงึถงึอาการปวดทีม่สีาเหตมุาจากพยาธิ
สภาพบรเิวณต าแหน่ง อืน่ๆ ดว้ย (referred pain) 

ส าหรับปัญหาการเคลือ่นไหวของขอ้นัน้ (Range of motion = ROM) ปัจจัยส าคัญก็คอื จะตอ้ง
ไมม่สี ิง่กดีขวางการเคลือ่นไหวของขอ้ อันไดแ้ก ่พังผดืทีอ่ยูน่อกขอ้, พังผดืในขอ้ และการฉีก
ขาดหรอืแตกหักของโครงสรา้งของขอ้เอง เชน่ หมอนรองเขา่ หรอื กระดกูออ่น ทีม่าขวางการ



เคลือ่นไหวของขอ้เขา่ ดังนัน้เมือ่ผูป่้วยมาดว้ยการบาดเจ็บ สิง่ทีเ่ราตอ้งพยายามสบืคน้และสรปุ
ปัญหาใหไ้ดว้า่ผูป่้วยมคีวามผดิปกตขิอง โครงสรา้งสว่นใด โดยการซกัประวตัแิละตรวจรา่งกาย
อยา่งครบถว้น  

การซกัประวตัทิีด่ ีอาจชว่ยใหก้ารวนิจิฉัยโรคงา่ยขึน้ได ้เชน่ สอบถามถงึระยะเวลาทีเ่กดิอบุัตเิหตุ
วา่เริม่ตน้เมือ่ไร ถา้เป็นการบาดเจ็บเรือ้รัง เหตกุารณ์นัน้ๆ เกดิขึน้มากีค่รัง้แลว้ หลังไดรั้บการ
บาดเจ็บยังคงมอีาการตอ่เนือ่งนานจนเป็นเรือ้รังหรอืไม ่ลักษณะของการบาดเจ็บครัง้แรกเกดิขึน้
เมือ่ไร มลีักษณะอยา่งไร และเกดิขึน้บอ่ยครัง้เพยีงไร รนุแรงหรอืไม ่และมกีลไกการเกดิการ
บาดเจ็บอยา่งไร เชน่ ถกูกระแทกจากดา้นหนา้, ดา้นหลัง หรอืดา้นขา้ง จะชว่ยบอกสว่น
โครงสรา้งทีน่่าจะไดรั้บบาดเจ็บ หลังไดรั้บบาดเจ็บผูป่้วยยังสามารถด าเนนิกจิกรรมเดมิตอ่ไปได ้
หรอืไม ่เชน่ ยังคงวิง่เลน่กฬีาตอ่ไปจนจบเกมส ์หรอืไมส่ามารถยนื,เดนิตอ่ไปได ้เมือ่ไดรั้บ
บาดเจ็บแลว้ มกีารบวมของขอ้เกดิขึน้ทันทหีรอืไม ่และอาการบวมเกดิอยูน่านหลายชัว่โมง หรอื
ขา้มวนัหรอืไม ่เป็นตน้ 
 
การตรวจรา่งกาย 

การตรวจรา่งกายจะมุง่หาหลักฐานหรอือาการแสดงทีบ่ง่วา่ พยาธสิภาพนัน้เกดิมาจากขอ้ เชน่ มี
การบวมจากภายในขอ้, มจีดุกดเจ็บทีแ่น่นอน (reproducible trigger point) การตรวจรา่งกาย
อาศัยหลักการคลา้ยคลงึกับการตรวจรา่งกายในระบบอืน่ๆ อันไดแ้ก ่การด ูการคล า และเพิม่เตมิ
เรือ่งของการวดั รวมทัง้การเคลือ่นไหวขอ้ โดยจะดตูัง้แต ่ลักษณะการเดนิของผูป่้วย วา่มี
ลักษณะของ antalgic gait หรอืไม ่( ผูป่้วยจะพยายามหลกีเลีย่งการลงน ้าหนักขาขา้งทีม่ปัีญหา 
ท าใหร้ะยะ stance phase สัน้ลง ) ซึง่ตอ้งแยกจาก trenderlenberg gait ซึง่เกดิจากการออ่น
แรงของกลา้มเนือ้ abductor ของตะโพก หรอืในผูป่้วยทีต่อ้งเดนิเขยง่เนือ่งจากความยาวของขา 
2 ขา้งไมเ่ทา่กัน หลังจากนัน้ใหผู้ป่้วยน่ังหอ้ยเทา้ลอยจากพืน้ สงัเกตดวูา่ มกีลา้มเนือ้ลบีเล็กลง
หรอืไม ่ลักษณะของขนและสผีวิผดิปกตหิรอืไม ่(Reflex sympathetic dystrophy) หรอืเกดิ
จากระบบเสน้เลอืด มรีอยแผลผา่ตัดหรอืรอยแผลเป็นอืน่ใดหรอืไม ่

