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บทความวิจยั (Research Article)
ภาพจากการสันพ้
่ องของคลื่นสนามแม่เหล็กในผู้ป่วยผู้มีอาการหลังผ่าตัดส่ องกล้อง
สร้างเอ็นไขว้หน้ าใหม่
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บทคัดย่อ
การศึกษามุ่งหมายประเมินค่าความสัมพันธ์รอยโรคเอ็นไขว้หน้าและหมอนรองข้อเข่า ระหว่างภาพจากการสัน่
พ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก (magnetic resonance imaging - MRI) กับรอยโรคพบจากการผ่าตัดส่องกล้องซ้า ใน
ผูป้ ่วยผูม้ อี าการกลับเป็นซ้าหลังผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็นไขว้หน้าใหม่ (arthroscopic anterior cruciate ligament -ACL
reconstruction) ทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังพบว่า สัมพันธ์สงู กับการประเมินเอ็นไขว้หน้าปลูกถ่ายฉีกขาด แต่สมั พันธ์
ต่าและต่ามากกับการประเมินหมอนรองข้อด้านในและด้านข้างฉีกขาดตามลาดับ

คาสาคัญ: ภาพจากการสันพ้
่ องของคลื่นสนามแม่เหล็ก ผ่าตัดส่องกล้อง เอ็นไขว้หน้าปลูกถ่าย หมอนรองข้อ
Abstract
The study was aimed to evaluate the correlation between magnetic resonance imaging (MRI) and
arthroscopic surgical findings among the patients with recurrent knee symptoms who underwent arthroscopic
anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. The retrospective study of medical records was analyzed.
There was high positive correlation between MRI and arthroscopic surgical findings in ACL graft injury
assessment but low and negligible correlation in detections of medial and lateral meniscal injuries,
respectively.
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บทนา
เอ็นไขว้หน้ า (anterior cruciate ligament –
ACL) เป็นเอ็นข้อเข่าซึง่ ฉีกขาดบ่อยที่สุด [1] อุบตั ิการณ์
ระหว่าง 36.9 ถึง 68.9 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี
[2,3] หากไม่ผ่าตัดส่ องกล้อง (surgical arthroscopy)
สร้างเอ็นไขว้หน้าใหม่โดยเร็ว พบมีอตั ราบาดเจ็บแทรก
ซ้อนของหมอนรองข้อเข่าและกระดูกผิวข้อมากขึ้น [4]
ป จั จุ บ ัน การผ่ า ตัด ส่ อ งกล้ อ งสร้ า งเอ็ น ไขว้ ห น้ า ใหม่
เพิ่มขึ้น ด้ว ยเปลี่ย นข้อ บ่ ง ชี้ผ่ าตัดและผู้ป่ว ยประสงค์
ดาเนินกิจกรรมดัง เดิม [3] ส่ ว นใหญ่ผลการรักษาผล
ค่อนข้างดี ส่วนน้อยประมาณร้อยละ 3.2 ถึง 27 ไม่ดขี ้นึ
[5] อาการและอาการแสดงผิดปกติประกอบด้วย ข้อเข่า
หลวม เข่าติด และปวดข้อเข่าเดิม [6]
ภาพจากการสันพ้
่ อ งของคลื่น สนามแม่ เ หล็ก
(magnetic resonance imaging - MRI) ช่วยประเมิน
เอ็นไขว้หน้าใหม่ฉีกขาดซ้าและภาวะแทรกซ้อนอื่น [7,8]
กระนัน้ การประเมินรอยโรคหลังผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็น
ไขว้ ห น้ า ใหม่ ด้ ว ยภาพจากการสั น่ พ้ อ งของคลื่ น
สนามแม่เ หล็ก อาจผิดพลาดจากรอยแปลกปลอมจาก
โลหะ (metallic artifact) อันอาจเกิดภาพบิดเบี้ย วหรือ
ขัดขวางกระบวนการสร้างภาพ [9] การเปลี่ย นแปลง
ความเข้ ม สัญ ญาณของเอ็ น ไขว้ ห น้ า ใหม่ จ ากกลไก
ซ่อมแซมของเนื้อเยื่อหลังจากบาดเจ็บ [10] รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มสัญญาณและลักษณะโครงสร้าง
ของหมอนรองข้อ เข่า ทาให้ป ระเมิน รอยโรคยากและ
ลดทอนความถูกต้องมากกว่าข้อเข่าปราศจากการผ่าตัด
มาก่อน [7,11]
การศึกษามุ่งหมายประเมินค่าความสัมพันธ์รอย
โรคเอ็นไขว้หน้ าและหมอนรองข้อเข่า ระหว่างรอยโรค
จากการสันพ้
่ องของคลื่นสนามแม่เ หล็กกับ สิง่ ตรวจพบ

