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บทคัดย่อ
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาเป็นปัญหาสาคัญที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ควรจะให้ความสาคัญเพราะการบาดเจ็บแต่
ละครั้งนอกจากนักกีฬาจะต้องใช้เวลาในการรักษา บาบัด ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมเพื่อกลับมาฝึกซ้อมและแข่งขันได้เหมือนเดิม
นั้นต้องใช้เวลา ค่าใช้จ่ายค่ อนข้างสูง การบาดเจ็บของนักกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาที่อาศัยทักษะการกระโดด การวิ่ง
เปลี่ยนทิศทางแบบทันทีทันใด เป็นทักษะที่พบว่าเกิดการบาดเจ็บมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่า ซึ่งการ
บาดเจ็บบริเวณดังกล่าวมีปัจจัยเชิงกลที่ทาให้นักกีฬาเกิดเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าฉีกขาด จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักกีฬา
หญิงที่มีทักษะสูงมีความเสี่ยงมากที่สุดและกลไกที่ทาให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าคือเกิดการเคลื่อนที่ไป
ทางด้านหน้าของกระดูกหน้าแข้ง การงอเข่าน้อยขณะเท้าสัมผัสพื้นก่อนเปลี่ยนทิศทางหรือลงสู่พื้น ร่วมกับเกิดโมเมนต์การกาง
และหมุนเข้าด้านในของข้อเข่าทาให้เป็นปัจจัยหลักที่ทาให้เอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าฉีกขาด ดังนั้นเมื่อเราทราบกลไกการบาดเจ็บ
ดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมไปถึงตัวนักกีฬาสามารถวางแผนการ
ฝึกซ้อมรวมไปถึงการปรับปรุงทักษะ เทคนิคการเคลื่อนไหวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการบาดเจ็บ
คำสำคัญ: ความเสี่ยงของการบาดเจ็บ, เอ็นไขว้หน้าในข้อเข่า, การลงสู่พื้น, การวิ่งเปลี่ยนทิศทาง
ABSTRACT
Sport injury is the main problem that athletes, coach, and team manager must be concerned of. It takes
an injured athlete time for treatment rehabilitation and recovery to come back for training or competition.
Moreover, it costs highly to solve this problem. The injured of anterior cruciate ligament (ACL) in knee joint
is more common in jumper or unplanned side step cutting. The investigated result shows that elite female
athletes are highly at risk of anterior ligament tear. The main mechanisms that cause ACL injuries are the
anterior tibial translation, knee valgus at weight acceptance phase, and side step cutting. The motions of
peak knee valgus and internal rotation are also the main factors of ACL injuries. Therefore, coaches, sport
scientists, and athletes should be aware of planning the training program to improve the sport skills and
movement technique to reduce the sport injury risks.
KEYWORDS: Injury risks, Anterior cruciate ligament (ACL), Landing, Side step cutting
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1. บทนำ
การฝึกซ้อมหรือการแข่งขันกีฬาหลายชนิดอาศัยทัก ษะ
การกระโดดและการวิ่ งเปลี่ ย นทิ ศ ทาง เช่ น วอลเลย์ บ อล
ฟุตบอล ฟุตซอล รักบี้ฟุตบอล บาสเกตบอล และฮอกกี้ เป็น
ต้น แต่ละประเภทกีฬาที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น พบว่านักกีฬา
จะต้องมีการเคลื่อนไหวในลักษณะลงสู่พื้นหรือเปลี่ยนทิศทาง
ทั้ งนี้ นั ก กี ฬ าจะต้อ งออกแรงต้า นกั บน้ าหนัก ของร่างกายที่
