
การออกก าลังกายในผู้ป่วยหลงัผ่าตดัสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACLR) 

  

งานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลราชวิถี 

โทรศัพท์  02-2062900 ต่อ 11305 , 11306 

คร้ังที่ 1 :  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

การออกก าลังกายในผู้ป่วย 

หลังผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACLR) 

 



การออกก าลังกายในผู้ป่วยหลงัผ่าตดัสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACLR) 

2 

 การรักษาเอ็นไขว้หน้าขอ้เข่าฉีกขาด ท าได้โดยการผา่ตัด
สร้างเอ็นไขว้หนา้ข้อเขา่โดยใช้เอ็นเส้นใหม่ใสเ่ขา้ไปแทนเอ็นเส้น
เดิม (Anterior cruciate ligament reconstruction: ACLR) 
โดยศลัยแพทย์กระดูกและข้อ เป็นวิธีที่ไดผ้ลดี อย่างไรก็ตาม
หลังจากการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าแล้ว ผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลา
หนึ่งในการกลับไปท ากิจกรรมบางอยา่ง เช่น วิง่ กระโดด หรือเล่น
กีฬา เป็นต้น ร่างกายและกลา้มเนื้อตอ้งแข็งแรงเพียงพอ ซึ่งท าได้
โดยการออกก าลังกายอย่างถูกต้องตามวธิีทางกายภาพบ าบัด 
 โปรแกรมการออกก าลังกายในคู่มือนี้ แบ่งท่าออกก าลังกายที่
เหมาะสมตามระยะเวลาหลังการผ่าตัด เริ่มจากหลังผ่าตัดจนถึง 6 
เดือนขึ้นไป ผู้ป่วยควรออกก าลังกายตามขั้นตอน ซึ่งการที่จะ
เปลี่ยนไปท าท่าออกก าลังกายในขั้นตอนต่อไปนั้นนอกจากการดู
ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ในคู่มอืจะมีเป้าหมายเพือ่ประเมินว่า
สามารถเลื่อนไปฝึกขั้นต่อไปได้หรือไม่ เพื่อความปลอดภัย ในกรณี
ที่ผู้ป่วยต้องการกลับไปเล่นกีฬาควรใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกาย
อย่างนอ้ย 9 เดือน และได้รับการประเมินจากแพทยผ์ู้ให้การรักษา 
ปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบ าบัดทันที หากมีปัญหาจากการ
ออกก าลังกาย 
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 หลักการส าคัญของการออกก าลังกาย 

1. ประเมินอาการ ความผิดปกติก่อนออกก าลังกายทุกครั้ง เช่น         

ระดับความดันโลหิต อาการหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย เป็นต้น 

2. ขณะออกก าลังกายหากเกิดอาการผิดปกติ  เช่น ใจสั่น หอบ

เหนื่อยมาก ปวดศีรษะ เวียนศรีษะ หรอืมอีาการปวดเข่าข้างที่

ผ่าตัดมากผิดปกติ ควรหยุดออกก าลังกาย และปรึกษาแพทย์ หรือ

นักกายภาพบ าบัด 

3. ผู้ป่วยควรสวมเสือ้และกางเกงทีส่ามารถเคลือ่นไหวส่วนต่างๆ

ของร่างกาย ได้สะดวก ไม่รัดแน่น หรอืรุ่มร่ามจนเกินไป 
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การออกก าลังกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสร้างเอน็ไขว้หน้าข้อเข่า 
ระยะ 0 – 2 สัปดาห์แรก 

เป้าหมาย  
 ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตวัหลังผ่าตัด 
 ลดอาการปวดและบวม 
 เพ่ิมองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า  
 สามารถเหยียดเข่าได้สุดช่วงการเคลื่อนไหว 
 สามารถงอเข่าได้ 90 องศา 
 คงสภาพความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและกล้ามเนื้อน่อง 
 เพ่ือกระตุ้นการท างานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า  
 สามารถเดินได้ด้วยไม้ค้ ายัน 

ข้อควรระวัง  
 ในช่วง 2 สัปดาห์แรกควรใส่อุปกรณ์พยุงเข่า จ ากัดการ

เคลื่อนไหวที่เข่าเหยียด 0 องศา เพื่อป้องกันการเกิดเข่าแอ่น
มากกว่าปกต ิ

 หลีกเลี่ยงการออกก าลังกายที่รบกวนเอ็นที่ใช้ในการปลูกถ่าย 
 หลีกเลี่ยงการใช้หมอนรองใต้ข้อพับเข่าเพื่อป้องกันข้อเข่าติดใน

