
J Thai Rehabil Med 2018; 28(2) -70-
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บทนํา
อาการปวดเขาพบไดในคนทุกเพศ ทุกวัย แตมักมีกลุมเส่ียงเปน

ผูสูงอายุ ผูที่มีน้ําหนักเกิน และนักกีฬาที่ตองใชกําลังขามาก อาการ

ปวดเขาดังกลาวนํามาสูการรบกวนการใชงานในชีวิตประจําวันและ

การเคล่ือนไหว ซ่ึงมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตท้ังส้ิน(1,2) อาการปวดเขา

เกิดไดจากหลายสาเหตุไมวาจะเปนจากตัวขอเขา (articular cartilage) 

เสนเอ็นกลามเนื้อ (tendon), เอ็นรั้ง (ligaments), กลามเนื้อ 

(muscles), ถุงนํ้า (bursa), เน้ือเย่ือโดยรอบ (surrounding soft 

tissues) ในประเทศไทยพบวา โรคขอเขาเสื่อมมีความชุกที่ประมาณ

รอยละ 12.5-45.6(3,4) แตเดิมแพทยเวชศาสตรฟนฟูจะทําการซักประวัติ 

ตรวจรางกาย รวมกับการพิจารณาตําแหนงกายวิภาคศาสตรรวมดวย

เพื่อใชประกอบการวินิจฉัยวาผูปวยเปนโรคใด ตั้งแตป ค.ศ. 2000 

เปนตนมา แพทยเวชศาสตรฟนฟูเริ่มใชอัลตราซาวนดระบบโครงราง

กระดูก และกลามเน้ือ (musculoskeletal ultrasound, MSK US) 

เพื่อใชในการตรวจวินิจฉัยและชวยทําหัตถการรักษา(5,6) ขอไดเปรียบ

ของการใช MSK US(7) ไดแก ไมมีการใชสารรังสีใด ๆ การใชงานงาย

ไมซับซอนยุงยาก ใชเวลาตรวจไมนาน แพทยสามารถเห็นภาพขณะ

ทําหัตถการไดทันที (real-time) นอกจากน้ี MSK US เปนเครื่องมือ

ชวยวินิจฉัยที่ไมลุกลํ้าเขาสูรางกาย (noninvasive) ดังน้ันผูที่ไดรับการ

ตรวจจะไมรูสึกเจ็บปวด

เครื่อง MSK US บางรุนสามารถถอดไดคลายโนตบุคทําใหแพทย

สามารถนําเครื่อง MSK US ไปทําที่ขางเตียงผูปวยไดโดยไมจําเปนตอง

เคล่ือนยายผูปวยมาท่ีหองตรวจ ท้ังน้ีเม่ือเทียบราคาการทําหัตถการ MSK 

US กับการทําคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (magnetic resonance imaging, 

MRI) พบวา MSK US มีราคาถูกกวา อีกทั้ง MSK US ยังสามารถใช

เปรียบเทียบอวัยวะ 2 ขางได เชน ผูปวยมาดวยปวดเขาดานขวาเพียง 

1 ขาง แพทยผูตรวจสามารถใชเขาดานซายเปนเกณฑมาตรฐานเทียบ

ได การวินิจฉัยอาการปวดเขาโดยการใช MSK US ประกอบน้ันมีขอได

เปรียบในแงการวินิจฉัยไดแมนยําและถูกตองมากกวาการวินิจฉัยโดย

การตรวจรางกายเพียงอยางเดียว(8,9) อีกทั้ง MSK US ชวยบอกไดวา

อาการปวดเขานั้นเกิดมาจากพยาธิสภาพที่บริเวณใด (anatomical 

landmark) และเปนพยาธิสภาพแบบใด (pathological fi ndings) ซึ่ง

ถือวาเปนเครื่องมือทางการแพทยอีกชนิดหนึ่งที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การใหบริการทางเวชศาสตรฟนฟูได(10,11) ดังนั้นแพทยเวชศาสตรฟนฟู

