เส้ นเอ็นไขว้ หลังฉีกขาด
(Posterior cruciate ligament injuries)
เส้นเอ็นไขว้หลังอยูต่ ำแหน่งด้ำนหลังเข่ำซึ่ งเป็ น
หนึ่งในหลำยๆเส้นเอ็นที่เชื่อมต้นขำและแข้ง เส้นเอ็น
ไขว้หลังคอยควบคุมให้แข้งไม่เคลื่อนที่ไปด้ำนหลังมำก
เกินไป
เส้นเอ็นไขว้หลังบำดเจ็บเกิดจำกกำรได้รับแรง
กระแทกที่แรง สำเหตุส่วนใหญ่มกั เกิดจำกเข่ำงอแล้ว
กระแทกแผงหน้ำปั ดรถยนต์ในอุบตั ิเหตุรถยนต์หรื อล้ม
เข่ำกระแทกขณะเล่นฟุตบอล
โครงสร้ าง (Anatomy)
กระดูกขำท่อนบนและ
กระดูกขำท่อนล่ำง 2ท่อนมำ
ต่อกันที่ขอ้ เข่ำ สะบ้ำเข่ำอยู่
บริ เวณด้ำนหน้ำข้อต่อเพื่อ
เป็ นเกรำะป้ องกัน
กระดูกท่อนหนึ่งเชื่ อมต่อ
กระดูกอีกท่อนหนึ่งด้วยเส้น
เอ็น โดยมีเส้นเอ็นในเข่ำหลักๆอยู่ 4 เส้นด้วยกันทำ
หน้ำที่เหมือนเชือกที่แข็งแรงที่ดึงกระดูกให้อยูด่ ว้ ยกันให้
เข่ำมัน่ คง

การรักษา(Treatment)
การรักษาแบบผ่าตัด(Surgical treatment)
แพทย์จะแนะนำให้ผำ่ ตัดเมื่อมีกำรบำดเจ็บอื่นๆร่ วม
เช่นเข่ำเกิดกำรเคลื่อนตำแหน่งและมีเส้นเอ็นบำดเจ็บ
หลำยเส้นร่ วมถึงเส้นเอ็นไขว้หลัง จึงจำเป็ นต้องผ่ำตัด
กำรสร้ำงเส้นเอ็นใหม่(Rebuilding the ligament)
เนื่องจำกกำรเย็บเส้นเอ็นติดกลับเข้ำไปมักจะสมำนไม่
สำเร็ จ เพรำะฉะนั้นจึงต้องสร้ำงเส้นเอ็นใหม่ แพทย์จะใส่
เนื้อเยือ่ ปลูกถ่ำยแทนเส้นเอ็นที่ขำดโดยนำมำจำกส่ วน
อื่นๆในร่ ำงกำยของคนไข้หรื อจำกกำรบริ จำคจำกผูใ้ ห้
บริ จำค เนื้อเยือ่ จะสมำนติดกับกระดูกได้ตอ้ งใช้เวลำ
หลำยเดือน
การรักษาแบบไม่ ผ่าตัด(Nonsurgical treatment)
เส้นเอ็นไขว้หลังที่เกิดกำรบำดเจ็บจะสมำนได้ดี
โดยไม่ตอ้ งผ่ำตัด โดยแพทย์จะแนะนำวิธีกำรรักษำง่ำยๆ
แบบไม่ตอ้ งผ่ำตัด
RICE : พัก(Rest),ประคบเย็น(Ice),
พันข้ อ(Compression)และยกขาสู ง(Elevation)
จะช่วยให้หำยได้เร็ วขึ้น ไม่เคลื่อนไหว(Immobilization)
แพทย์อำจแนะนำให้ใส่ Braceเพื่อป้ องกันกำรเคลื่อนไหว
และอำจใช้ไม้ค้ ำยันเพื่อป้ องกันกำรลงน้ ำหนักบนขำ