เคลื่อนที่ทั้งในทิศทางแนวดิ่งและแนวระนาบ เพื่อเป็นการลด
ความเร่ง (Deceleration) ของร่ า งกาย การเคลื่อนไหวทั้ง
สองลักษณะพบมากทั้งระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
จากการศึกษาที่ผ่านมารายงานว่า นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บ
บ่อยที่สุดในจังหวะดังกล่าว [2]
การลงสู่พื้นและการวิ่งเปลี่ยนทิศทางเป็นทักษะที่ทาให้
นักกีฬามีความเสี่ยงที่จะทาให้ เกิดการบาดเจ็บ มาก ในช่วง
แรกร้ อ ยละ 30 ถึ ง 40 ของระยะเวลาที่ เ ท้ า สั ม ผั ส พื้ น
(Stance phase ห รื อ Landing phase) ซึ่ งเ รี ย กว่ า ช่ วง
Weight acceptance phase; WA ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าว
ได้ถูกนามาใช้ศึกษาถึงกลไกการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะวิ่ง
เปลี่ ย นทิ ศ ทาง [3], [4] และขณะลงสู่ พื้ น ด้ ว ยขาข้ า งเดี ย ว
[26] โดยพบว่ า ข้ อ เข่ า จะมี ก ารเหยี ย ด (Knee extension)
ร่วมกับการเกิดโมเมนต์สูงสุดของการกางข้อเข่า (Peak knee
valgus moment) และการหมุนเข้าด้านในของข้อเข่า (Peak
knee internal rotation moment) [25] ส่วนใหญ่นักกีฬา
เกิดการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า โดยการบาดเจ็บเกิดจากกลไก
การเคลื่ อ นไหวของนั ก กี ฬ าที่ ไ ม่ มี ก ารปะทะจากภายนอก
(Non - contact Injury) เป็นจานวนมากถึงร้อยละ 80 ซึ่ง
กลุ่มนักกีฬาที่กล่าวมาข้างต้นเกิดการบาดเจ็บมากบริเวณเอ็น
ไขว้หน้าในข้อเข่า (Anterior cruciate ligament หรือ ACL)
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายงานว่ า นั ก กี ฬ าหญิ ง เกิ ด การบาดเจ็ บ
บริเวณเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่า (ACL injury) มากกว่านักกีฬา
[2] และนักกีฬาหญิงที่มีทักษะสูง (Elite female athletes)
มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บมากกว่านักกีฬาหญิงที่มีทักษะน้อย
กว่า [32] จากรายงานผลการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลบ่งชี้
ที่แสดงให้เห็นว่าทักษะการลงสู่พื้นและทักษะการวิ่งเปลี่ยน
ทิศทางมีความสาคัญอย่างมากกับนักกีฬา โดยเฉพาะกลุ่ม
นักกีฬาหญิงที่มีทักษะสูง จะเกิดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่ามาก
กลไกการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่านั้นเกิดจากมี
แรงที่กระทาต่อเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าปริมาณมากจึงมีผลทา
ให้เอ็นฉีก [13] จากการทดลองเพื่อศึกษากลไกที่ทาให้เกิด
การบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าด้วยวิธีการทดลองจาก
ชิ้นส่วนของศพ (In Vitro) พบว่า การเคลื่อนไหวของข้อเข่า
ในลั ก ษณะการกางของข้ อ เข่ า (Knee valgus) ร่ ว มกั บ
โมเมนต์การหมุนเข้าด้านในของข้อเข่า (Internal rotation
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moment) และการเคลื่ อ นของกระดู ก หน้ า แข้ ง ไปทาง
ด้ า นหน้ า (Anterior tibial translation) มี ผ ลท าให้ แ รง
เครียดของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่า (ACL strain) เพิ่มมากขึ้ น
[23] ขณะที่วิธีการจาลองทางคอมพิวเตอร์ (In Silico) พบว่า
การเคลื่อนของกระดูกหน้าแข้งไปด้านหน้าร่วมกับโมเมนต์
การกางของข้อเข่าเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการฉีกขาดของเอ็น
[25], [30] นอกจากนี้ ตั ว แปรทางคิ เ นเมติ ก ส์ เช่ น พิ สั ย