พึงทําความรูจักและใช MSK US ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะการตรวจ

คัดกรองดวยอัลตราซาวนดระบบโครงรางกระดูกและกลามเน้ือ

สําหรับขอเขาปกติ

ขั้นตอนพื้นฐานสําหรับการตรวจ MSK US ที่ขอเขา
การตรวจวินิจฉัยขอเขาโดยการใช MSK US นั้นไมยุงยาก ผูตรวจ

สามารถใชโปรแกรม MSK US โดยเลือกตําแหนงขอเขาและใช probe 

ชนิด linear (ความถ่ีประมาณ 5-12 HZ) โดยกอนเร่ิมทําการตรวจ MSK 

US แพทยพึงระลึกไวเสมอวา ภาพจากการตรวจ MSK US ชวยประกอบ

การวินิจฉัยเทานั้น การวินิจฉัยวาผูปวยเปนโรคใดโรคหนึ่งแพทยควร

พิจารณารวมกับอาการและอาการแสดงของผูปวยทุกคร้ังเชน จุดกด

เจ็บมากที่สุด (point of maximal tenderness) ไมยึดติดกับภาพจาก 

MSK US เพียงอยางเดียวและตองเทยีบเคียงกับเขาอีกขางหนึ่งเสมอ(9)

การตรวจวินิจฉัยขอเขาโดยการใช MSK US นั้น แพทยสามารถ

ตรวจไดหลายตําแหนง ในบทความนี้ขอเสนอหลักพื้นฐานโดยแบงตาม 

compartment ไดจํานวน 11 ตําแหนง (ตารางที่ 1) ดังนี้(9,10,12–14) ซึ่ง

ภาพที่ปรากฏในบทความนี้มาจากการใชเคร่ือง portable MSK US 

ซึ่งไมสามารถระบุ parameter: frequency, depth, focus ได

1.  Anterior compartment
1.1 Suprapatellar recess
 - เปนบริเวณที่อยูระหวาง quadriceps tendon และ

กระดูกตนขา (femur)
 - จัดทาขณะตรวจ ใหผูปวยนอนหงาย เขาอยูในทาเหยียด

ตรงลงบนเตียง โดยใหผูปวยเกร็งกลามเนื้อ quadriceps คางไว
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 - วาง probe ในแนว longitudinal axis ขนานไปตาม

แนวกระดูกตนขา ท่ีบริเวณกลามเน้ือ quadriceps เหนือตอมุมบนของ

กระดูกสะบา (upper pole of patella bone) ซึ่งตรงกับบริเวณ su-

prapatellar recess (รูปที่ 1) โดยขณะตรวจใหเล่ือน probe ขยับ

ไปทั้งทางดาน medial และ lateral เพ่ือตรวจหานํ้าไขขอ (synovial 

fl uid) ที่บริเวณ medial และ lateral pouch

 - ภาพที่ปรากฏอาจเห็นวามีน้ําไขขอ (synovial fl uid) เล็ก

นอยบริเวณ suprapatellar recessซึ่งอยูใตตอ quadriceps tendon 

โดยปกติน้ําไขขอ (synovial fl uid) ไมควรหนาเกิน 2 มิลลิเมตร (รูปที่ 

2) ทั้งนี้ปริมาตรน ้ําไขขอ (synovial fl uid) นอยที่สุดที่บริเวณนี้เริ่ม

ตรวจพบไดจากการทํา MSK US ที่ประมาณ 7-10 มิลลิเมตร ขึ้นไป(15)