สว่นการคล านัน้ เพือ่พจิารณาวา่ผูป่้วยมขีอ้บวมหรอืมนี ้าภายในขอ้เขา่มากผดิปกตหิรอืไม ่โดย
วธิกีารเหยยีดเขา่ตรงและใชม้อืลบูจาก suprapatella pouch ไปตาม medial และ lateral 
patello-femoral joint และสงัเกตการเปลีย่นแปลงของน ้าในขอ้เขา่ (รปู 2) ในระหวา่งการผา่น
มอืไปตามต าแหน่งอืน่ๆ สงัเกตดวูา่มจีดุกดเจ็บหรอืไม ่โดยคล าในต าแหน่งทีผู่ป่้วยบอกวา่เจ็บ 
หรอืคล าไปตาม joint line ทัง้ patello-femoral และ tibio-femoral joint line 

 



รปู 2 : แสดงการตรวจ น ้าในขอ้เขา่ 

ตอ่ไปสงัเกตการเคลือ่นไหวกระดกูสะบา้วา่ปกตหิรอืไม ่โดยการดันสะบา้ออกไปดา้นขา้งทัง้ขา้ง
นอกและขา้งใน รวมทัง้แนว vertical สงัเกตวา่ผูป่้วยเกร็งกลา้มเนือ้ตา้นทานการเคลือ่น หรอื
แสดงสหีนา้เจ็บมากกวา่ปกตหิรอืไม ่ซึง่แสดงถงึความไมม่ั่นคงของสะบา้ (รปู 3) 

 
รปู 3 : การตรวจกระดกูสะบา้ (patella) ในแนว medio-lateral และแนว vertical 

สิง่หนึง่ทีม่คีวามส าคัญ คอืการตรวจความมั่นคงของขอ้เขา่ (Tibio-femoral joint) ทัง้ในแนว 
antero-posterior, mediolateral และ rotational along vertical axis การตรวจ stability ถา้
กระท าอยา่งถกูตอ้งจะมสีว่นส าคัญในการชว่ยการวนิจิฉัยเป็นอยา่งมาก ดังตอ่ไปนี ้ 

1. การตรวจ Anterior – posterior drawer test (รปู 4) กระท าโดยการงอเขา่ของผูป่้วย
ทัง้ 2 ขา้งประมาณ 900 ผูต้รวจสงัเกตดคูวามเดน่ชดัของ Tibia tubercle (TT) ทัง้ 2 ขา้ง วา่
แตกตา่งกันหรอืไม ่ม ีposterior sacking ของ TT หรอืไม ่จากนัน้ใชน้ิว้หัวแมม่อืทัง้ 2 ขา้ง คล า
บรเิวณ anterior lateral และ anterior medial ของ tibia ในผูป่้วยมปัีญหา PCL insufficiency 
มานาน อาจพบ posterior sacking ของ tibia อยูก่อ่นได ้จากนัน้ใชฝ่้ามอืประสานกันและโอบ
ไปดา้นหลังตอ่สว่นบนของขา แขนทัง้สองของผูต้รวจเหยยีดตงึ คอ่ยๆ โนม้ตวัมาขา้งหลัง 
น ้าหนักตัวของผูต้รวจจะเหนีย่วรัง้อยา่งสม า่เสมอ ท าใหเ้กดิการขยับเคลือ่นทีข่อง tibio-femoral 
joint line ไปตามแนวหนา้หลัง ผูต้รวจสามารถบอกระยะของการเคลือ่นไหวโดยความรูส้กึสมัผัส
ทีน่ิว้หัวแมม่อื ทัง้สองขา้ง  
หลังจากนัน้ในทางกลับกนัแทนทีจ่ะโนม้ตัวไปขา้งหลังผูต้รวจกลับโนม้ตัวไปทางขา้งหนา้ โดย
แขนทัง้สองยังคงตงึ และมอืทัง้สองขา้งยังอยูใ่นต าแหน่งเดมิ นิว้หัวแมม่อืบอกสมัผัสการเคลือ่น
ตัวไปขา้งหนา้เทยีบกับ femoral condyle เป็นการตรวจ drawer test ในผูป่้วยทีม่ ีposterior 
sacking ของ tibia joint อยูก่อ่นนัน้ ตอ้งคอยระมัดระวงัความเขา้ใจผดิทีอ่าจเกดิขึน้วา่ผูป่้วยมี 
anterior drawer positive ในทีผู่ป่้วยทีม่ ีchronic PCL insufficiency อยูเ่ดมิ 