กำรกำยภำพบำบัด(Physical therapy) เมื่อเข่ำ
บวมลดลง ก็จะเริ่ มโปรแกรมกำรฟื้ นฟูได้ ท่ำออกกำลัง
ตำมโปรแกรมเฉพำะจะช่วยฟื้ นฟูหน้ำที่กำรทำงำนของ
เข่ำได้และเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อที่ใช้งำน
ร่ วมกัน กล้ำมเนื้ อต้นขำที่แข็งแรงจะเป็ นตัวบ่งบอกถึง
กำรฟื้ นตัวที่ดี
รู ปภาพ 1 นอน
หรื อนัง่ เกร็ งกล้ำมเนื้อ
ต้นขำและกล้ำมเนื้อ
น่อง (กดเข่ำติดพื้น)
ค้ำงไว้ 10 วินำที ทำ 15
ครั้ง 2เซต

รู ปภาพ 2 นัง่ หลังตรง งอ
เข่ำข้ำงบำดเจ็บประมำณ
90 องศำ จำกนั้นพยำยำมเกร็ ง
กล้ำมเนื้อต้นขำ ค้ำงไว้ 10
วินำที ทำ 15 ครั้ง 2 เซต

รู ปภาพ 3 ใช้ยำงยืดยึดติดกับ
ประตูร่วมกับข้อเท้ำ ข้ำง
บำดเจ็บ หันหน้ำเข้ำหำประตู
จำกนั้นงอเข่ำไปด้ำนหลัง ค้ำง
ไว้ 10 วินำที ทำ 15 ครั้ง 2 เซต

การออกกาลังกายในผูป้ ่ วย
เอ็นไขว้หลังข้อเข่าฉี กขาด
(Posterior cruciate ligament injuries)

รู ปภาพ 8 ยืนพิงฝ่ ำผนัง
หรื อใช้ลูกบอล จำกนั้นย่อเข่ำ
ลงประมำณ 45 องศำ ค้ำงไว้
10 วินำที แล้วเหยียดเข่ำขึ้น
ทำ 15 ครั้ง 2 เซต

รู ปภาพ 4 หันด้ำนข้ำงที่ไม่
บำดเจ็บใกล้กบั ประตู
จำกนั้นให้กำงขำออก ค้ำง
ไว้ 10 วินำที ทำ 15 ครั้ง 2
เซต

รู ปภาพ 5 หันหลังให้กบั ประตู
จำกนั้นให้ยดื ขำไปข้ำงหน้ำ
ค้ำงไว้ 10 วินำที ทำ 15 ครั้ง 2
เซต

รู ปภาพ 6 หันด้ำนข้ำงที่
บำดเจ็บใกล้กบั ประตู จำกนั้น
ให้หุบขำไปด้ำนตรงข้ำมกับ
ลำตัว ค้ำงไว้ 10 วินำที ทำ 15
ครั้ง 2 เซต

รู ปภาพ 7 นอนยืดขำ
ข้ำงที่บำดเจ็บ จำกนั้น
เกร็ งขำยกให้สูงขึ้น ค้ำง
ไว้ 10 วินำที แล้วค่อยๆ
เอำลง ทำ 15 ครั้ง 2 เซต

รู ปภาพ 9 ยืนบนขั้นบันได หรื อ
ไม้ที่มีควำมสูง 3-5 นิ้ว ด้วยขำ
ข้ำงที่บำดเจ็บ ขำข้ำงไม่บำดเจ็บ
ยืนอยูบ่ นพื้น จำกนั้นถ่ำย
น้ ำหนักมำยังขำข้ำงที่บำดเจ็บ ขำ
ข้ำงไม่บำดเจ็บจะลอยพ้น พื้น
จำกนั้นกลับสู่ท่ำเดิม ทำ 15 ครั้ง 2 เซต
ที่มา :
http://www.jointdee.info/knee/เส้นเอ็นไขว้หลังฉี กขำด/
https://sites.google.com/site/activecarephysiotherapyclinic/pcl-injury
http://www.summitmedicalgroup.com/library/adult_health/
sma_posterior_cruciate_ligament_sprain_exercises/

โดย
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