จากการผ่าตัดส่องกล้องซ้า ในผู้ป่วยผู้มอี าการกลับเป็ น
ซ้าหลังผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็นไขว้หน้าใหม่
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ศึก ษาเชิ ง พรรณนาย้ อ นหลับ (retrospective
descriptive study) เวชระเบียนผู้ป่วยทุกรายผู้มอี าการ
กลับเป็ นซ้าหลังผ่าตัดส่อ งกล้อ งสร้างเอ็นไขว้หน้ าใหม่
ระหว่างปีพ.ศ. 2555 ถึง 2560
ข้อ มูล ทัว่ ไปประกอบด้ว ย เพศ อายุ เข่ า ข้า ง
บาดเจ็บ ระยะเวลากลับ เป็ น ซ้ า ส่ ว นข้ อ มู ล จ าเพาะ
ประกอบด้ ว ย รอยโรคจากการ สั น่ พ้ อ งของคลื่ น
สนามแม่เหล็กความแรง 1.5 เทสลา แปลผลร่วมโดยรังสี
แพทย์ 2 คน สิง่ ตรวจพบจากการผ่าตัดส่องกล้องซ้า
ประมวลผลโดยแจกแจงเป็นจานวน ร้อยละ

ผลการศึกษา
ผู้ป่ ว ย 27 ราย อายุ ร ะหว่ า ง 22 ถึง 47 ปี
ระยะเวลากลับเป็นซ้าเฉลี่ย 30 เดือน ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย (ร้อยละ 88.9) อาการกลับเป็ นซ้าข้อเข้าขวา (ร้อย
ละ 51.9) ส่ ว นอาการและอาการแสดงกลับ เป็ นซ้ า
ประกอบด้วย ปวดเข่า (ร้อยละ 37) ปวดเข่าและข้อติด
(ร้อยละ 29.6) ปวดเข่าและข้อหลวม (ร้อยละ 18.5)
เปรียบเทียบรอยโรค/สิง่ ตรวจ [จานวน (ร้อยละ)]
ประกอบด้วยเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด ฉีกขาดทัง้ เส้น และฉีก
ขาดบางส่วนเท่ากับ 15 (55.5)/13 (48.2), 9 (33.3)/8
(29.6) และ 6 (22.2)/5 (18.5) ส่วนหมอนรองข้อด้านใน
และด้านข้างฉีกขาดเท่ากับ 13 (48.2)/6 (22.2) และ 13
(48.2)/6 (22.2) ตามลาดับ ตาราง 1

ตาราง 1 รอยโรคจากประมวลภาพและสิ่ งตรวจพบจากส่องกล้อง
เอ็นไขว้หน้าฉีกขาด
ฉีกขาดทัง้ เส้น
ฉีกขาดบางส่วน
หมอนรองข้อด้านในฉีกขาด
หมอนรองข้อด้านข้างฉีกขาด

รอยโรค
(ร้อยละ)
15 (55.5)
9 (33.3)
6 (22.2)
13 (48.2)
13 (48.2)

สิ่ งตรวจพบ
(ร้อยละ)
13 (48.2)
8 (29.6)
5 (18.5)
6 (22.2)
6 (22.2)

ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (r)
0.893

p-value

ทานายผล

0.001

สูง

0.376
0.198

0.053
0.322

ต่า
ต่ามาก
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วิ จารณ์
การศึกษาเปรียบเทียบประเมินเอ็นไขว้หน้าปลูก
ถ่ ายฉีก ขาดหลัง ผ่า ตัด ด้ว ยภาพจากการสันพ้
่ อ งของ
คลื่น สนามแม่ เ หล็ก สัม พัน ธ์ ก ับ การส่ อ งกล้ อ งตรวจ
ภายในข้อ ค่อ นข้า งสูง มาก โดยทัวไปเมื
่
่อ เผชิญกับ ข้อ
สงสัย ทางคลินิกเกี่ยวกับ การบาดเจ็บ เอ็นหัว เข่า ไม่ ว่า
ผูป้ ่วยรายใหม่หรือหลังผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าใหม่ การ
วินิจฉัยด้วยภาพจากการสันพ้
่ องของคลื่นสนามแม่เหล็ก
มีบ ทบาทสาคัญ แม้ว่าไม่เ ห็นโดยตรงเฉกเช่นการส่ อ ง
กล้ อ งภายในข้ อ อี ก ทัง้ กายวิภ าคของเอ็ น ซับ ซ้ อ น
อย่างไรก็ตามเป็นพืน้ ฐานและกาหนดทิศทางการจัดการ
รักษา
การศึกษาเปรีย บเทีย บการวินิจฉัย เส้นเอ็นไขว้
หน้าฉีกขาดสอดคล้องด้วยกันสูง อย่างไรก็ตามข้อจากัด
ของการศึก ษาประกอบด้ว ย กลุ่ ม ตัว อย่ า งน้ อ ย ขาด
ความครบถ้ ว นของข้อ มูลด้ว ยเป็ นการศึกษาย้อ นหลัง
คาแนะนาสาหรับ การศึกษาต่ อ ไปได้แก่ การออกแบบ
การศึกษาเป็ นการการวินิจฉัยด้วยภาพจากการสันพ้
่ อง
ของคลื่นสนามแม่เ หล็ก ก่อนการผ่าตัดส่ อ งกล้อ ง เพื่อ
หลีกเลีย่ งการส่องกล้องภายในหัวเข่าโดยไม่จาเป็น
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