 
ภาพ 4 : แสดงการตรวจ Anterior drawer test  

การตรวจ antero-posterior stability ยังสามารถท าไดโ้ดยการตรวจ Quadriceps active 
contraction test (รปู 5) โดยใหผู้ป่้วยนอนอยูใ่นทา่งอเขา่ 900 ชนัเขา่ขึน้ ผูต้รวจใชม้อืยดึเทา้
ใหอ้ยูน่ิง่ และบอกใหผู้ป่้วยพยายามเหยยีดออก แรงดงึของ Quadriceps muscle ทีล่งมายัง 
patellar tendon จะท าใหด้งึ tibia สว่นบนเคลือ่นมาขา้งหนา้ สามารถมองเห็นได ้ในผูป่้วยทีม่ ี
PCL insufficiency  

 
ภาพ 5 : แสดงการตรวจ Quadriceps active contraction test 

2. การตรวจ mediolateral instability (รปู 6) ท าไดโ้ดยใหผู้ป่้วยนอนราบบนเตยีง ขาขา้ง
ทีต่อ้งการตรวจพาดบนเตยีงใหข้าทอ่นลา่งวางขา้งเตยีง เพือ่ใหต้น้ขาวางอยูบ่นเตยีง และเขา่งอ
เล็กนอ้ย ใชม้อืยันสว่นตน้ขาเพือ่ใหเ้ขา่ถกูดัดในทา่ valgus stress สงัเกตทาง medial ของ 
tibio-femoral joint บันทกึระดับความรนุแรงของการฉีกขาดของเอ็น medial collateral 
ligament (MCL) จากนัน้เหยยีดเขา่ใหต้งึ และ stress ในลักษณะเดยีวกัน การแยกออกของ 
Tibio-femoral joint เป็นการตรวจ Posterior oblique ligament (POL) ของ Posterior medial 
reinforcement หากการตรวจนีใ้หผ้ลบวกในทา่งอเขา่เล็กนอ้ย แตใ่หผ้ลลบในทา่เหยยีดเขา่ตงึ 
แสดงวา่การท างานของ MCL proper เสยีไป แตห่ากการตรวจใหผ้ลบวกทัง้สองอยา่งพรอ้มกัน 
แสดงวา่การท างานของทัง้ POL และ MCL เสยีไป จากนัน้ท า varus stress โดยผูต้รวจใชม้อื
ดันขอ้เขา่ดา้นใน ในทา่ varus stress ตรวจทัง้ทา่ผูป่้วยนอนงอเขา่เล็กนอ้ยและเขา่เหยยีดตงึ 
เชน่เดยีวกับการตรวจ valgus stress test ในทา่ทีผู่ป่้วยนอนอยูเ่ชน่เดมิสงัเกตดกูารแยกออก



ของ lateral compartment ซึง่จะบง่บอกการท างานของ lateral collateral ligament และ 
arcuate complex ตามล าดับ 

 
รปู 6 : แสดงการตรวจ valgus stress test ในทา่ full extension และ slightly flexion 

3. การตรวจ Pivot shift test (รปู 7) เป็นการตรวจ rotatory instability ท าไดโ้ดยใชม้อื
ขา้งหนึง่จับขอ้เทา้ อกีมอืหนึง่จับทีบ่รเิวณขาใตเ้ขา่เล็กนอ้ย ออกแรงสองขา้งพรอ้มๆ กัน โดยมอื
ทีจั่บขอ้เทา้บดิใหข้าหมนุเขา้ใน ขณะเดยีวกันมอืทีอ่ยูใ่ตเ้ขา่ออกแรงดดัขาใหเ้กดิ valgus stress 
บรเิวณขอ้เขา่ในทา่เขา่เหยยีดตรง จากนัน้คอ่ย ๆ ออกแรงงอเขา่ การตรวจใหผ้ลบวกเมือ่ผูต้รวจ
รูส้กึวา่กระดกู tibia เคลือ่นไปทางดา้นหลัง ซึง่มักพบรว่มกับเอ็นไขวห้นา้ขาด (ACL) เป็นผลให ้
เกดิ rotatory instability ของขอ้เขา่  