จากประสบการณผูเขียนพบน้ําไขขอที่มากเกินแลวขังอยูในขอ 

(effusion) ที่บริเวณนี้ไดบอยในผูปวยที่มาดวยอาการปวดเขา ทั้งน้ีใน

รายท่ีมีอาการปวดบวมบริเวณเขามาก จะใชวิธีเจาะดูดนํ้าออก (arthro-

centesis) ที่บริเวณนี้ภายใตการใชเคร่ือง MSK US ไดอีกดวย

1.2 Quadriceps tendon (รูปที่ 3)

 - จุดเริ่มตน จากกลามเนื้อ quadriceps แลวจุดเกาะปลาย

คือที่บริเวณสวนบนกระดกูสะบา (upper pole of patella)

 - จัดทาขณะตรวจ ผูปวยนอนหงาย เขางอประมาณ 90 องศา 

 - วาง probe ในแนว longitudinal axis ที่บริเวณ quadri-

ceps tendon เหนือตอกระดูกสะบาโดยขณะตรวจใหเลื่อน probe ดู

ตลอดแนวท้ังดาน medial และ lateral เชนกัน 

 - ภาพที่ปรากฏจะเห็น quadriceps tendon มีลักษณะเปน 

hyperechoic fi brillar pattern เกาะที่บริเวณขอบบนกระดูกสะบา

เปนที่นาสังเกตวา ที่ตําแหนงเกาะปลายของ quadriceps tendon 

ตรงบริเวณกระดูกสะบาจะพบวา บริเวณนี้มีลักษณะเปน hypoecho-

genicity ไดจากภาวะ anisotropy(13) ดังนั้นแพทยควรพึงระลึกไววา 

กลามเนื้อ quadriceps ไมไดฉีกขาดแตอยางใด 

จากประสบการณผูเขียนจะใชการเปรียบเทียบกับเขาอีกขางเสมอ

ในกรณีที่สงสัยวากลามเนื้อ quadriceps มีการฉีกขาดจริงหรือไม

1.3 Patellar tendon (รูปที่ 4)

 - จุดเริ่มตน มาจากมุมลางกระดูกสะบา (lower pole of 

patella) สวนจุดเกาะปลายที่บริเวณ tibial tuberosity

Table 1. Compartments, structures and ultrasound transducer positions 

Compartment Structure Transducer 
position

Anterior

Medial

Lateral

Posterior

Suprapatellar recess
Quadriceps tendon
Patellar tendon
Tibiofemoral joint
Medial meniscus
Medial collateral ligament
Pes anserine complex
Lateral meniscus
Lateral collateral ligament
Iliotibial band
Semimembranosus-gastroc-
nemius bursa

Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Transverse
Longitudinal
Longitudinal
Oblique
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Transverse

Figure 1. Suprapatellar recess

Figure 2. Effusion in suprapatellar recess 
(Arrow indicates effusion; P, patella bone)
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 - จัดทาขณะตรวจ ผูปวยนอนหงาย เขาอยูในทางอประมาณ 