(Range of motion) การงอของข้อเข่า มุมการงอเข่า พิสัย
การหมุ น เข้ า ด้า นในของข้ อ เข่ า มุ ม ในการหมุ น เข้ า ด้านใน
โมเมนต์สูงสุดของการงอข้อเข่า โมเมนต์สูงสุดของการกางข้อ
เข่าและโมเมนต์สูงสุดของการหมุนเข้าด้านในข้อเข่า ล้วน
แล้วแต่เป็นปัจจัยเชิงกลที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ ของเอ็น
ไขว้หน้าในข้อเข่า ดังรูปภาพที่ 1 [15]
จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมามีรายงานว่า การวิ่งเปลี่ยน
ทิศทาง (Side step cutting) ทาให้เกิดโมเมนต์การหมุนเข้า
ด้านในกับโมเมนต์การกางของข้อเข่ามากกว่าที่เกิดขึ้นจาก
การวิ่งทางตรงถึงสองเท่า [3] นอกจากนี้การวิ่งเปลี่ยนทิศทาง
แบบทันทีทันใด (Unplanned side step cutting) ยังทาให้
เกิดโมเมนต์สูงสุดของการกางข้อเข่า [4] มากกว่าที่เกิดกับ
การวิ่งเปลี่ยนทิศทางแบบทราบทิศทางล่วงหน้าถึงสองเท่า
ขณะที่การลงสู่พื้นด้วยขาข้างเดียวก็เป็นกิจกรรมที่ทาให้เอ็น
ไขว้หน้าในข้อเข่าเสี่ยงต่อการฉีกขาดมากกว่าการลงสู่พื้นด้วย
ขาทั้งสองข้าง [34] นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการ
ลงสู่พื้นด้วยขาข้างเดียว 3 รูปแบบ ประกอบไปด้วย การลงสู่
พื้นจากการกระโดด (Jump landing) [18] การลงสู่พื้นจาก
การลงจากกล่อง (Drop landing) [1] และการลงสู่พื้น จาก
การวิ่ งกระโดด (Stop jump landing) [6], [35] จากความ
พยายามศึกษาถึงรูปแบบทักษะที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
ทาให้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการลงสู่พื้นด้วยขาข้างเดียวและการ
วิ่งเปลี่ยนทิศทางนั้นเป็นกิจกรรมที่จะทาให้นักกีฬาเกิดการ
บาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่ามากที่สุด
จากการศึ ก ษาของ Louw and Grimmer (2006) ได้
รวบรวมเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจั ยเสี่ยงเชิงกลที่ทาให้
เกิดการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า ขณะลงสู่พื้นจากการกระโดด
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ถึง ค.ศ. 2003 พบว่ามีงานวิจัยทั้งหมด
26 เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค าส าคั ญ ผลของการศึ ก ษาพบว่ า
ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บของข้อเข่าระหว่างการลง
สู่พื้นนั้นมีสาเหตุมาจากการงอเข่าโดยการงอข้อเข่าน้อยกว่า
45 องศา ซึ่งอาจจะมีแนวโน้มทาให้เกิดการบาดเจ็บของข้อ
เข่ า ได้ รวมทั้ ง อั ต ราหดตั ว ของของกล้ า มเนื้ อ เหยี ย ดเข่ า
(Knee extensors) และกล้ามเนื้องอเข่า (Knee flexors) ที่
จะท าให้ เ กิ ด โมเมนต์ ร อบข้ อ ต่ อ ด้ ว ยเช่ น กั น และที่ ส าคั ญ
ปริมาณของแรงปฏิกิริยาจากพื้นที่มากส่งผลให้มีความเสี่ยงที่
จะทาให้เกิดการบาดเจ็บของข้อเข่าด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
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สู ง ที่ สู่ พื้ น ขณะที่ ก ารเคลื่ อ นของกระดู ก หน้ า แข้ ง ไปทาง
ด้านหน้า (Anterior tibial translation) อันจะส่งผลต่อแรง
ดึงโดยตรงต่อเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
เสี่ยงที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บของข้อเข่าด้วยเช่นกัน
2. กลไกที่ทำให้เกิดกำรบำดเจ็บของเอ็นไขว้หน้ำในข้อเข่ำ
(Anterior cruciate ligament injury risk
mechanisms)
อัตราการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่ า ของ
นักกีฬาเพิ่มสูงขึ้น [17] ซึ่งกลไกการบาดเจ็บนั้นเกิดจากแรง