 
รปู 7 : แสดงการตรวจ Pivot shift test 



การตรวจล าดับถัดไปเป็นการตรวจ Range of motion (ROM) ของผูป่้วยโดยวดัเป็นองศาของ
การเคลือ่นไหว ในภาวะปกตคิวรงอและเหยยีดเขา่ไดใ้นชว่งพสิยัขอ้ประมาณ 0-150 องศา สว่น
การเคลือ่นไหวในแนวแกนหมนุ (Internal และ External rotation) ของขอ้เขา่ กระท าไดน้อ้ย
มาก นอกจากนีค้วรสงัเกตความราบเรยีบในการเคลือ่นไหวขอ้เขา่ร่วมดว้ย  

การตรวจเสรมิ ( Complimentary test ) ไดแ้ก ่

1. McMurray test (รปู 8) เป็นการตรวจเพือ่ดกูารฉีกขาดของหมอนรองเขา่ (meniscus) 
โดยใหผู้ป่้วยนอนหงายในทา่เขา่เหยยีดตรง ใชม้อืหนึง่จับสน้เทา้ผูป่้วยเพือ่บดิขาเขา้ใน 
(Internal rotation) อกีมอืหนึง่จับทีข่อ้เขา่ จากนัน้คอ่ยๆ งอเขา่เขา้ไปจนสดุพสิยัทีท่ าได ้
สงัเกตความรูส้กึทีน่ิว้หัวแมม่อืบรเิวณ tibio-femoral joint line ถา้ใหผ้ลบวก ผูต้รวจจะรูส้กึกวา่
มเีสยีงดังคลกิในขอ้เขา่ (audible clunk) หรอืผูป่้วยมคีวามรูส้กึเจ็บในขณะบดิขาในทา่นัน้ ซึง่
หมายถงึ lateral meniscus tear หลังจากนัน้ท าซ า้โดยบดิเทา้ออกนอก เชน่เดยีวกันถา้พบ
ความผดิปกตจิะหมายถงึ medial meniscus tear  

 

 
รปู 8 ก : แสดงการตรวจ McMurray test ในทา่ internal rotation  

(การตรวจ lateral meniscus tear) 



 
รปู 8 ข : แสดงการตรวจ McMurray test ในทา่ external rotation 

(การตรวจ medial meniscus tear) 

2. Apley test (รปู 9) เป็นการตรวจเพือ่แยกวา่อาการปวดขอ้เขา่นัน้ มสีาเหตจุากหมอนรอง
เขา่หรอืเอ็นภายในขอ้ฉีกขาด กระท าไดโ้ดยใหผู้ป่้วยนอนคว า่ในทา่งอเขา่ 90 องศา ผูต้รวจออก
แรงกดทีส่น้เทา้ผูป่้วยในแนวตรงและบดิเขา้ออกสลบักัน (Apley compression test) การตรวจนี้
จะท าใหห้มอนรองเขา่ (meniscus) ถกูกด หลังจากนัน้ดงึขาขึน้ในแนวตรง (Apley distraction 
test) จะเป็นการเพิม่แรงเครยีดตอ่เอ็นโดยรอบขอ้ ในกรณีทีผู่ป่้วยมอีาการเจ็บเฉพาะใน Apley 
compression test หมายถงึพยาธสิภาพอยูท่ีห่มอนรองเขา่ (meniscus) ตรงกันขา้มถา้ผูป่้วยมี
อาการเจ็บเฉพาะใน Apley compression test น่ันหมายถงึพยาธสิภาพควรอยูท่ีเ่อ็นภายในขอ้ 
หรอืเอ็น collateral ligament  

 
รปู 9 ก : แสดงการตรวจ Apley’s compression test 



 
รปู 9 ข : แสดงการตรวจ Apley’s distraction test  

  

สรปุ 

ในการดแูลผูป่้วยบาดเจ็บบรเิวณขอ้เขา่นัน้ ความรูท้างกายวภิาคขอ้เขา่ และปัจจัยเสรมิความ
มั่นคงขอ้เป็นสิง่ส าคัญ รวมทัง้การซกัประวตัแิละการตรวจรา่งกายอยา่งละเอยีดและถกูตอ้ง
เหมาะสม จะชว่ยใหไ้ดก้ารวนิจิฉัยแมน่ย า เป็นการน าไปสูก่ารรักษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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