90 องศา ซึ่งเปนทาเดียวกับการตรวจ quadriceps tendon

 - วาง probe ในแนว longitudinal axis ที่บริเวณระหวาง 

lower pole ของกระดูกสะบากับ tibial tuberosity

 - ภาพที่ปรากฏจะเห็น tendon มีลักษณะเปน hypere-

choic fi brillar pattern ไปเกาะท่ีบริเวณ tibial tuberosity โดยปกติ 

patellar tendon หนาตัวไมเกิน 5 มิลลิเมตร อีกทั้งบริเวณนี้จะเห็น 

infrapatellar fat pad (Hoffa’s fatpad) อยูใตตอ patella tendon

จากประสบการณผูเขียนในกรณีที่ผูปวยมีอาการปวดเขาจาก bur-

sitis จะพบวามี effusion เปนจํานวนมากสะสมท่ีบริเวณ prepatellar 

bursa หรือ infrapatellar bursa (superfi cial และ deep) ทําใหชั้น 

bursa นั้นหนาตัวมากกวาปกติ ทําใหเห็นไดจากการทํา MSK US โดยที่

บริเวณหนาตอกระดูกสะบาจะเปนตําแหนงของ prepatellar bursa 

สวน superfi cial infrapatellar bursa นั้นอยู anteroinferior ตอ 

patellar tendon ซึ่งในภาวะปกติปริมาณนํ้าไขขอที่สะสมใน prepa-

tellar bursa และ superfi cial infrapatellar bursa มีไมมาก สงผล

ใหไมสามารถตรวจพบจาก MSK US ได สวน deep infrapatellar 

bursa ซึ่งอยูบริเวณระหวางสวน anterior ของกระดูกหนาแขง (tibia)

และสวน inferior ของ patellar tendon ในภาวะปกติอาจมีนํ้าไขขอ

สะสมไดที่บริเวณนี้แตไมหนาตัวเกิน 2-3 มิลลิเมตร

1.4 Tibiofemoral joint (knee joint) (รูปที่ 5)

 - จัดทาขณะตรวจ ผูปวยนอนหงายเขาอยูในทางอมากท่ีสุด

 - วาง probe ในแนว transverse axis ท่ีบริเวณขอเขาเหนือ

ตอกระดูกสะบาโดยใหเล่ือน probe จนเห็น femoral cortex ไดชัดเจน

 - ภาพที่ปรากฏจะเห็น tibiofemoral joint มีลักษณะเปน 

homogeneous hypoechoic wide U shape band

จากประสบการณผูเขียน ในกรณีที่ผูปวยเปนโรคขอเขาเสื่อมมัก

ตรวจพบวาขอเขาทางดาน medial นั้นตีบแคบกวาทางดาน lateral 

2.  Medial compartment
2.1 Medial meniscus (รูปที่ 6)

 - เปน fi brocartilage ที่คั่นอยูระหวาง medial condyle 

ของกระดูกตนขา (femur) กับ medial condyle ของกระดูกหนาแขง

 - จัดทาขณะตรวจ ผูปวยนอนหงาย เขางอมากท่ีสุดซึ่งเปน

ทาเดียวกับการตรวจ tibiofemoral joint

 - วาง probe ในแนว longitudinal axis ที่บริเวณ medial 

side ตอกระดูกสะบา โดยตั้งฉากกบั medial meniscus

 - ภาพที่ปรากฏจะเห็น medial meniscus มีลักษณะเปน 

triangular hyperechoic shape คั่นระหวางกระดูกตนขากับกระดูก

หนาแขง

Figure 3. Quadriceps tendon  
(Arrow indicates quadriceps tendon; asterisk indicates femoral trochlear cartilage)

Figure 4. Patellar tendon 
(Arrow indicates patellar tendon; HF, Hoffa’s fat pad; TT, tibial tuberosity)
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ทั้งนี้แพทยไมนิยมใช MSK US ในการวินิจฉัยพยาธิสภาพที่บริเวณ 

meniscus(16) เน่ืองจาก MSK US มีขอจํากัดไมสามารถตรวจโครงสราง

เขาท่ีอยูลึกอยาง meniscus ไดอยางแมนยํา การทํา MSK US ที่บริเวณ 

meniscus จะเห็นโครงสรางสวน posterior horns เปนหลัก โดยไม

สามารถเห็นสวน body ไดชัดเจนนัก อีกทั้งข้ึนอยูกับประสบการณ

ของแพทยผูทํา MSK US (operator-dependent) อีกดวย ดังนั้นการ

วินิจฉัยพยาธิสภาพที่บริเวณ meniscus คงยังตองอาศัยการทํา MRI 

เปนหลัก(17)