ท่างอ 
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ท่าออกก าลังกาย 

คงสภาพความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและกล้ามเนื้อน่อง 

1. ท่าลดอาการขาบวม 

 นอนหงาย ใช้หมอนประมาณ 2-3 ใบ รองตลอดขา
เพื่อยกขาให้สูงกว่าระดับหัวใจ จากน้ันกระดกข้อเท้า 
ขึ้น-ลง จ านวน 50-100 ครั้ง สามารถท าซ้ าได้          
ทุก 5-10 นาที 
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2. ท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลง 

   นอนหงาย ข้อเข่าเหยียดตรง กระดกข้อเท้าขึ้นและลง
จนสุดช่วงการเคลื่อนไหว  
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3. ท่ายกขา 

นอนหงาย ยกขาข้างที่เจ็บขึ้นค้างไว้ นับ 1-10 

4. ท่าลากเท้า 

นอนหงาย ค่อยๆ ลากเท้าของขาข้างที่เจ็บ ให้ส้นเท้าเข้า
ใกล้ก้นมากที่สุดเท่าท่ีสามารถทนได้ ค้างไว้ นบั 1-10 
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   นอนหงาย วางเท้าของขาข้างที่เจ็บแนบผนัง 
จากนั้นค่อยๆ เลื่อนเทา้ลงเพื่อให้เกดิการงอเข่าให้ได้
มากที่สุด (ในช่วงองศาที่ไม่ปวด)  

5. ท่าเท้าไต่ก าแพง                                                                                                         
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 นอนตะแคง หมอนรองระหว่างขาทั้งสองข้าง  
จากนั้นยกขาขึ้นค้างไว้ นับ 1-10  

6. ท่านอนตะแคงกางขา 
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7. ท่านอนคว่ ายกขา 

นอนคว่ า ยกขาขึ้น ค้างไว้ นับ 1-10  
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8. ท่านอนเหยียดเข่าตามแรงโน้มถ่วง                                                                                            

 ใช้ผ้าขนหนูม้วนเป็นทรงกระบอกรองใต้ข้อเทา้ให้ขาข้าง
ที่เจ็บลอยพ้นพ้ืน นอนพักขาในท่านี้ 5- 10 นาที 

8.1 ท่านอนหงาย  

 นอนคว่ าให้ข้อเข่าพ้นขอบเตียง นอนพักขาในท่าน้ี     
5- 10 นาที 

8.2  ท่านอนคว่ า  
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9. ท่านอนหงายเกร็งเข่า 

  นอนหงาย เกร็งกล้ามเนื้อหน้าขาของข้อเขา่ข้างที่เจ็บ
ให้แนบติดเตียง นับ 1-10 
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10. ท่านั่งเหยียดขางอเข่า 

   นั่งเหยียดขา ใชม้ือท้ังสองข้างดึงขาข้างที่เจ็บเข้ามาหา
ล าตัว ภายในช่วงองศาที่ไม่ปวด ค้างไว้นับ 1-10  
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11. ท่านั่งงอเข่า 

   นั่งเก้าอี ้เท้าวางบนพ้ืน ใช้ขาข้างดีช่วยดันขาข้างที่เจ็บ   
ให้งอเข้า กดค้างไว้นับ 1-10   
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  ยืนตรง มือจับพนักเก้าอี้ เหยียดขาข้างที่เจ็บไปด้านหลัง 
ค้างไว้ นับ 1-10 

12. ท่ายืนเหยียดสะโพก 

13. ท่ายืนเตะขา 

   ยืนตรง มือจับพนักเก้าอี้ เหยียดขาข้างที่เจบ็ไปด้านหน้า 
ค้างไว้ นับ 1-10 
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14. ท่ายืนกางขา 

   ยืนตรง มือจับพนักเก้าอี้ เหยียดขาข้างที่เจบ็ไปด้านข้าง 
ค้างไว้ นับ 1-10 
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  ยืนตรง กางขากว้างเท่าระดับไหล ่จับไม้ค้ ายันให้ปลายไม้อยู่ห่าง
จากปลายเท้าเฉียงไปทางด้านข้าง ยกไม้ค้ ายันทั้ง 2 ข้าง ไปด้านหน้า  
ก้าวขาข้างท่ีเจ็บระดับเดียวกับปลายไม้ ลงน้ าหนักตามที่แพทย์และ
นักกายภาพบ าบัดแนะน า มือกดไม้ค้ ายันทั้ง 2 ข้าง ก้าวขาดีตาม 