ดึง (Tension) ที่มีมากกว่าความสามารถในการต้านทานแรง
ดึงของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่า [20] จากการศึกษาทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ การทดลองในศพ รวมไปถึงการทดลองด้วย
การจ าลองทางคอมพิ ว เตอร์ ได้ มี ก ารรายงานผลที่ ท าให้รู้
กลไกการบาดเจ็ บ ดั ง กล่ า ว ไม่ ว่ า จะเป็ น รู ป แบบการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อและช่วงของการเคลื่อนไหวที่สัมพั นธ์
กับการเพิ่มความเสี่ยงที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บ [23], [31] โดย
การกางของข้อเข่า (Knee valgus) โมเมนต์การหมุนเข่าเข้า
ด้ า น ใ น (Internal rotation knee moments) แ ล ะ กา ร
เคลื่ อ นตั ว ไปทางด้ า นหน้ า ของกระดู ก หน้ า แข้ ง (Anterior
tibial translations) ขณะเดี ย วกั น การผสมผสานระหว่ า ง
แรงและโมเมนต์บริเวณข้อเข่าจะทาให้เกิดแรงเครียดและ
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในเอ็นไขว้หน้า ในข้อ
เข่ า มากขึ้ น ยกตั ว อย่ า งเช่ น แรงกดบริ เ วณข้ อ เข่ า
(Tibiofemoral compression) และโมเมนต์ ก ารหมุ น เข่ า
เ ข้ า ด้ า น ใ น (Internal rotation moment) (Meyer and
Haut, 2008) โมเมนต์ ก ารกางและหมุ น เข่ า เข้ า ด้ า นใน
(Valgus and internal rotation moments) [31] และการ
เคลื่ อ นไปด้ า นหน้ า ของกระดู ก หน้ า แข้ ง (Anterior tibial
translation) ร่วมกับโมเมนต์การกางและการหมุนเข่ า เข้ า
ด้านใน [23] ก็เป็นตัวแปรที่ทาให้เกิดแรงเครียดบริเวณเอ็น
ไขว้หน้าในข้อเข่าได้มากกว่าการเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าของ
กระดูกหน้าแข้ง (Anterior drawer) เพียงอย่างเดียว
การทดลองด้วยการจาลองทางคอมพิวเตอร์ (In-Silico)
ช่วยยืนยันว่าการเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าของกระดูกหน้า
แข้ง (Anterior drawer) เพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นกลไกทา
ให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บแต่ก ารเกิ ดโมเมนต์ การกางของข้อเข่ า
(Valgus knee moments) เป็ น ปั จ จั ย ร่ ว มที่ ท าให้ เ กิ ด การ
บาดเจ็ บ มากกว่ า [25], [27] นอกจากนี้ ก ารทดลองใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยการให้ นั ก กี ฬ าปฏิ บั ติ ทั ก ษะวิ่ งเปลี่ ย น
ทิศทาง (Side stepping) แบบทันทีทันใดกับการวิ่งทางตรง
(Straight line running) ยังพบว่าโมเมนต์การเหยียดของข้อ
เ ข่ า สู ง สุ ด (Peak knee extension moment) มี ค่ า ไ ม่
แตกต่ า งกั น ขณะที่ โ มเมนต์ ก ารหมุ น เข่ า เข้ า ด้ า นในและ
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โมเมนต์การกางของข้อเข่า (Internal rotation and valgus
knee moments) มีค่ามากกว่าถึงสองเท่าของการวิ่งทางตรง
[3], [9], [12] นอกจากนี้ ตั ว แปรดั ง กล่ า วยั ง มี ค่ า มากใน
กิ จ กรรมการลงสู่ พื้ น ด้ว ยขาข้ างเดีย ว เช่ น กั น (Single leg
landing) [24], [26] นอกจากนี้ ก ารทดลองในมนุ ษ ย์ (InVivo) เพศชายจานวน 1 คนที่มีสุขภาพดีพบว่าแรงเครี ย ด
สู งสุ ด ของเอ็ น ไขว้ ห น้ า ในข้ อ เข่ า เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งรั บ น้ าหนั ก
(Weight acceptance phase; WA) เช่นเดียวกับที่รายงาน
ไว้ ข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Cochrane et al.,
(2007) ยังได้รายงานว่าโมเมนต์การหมุนเข่าเข้าด้านในและ