2.2 Medial collateral ligament (MCL) (รูปที่ 7)

 - จุดเกาะตนมาจาก medial femoral epicondyle สวน

จุดเกาะปลายที่ medial tibial plateau

 - จัดทาขณะตรวจ ใหผูปวยนอนหงาย โดยเขางอประมาณ 

20 องศา และแบะขาออกใหขอสะโพกหมุนออกนอก (external rota-

tion) เล็กนอย

 - วาง probeในแนว longitudinal axis ที่บริเวณระหวาง 

medial femoral epicondyle และ medial tibial plateau

 - ภาพที่ปรากฏจะเห็น MCL มีลักษณะเปน hyperechoic 

fi brillar pattern โดยแบงเปนสวน superfi cial part และ deep me-

niscofemoral- meniscotibial components

2.3 Pes anserine complex (รูปที่ 8)

Figure 6. Medial meniscus (MM, medial meniscus)

Figure 7. Medial collateral ligament
(Asterisk indicates superfi cial part; cross indicates deep meniscofemoral- meniscotibial components)

Figure 5. Knee joint   (Asterisk indicates knee joint space)
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 - เปนจุดเกาะปลายของเอ็นกลามเน้ือ 3 เสน ไดแก sartorius, 
gracilis และ semitendinosus ที่บริเวณ anteromedial ของ tibial 
metaphysis ต่ํากวาบริเวณขอเขาดานในประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่ง
บริเวณนี้ประกอบไปดวยเอ็นกลามเน้ือ 3 เสน ขางตน และ bursa จึง
เรียกรวมวาเปน pes anserine complex

 - จัดทาขณะตรวจใหผูปวยนอนหงาย โดยเขางอประมาณ 
20 องศา และแบะขาออก ในทาใหขอสะโพกหมุนออกนอก (external 
rotation) เล็กนอยเชนเดียวกับการตรวจ MCL

 - วาง probe ในแนว oblique axis ที่ 2 เซนติเมตร me-
dial ตอ tibial tuberosity

 - ภาพที่ปรากฏจะเห็น มีลักษณะเปนthin layers และ hy-

perechoic fi brillar pattern 

3. Lateral compartment
3.1  Lateral meniscus (รูปที่ 9)

 - เปน fi brocartilage ที่คั่นอยูระหวาง lateral condyle 

ของกระดูกตนขา กับ lateral condyle ของกระดูกหนาแขง

 - จัดทาขณะตรวจ ใหผูปวยนอนหงาย เขางอมากท่ีสุด เชน

เดียวกับทาตรวจ medial meniscus

 - วาง probe ในแนว longitudinal axis ที่บริเวณ lateral 

side ตอกระดูกสะบา ต้ังฉากกับ lateral meniscus

 - ภาพที่ปรากฏจะเห็น lateral meniscusเปนลักษณะ 

trapezoid hyperechoic shape คั่นระหวางกระดูกตนขากับกระดูก

หนาแขง ทั้งนี้อาจพบลักษณะ anechoic area ที่บริเวณ lateral me-
niscus ได ซึ่งเปนแขนงของหลอดเลือดแดง inferior geniculate

3.2 Lateral collateral ligament (LCL) (รูปที่ 10)
 - จุดเกาะตน มาจากlateral femoral condyle สวนจุด

เกาะปลายที่บริเวณ fi bular head
 - จัดทาขณะตรวจ ใหผูปวยนอนตะแคง โดยใหขาดานที่

ตองการตรวจอยูดานบน เขาของขาดานที่ตองการตรวจเหยียดตรง
 - วาง probe ในแนว longitudinal axis ที่บริเวณเหนือตอ 

fi bular head
 - ภาพที่ปรากฏจะเห็น LCL มีลักษณะเปน hyperechoic 

fi brillar pattern 
3.3 Iliotibial band (รูปที่ 11)

