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ค�านิยม

‘Cruciate ligaments’ เป็นโครงสร้ำงของร่ำงกำยที่มีควำมมหัศจรรย์อย่ำงยิ่งทั้งในเชิงชีววิทยำ 

และชีวกลศำสตร์ วิวัฒนำกำรในกำรรักษำภำวะบำดเจ็บของโครงสร้ำงส่วนนี้ได้ผ่ำนกำรทดสอบมำยำว

นำนในประวัติศำสตร์ของวงกำรออร์โธปิดิกส์ จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งถือได้ว่ำค่อนข้ำงจะมีข้อสรุป

ที่ลงตัวมำกแล้ว แต่หัวข้อวิจัย-วิจำรณ์ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับ ‘cruciate ligaments’ ก็ยังคงเป็น

ประเด็นส�ำคัญที่มีผู้สนใจไม่ห่ำงหำย

เนือ้หำของหนงัสอืเล่มนีไ้ด้บนัทกึชัน้เชงิทำงศลิปวทิยำว่ำด้วยนวตักรรมและประสบกำรณ์ทีเ่ก่ียวเนือ่ง

กับกำรผ่ำตัดรักษำเอ็นแกนไขว้ยึดข้อเข่ำทั้งสองเส้นนี้ของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ไทยในศักรำชนี้ ซึ่งจะเป็น

แหล่งศึกษำเรียนรู้ที่ดีของผู้สนใจและเป็นกำรจำรึกเชิงประวัติศำสตร์ของวงกำรออร์โธปิดิกส์ทำงกีฬำ

เวชศำสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine) ต่อไป

(นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม)

ศำสตรำจำรย์ ภำควิชำออร์โธปิดิกส์

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น



III

ค�าน�า

อนุสำขำเวชศำสตร์กำรกีฬำ รำชวิทยำลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  มีควำมตั้งใจอย่ำง

แน่วแน่ที่จะพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมช�ำนำญทำงด้ำนกีฬำเวชศำสตร์ของประเทศไทย ให้มี

ควำมก้ำวหน้ำทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้ว กำรจะพัฒนำควำมก้ำวหน้ำนั้น ต�ำรำภำษำไทยก็เป็นส่วน

ส�ำคัญมำกที่จะช่วยเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจได้อย่ำงรวดเร็ว 

หนงัสอื Advances in Cruciate Ligaments เป็นผลงำนเล่มที ่2 ทีอ่อกต่อจำก Essential Sports 

Medicine เมือ่ 1 ปีทีแ่ล้ว โดยมีวตัถปุระสงค์ให้มุง่เน้นในเรือ่งเฉพำะทีม่คีวำมส�ำคญัและมคีวำมทนัสมยั 

(Update) โดยแบ่งออกเป็น 4 sections ให้ครอบคลุมและครบถ้วน ทั้งในด้ำน cruciate ทั้งหมดรวมถึง 

complex ด้วย โดยวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เสียสละเวลำเขียนเพื่อเป็นวิทยำทำน 

สดุท้ำยนีห้วงัว่ำหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผูอ่้ำนและผูส้นใจได้ตำมวตัถุประสงค์ 

และขอขอบคณุคณะบรรณำธกิำรรวมถงึวทิยำกรทกุท่ำนทีเ่สยีสละในครัง้นีใ้ห้ประสบแต่ควำมสขุ ควำม

เจริญตลอดไป  

           พันเอก 

   

(ดุษฎี ทัตตานนท์) 

ประธำนอนุสำขำเวชศำสตร์กำรกีฬำ 

รำชวิทยำลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
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บทบรรณาธิการ

หนังสือ Advances in Cruciate Ligaments นับเป็นต�ำรำทำงเวชศำสตร์กำรกีฬำโดยอนุสำขำ

เวชศำสตร์กำรกีฬำเล่มที่สองต่อจำกต�ำรำ Essential Sports Medicine ซ่ึงหลำยท่ำนคงได้ผ่ำนตำ

มำแล้ว โดยมีลักษณะที่ต่ำงกันคือ จะมีเนื้อหำที่ลงลึกในเรื่องของเอ็นแกนไขว้ข้อเข่ำเพียงอย่ำงเดียว 

เหตผุลในกำรน�ำเรือ่งของเอน็แกนไขว้ข้อเข่ำหรอื cruciate ligaments มำเป็นหวัข้อหลกัของต�ำรำเล่มนี้ 

เพรำะกำรบำดเจ็บของเอ็นแกนไขว้นับเป็นกำรบำดเจ็บอันดับต้น ๆ ของกำรบำดเจ็บทำงเวชศำสตร์กำร

กีฬำ ซึ่งเห็นได้ตั้งแต่กำรเป็นแพทย์ประจ�ำบ้ำนต้องมีอย่ำงน้อย 1 ครั้งที่เคยพบผู้ป่วยที่มีภำวะบำดเจ็บ

ของเอ็นแกนไขว้ นอกจำกนี้ กำรรักษำกำรบำดเจ็บของเอ็นแกนไขว้ ไม่ว่ำจะเป็นโดยกำรผ่ำตัดผ่ำนแผล

เปิดหรือผ่ำนกล้องส่องข้อก็ตำม ยังนับเป็นหัตถกำรหลักชนิดแรก ๆ ที่แพทย์ผู้สนใจในทำงเวชศำสตร์

กำรกีฬำจะได้เรียนรู้และใช้เป็นพื้นฐำนในกำรท�ำผ่ำตัดรักษำภำวะผิดปกติอื่น ๆ ต่อไป

บทควำมในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหำตั้งแต่กำยวิภำคจนถึงกำรผ่ำตัด ตั้งแต่กำรตรวจวินิจฉัย

จนถึงภำวะแทรกซ้อน โดยผู้นิพนธ์หลำกหลำยที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญ จึงนับได้เป็นก้ำวส�ำคัญต่อไป

ของกำรเผยแพร่วชิำกำรควำมรูด้้ำนเวชศำสตร์กำรกีฬำในประเทศไทย ผมในนำมของคณะบรรณำธกิำร

ต้องขอขอบคุณ พล.ท.ด�ำรงค์ ธนะชำนันทน์ ที่ได้อนุญำตให้น�ำภำพวำดสีน�้ำรูป “The Knee” ซึ่งวำด

โดยอำจำรย์เองมำใช้เป็นภำพปกของต�ำรำเล่มนี้ ประธำนอนุสำขำเวชศำสตร์กำรกีฬำฯ พ.อ.ดุษฎี 

ทตัตำนนท์ ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุอย่ำงมำกต่อกำรจดัท�ำต�ำรำ รวมทัง้ผูน้พินธ์ทกุท่ำนทีไ่ด้สละเวลำในกำรเขยีน

บทควำม และฝ่ำยบรรณำธกิำรทีม่คีวำมตัง้ใจอย่ำงมำกในกำรตรวจและแก้ไขบทควำม คณะบรรณำธกิำร

หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำบทควำมในต�ำรำจะมีประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจทำงเวชศำสตร์กำรกีฬำและกำรดแูลรกัษำ

ภำวะบำดเจ็บของเอ็นแกนไขว้ข้อเข่ำต่อไป

น.อ.หม่อมหลวง วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์

หัวหน้ำคณะบรรณำธิกำรหนังสือ 

Advances in Cruciate Ligaments

9 กันยำยน พ.ศ. 2555
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