โมเมนต์การกางของข้อเข่าสูงสุดเกิดขึ้นในช่วง WA ขณะวิ่ง
เปลี่ ย นทิ ศ ทางและการลงสู่ พื้ น ด้ ว ยขาข้ า งเดี ย ว ดั ง นั้ น จึ ง
สามารถสรุปได้ว่าการเกิดการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อ
เข่าขณะลงสู่พื้นและการวิ่งเปลี่ยนทิศทางมีโอกาสเกิดขึ้นมาก
ที่สุดในช่วงรับน้าหนัก (WA)
การทางานของกล้ามเนื้อก็เป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกับกลไก
ข้างต้น เช่น กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstrings) สามารถ
ช่วยยับยั้งการเคลื่อนไปทางด้านหน้า ของกระดู กหน้ า แข้ ง
(Anterior tibial translation) ข ณ ะ ที่ ก ล้ า ม เ นื้ อ ต้ น ขา
ด้านหลังมัดที่อยู่ด้านข้าง (Lateral hamstrings) ช่วยยับยั้ง
การเกิดโมเมนต์การหมุนเข่าเข้าด้านใน [7] โดยกล้ามเนื้อต้น
ขาด้านหลังทางด้านใน (Medial hamstrings) และกล้ามเนื้อ
ต้ น ขาด้ า นหน้ า (Quadriceps) มี บ ทบาทน้ อ ยที่ จ ะช่ ว ยลด
โมเมนต์การกางของข้อเข่า (Valgus knee moments) [20]

ภำพที่ 1 กลไกการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่า
ที่มำ: Hewett et al., 2005)
ข้อมูลการวิจัยที่ยืนยันว่ากล้ามเนื้อกลุ่มดังกล่าวมีผลต่อ
แรงดึงของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าคือการศึกษาของ Hashemi
et al., (2007) ที่ทาการศึกษากลไกการบาดเจ็บของเอ็นไขว้
หน้าในข้อเข่า ขณะลงสู่พื้นจากการกระโดดด้วยการจาลอง
การเคลื่ อ นไหวชิ้ น ส่ ว นข้ อ เข่ า ของผู้ ที่ เ สี ย ชี วิ ต (In vitro
simulation) โดยให้ จ าลองการเคลื่ อ นไหวที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
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ลักษณะของการลงสู่พื้นโดยใส่แรงปฏิกิริยาจากพื้น จาลอง
แรงหดตั ว จากกล้ า มเนื้ อ Quadriceps และกล้ า มเนื้ อ
Hamstrings ด้วย High speed servo – electric actuators
ร่วมกับการวัดความเครียด (Strain) ในเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่า
ผลการศึกษาพบว่าเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าฉีกขาดขณะที่มีการ
ออกแรงจากกล้ามเนื้อ Quadriceps ประมาณ 165 นิวตัน
เข่ า งอ 20 องศาและแรงปฏิ กิ ริ ย าจากพื้ น ที่ 1,120 นิ ว ตั น
ร่วมกับการจากัดการเคลื่อนไหวของสะโพกสามารถบันทึกค่า
ความเครี ย ดสู ง สุ ด ของเอ็ น ไขว้ ห น้ า ในข้ อ เข่ า ได้ 11.6%
นอกจากนี้ยังพบว่าเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าฉีกขาดบริเ วณจุด
เกาะที่ ก ระดู ก Tibia ขณะที่ ก ล้ า มเนื้ อ ต้ น ขาด้ า นหน้ า
(Quadriceps) หดตั ว ด้ ว ยแรง 40 นิ ว ตั น ด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง
สามารถบันทึกค่าความเครียดสูงสุดของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่า
ได้ 10.7% อย่างไรก็ตามในการทดสอบโดยให้ออกแรงจาก
กล้ามเนื้อ Quadriceps ประมาณ 1500 นิวตัน ร่วมกับมุม
ของเข่าในลักษณะการกางเข่าออกด้านนอก (Knee valgus)
ประมาณ 10 องศาและแรงปฏิกิริยาจากพื้นประมาณ 1400
นิวตัน ไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่า ซึ่ง
ทาให้สรุปผลได้ว่าการออกแรงจากกล้ามเนื้อ Quadriceps
และกล้ามเนื้อ Hamstrings ในระดับต่าระหว่างการลงสู่พื้น
จากการกระโดดร่วมกับการจากัดการเคลื่อนไหวของสะโพก
จะสามารถทาให้เกิดการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าได้
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