- เปนสวนปลาย ของ fascia lata และกลามเนื้อ gluteus 

maximus ที่เกาะปลายบริเวณ anterolateral aspect ของ tibial 

epiphysis ที่เรียกวา Gerdy’s tubercle ซึ่งอยูกึ่งกลางระหวาง tibial 

tuberosity และ fi bular head

 - จัดทาขณะตรวจ ใหผูปวยใหผูปวยนอนตะแคง โดยใหขา

ดานที่ตองการตรวจอยูดานบน เขาของขาดานที่ตองการตรวจเหยียด

ตรง เชนเดียวกับการตรวจ LCL

 - วาง probe ในแนว long axis ที่บริเวณเหนือตอ Gerdy’s 

tubercle

 - ภาพที่ปรากฏจะเห็น Iliotibial band มีลักษณะเปน hy-

perechoic fi brillar pattern 

Figure 9. Lateral meniscus (LM)  
(Arrow indicates branch from inferior geniculate artery)

Figure 8. Pes anserine complex
(Arrow indicates pes anserine complex)
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4.  Posterior compartment
4.1 Semimembranosus-gastrocnemius bursa (รูปที่ 12)

 - เปนตําแหนงระหวางเอ็นกลามเนื้อ semimembranosus 
และ medial head ของ gastrocnemius

 - จัดทาขณะตรวจ ใหผูปวยนอนคว่ําเขาเหยียดตรง
 - วาง probe ในแนว transverse axis ที่บริเวณ medial 

ตอ popliteal fossa

 - ในภาวะปกติ จะไมมีน้ําไขขอสะสมท่ีบริเวณ semimem-

branosus และ medial head ของ gastrocnemius ถามีนํ้าไขขอ

สะสมท่ีบริเวณน้ี เรียกวา Baker’ s cyst  ซ่ึงจากประสบการณของผูเขียน

พบวาผูปวยที่มีนํ้าไขขอสะสมที่ขอเขามาก มักตรวจพบวามี Baker’ s 

cyst รวมดวย 

 - ในการตรวจทาน้ีจะเห็นเสนประสาท tibial nerve, หลอด

เลือดแดง และหลอดเลือดดํา popliteal ท่ีบริเวณน้ีไดดวย ซ่ึงมีประโยชน

ตอการทําหัตถการฉีดยาที่เสนประสาท (nerve block) เพื่อลดอาการ

เกร็งไดนอกจากนี้ แพทยยังสามารถใช MSK US ตรวจท่ี posterior 

cruciate ligament (PCL) ได แตมีขอจํากัด MSK US โดยเห็นเฉพาะ

สวนปลาย (distal portion) ของ PCL เทานั้น เพราะสวนตน (proxi-

Figure 12. Semimembranosus-gastrocnemius bursa
(Arrow indicates tibial nerve; asterisk indicates popliteal vein; triangle indicates popliteal artery; MH, medial hamstring)

Figure 11. lliotibial band (ITB)
(Arrow indicates ITB)

Figure 10. Lateral collateral ligament (LCL) 
(Arrow indicates LCL)
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mal portion) นั้นอยูลึกเกินกวาที่ MSK US จะตรวจพบได ดังนั้นการ

วินิจฉัยพยาธิสภาพที่ PCL จึงนิยมใช MRI มากกวา(10)

สรุป แพทยสามารถใชเครื่องอัลตราซาวนดระบบโครงรางกระดูก

และกลามเนื้อตรวจเขาเพ่ือชวยวินิจฉัยได และใช MSK US ขณะทํา

หัตถการเพ่ือชวยใหการฉีดยาบริเวณขอเขา หรือการฉีดยาท่ีเสนประสาท

tibial เพื่อลดอาการเกร็ง มีความแมนยําเพ่ิมขึ้นได แตอยางไรก็ตาม

การใช MSK US และการแปลผลน้ันข้ึนกับประสบการณของแพทยผู

ทําการตรวจ หากแพทยผูตรวจมีความรูเก่ียวกับกายวิภาคศาสตรเปน

อยางดีและหมั่นฝกฝนใชเครื่อง MSK US อยางสม่ําเสมอก็จะทําใหมี

ความแมนยํา ถูกตองและนาเชื่อถือ
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