วิธีการเดินด้วยไม้ค้ ายัน 
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 ขณะเดินขึ้นบันได ออกแรงกดไม้
ค้ ายันทั้ง 2 ข้างเพื่อถ่ายน้ าหนักจากเท้า
ไปท่ีมือพร้อมกับก้าวขาข้างที่ดีขึ้นบน
ขั้นบันได จากนั้นยกไม้ค้ ายันและขาข้าง
ที่เจ็บมาวางที่บันไดขั้นเดียวกัน  

วิธีการเดินขึน้ลงบนัได ด้วยไม้ค้ ายัน 

 ขณะเดินลงบันได ยกไม้
ค้ ายันวางที่บันไดขั้นล่าง ก้าว
ขาข้างที่เจ็บมาวางที่บันไดขั้น
เดียวกัน ออกแรงกดไมค้้ ายัน
ร่วมกับยกขาข้างที่ดีลงมาวาง
เสมอกัน 
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เป้าหมาย 

 ลดอาการปวดและบวม 

 สามารถเหยียดเข่าได้สุดช่วงการเคลื่อนไหว 

 สามารถงอเข่าได้ถึง 130 องศา 

 สามารถยืนเดินได้อย่างถกูต้อง 

 สามารถออกก าลังกายเพื่อเพิ่มการรับความรู้สึกของข้อต่อ 

 เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและกล้ามเนื้อน่อง 

ข้อควรระวัง ก่อนการออกก าลังกายในระยะที่ 2 

 สามารถเหยียดเข่าได้สุดช่วงการเคลื่อนไหว 

 สามารถงอเข่าได้มากกว่า 100 องศา 

 สามารถควบคุมการเหยียดของข้อเข่าในช่วงองศาสุดท้ายได้ 

 สามารถควบคุมอาการปวดและบวมได้ 

 

การออกก าลังกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสร้างเอน็ไขว้หน้าข้อเข่า 
ระยะ 2 - 6 สัปดาห ์
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ท่าออกก าลังกาย 

1. ท่านอนกดเข่า 

   ใช้ผ้าขนหนูม้วน รองใต้เข่า เกร็งเข่าตดิผ้าขนหนู 
พร้อมกับกระดกข้อเท้าขึ้น  

2. ท่ายกขา 

   นอนหงาย ยกขาข้างที่เจ็บขึ้นค้างไว้ นับ 1-10 
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3. ท่านอนตะแคงกางขา 

 นอนตะแคง หมอนรองระหว่างขาทั้งสองข้าง  
จากนั้นยกขาขึ้นค้างไว้ นับ 1-10  
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4. ท่านอนคว่ ายกขา 

นอนคว่ า ยกขาขึ้น ค้างไว้ นับ 1-10  

 นอนคว่ า ให้ปลายเท้าพ้นขอบเตียง ค่อยๆ
งอเข่าข้างที่เจ็บข้ึนมาประมาณ 90 องศา 

5. ท่านอนคว่ างอเข่า 
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6. ท่านอนหงายถีบลูกบอล 

 นอนหงาย ชันเข่าวางเท้าทั้ง 2 ข้างลงบนลูกบอล 
ออกแรงถีบลูกบอลค้างไว้ นับ 1-10 
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7. ท่านอนยกก้น  

 นอนหงาย วางขาทั้ง 2 ข้าง บนลูกบอล ออกแรงกด
ขาท้ัง 2 ข้าง ลงบนลูกบอล ให้ก้นลอยพ้นพ้ืนเล็กน้อย 
ค้างไว้ นับ 1-10 
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8. ท่านั่งเหยียดเข่า 

  นั่งเก้าอี้ เท้าวางราบบนพ้ืน 
ยกขาข้างที่เจ็บเหยียดตรง 
เกร็งค้างไว้นับ  1-10 
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9. ท่ายืนเขย่งเท้า 

 ยืนตรง มือจับท่ีพนักเกา้อี้ เขย่งส้นเท้า
ขึ้น-ลง ช้าๆ  
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10. ท่ายืนย่อเข่า 

 ยืนจับพนักเก้าอี้  กางขากว้างระดับไหล่   
ย่อเข่าลงเท่าที่สามารถท าได ้
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11. ท่ายืนหนีบบอล 

 ยืนจับพนักเก้าอี้ หนีบลูกบอลไว้ระหว่าง
เข่า 2 ข้าง ค่อยๆย่อเขา่ลงเท่าที่สามารถท าได ้ 
โดยไม่ให้ลูกบอลร่วง 
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12. ท่ายืนงอเข่า 

 ยืนตรง มือจับพนักเก้าอี้ งอเข่าขาข้างที่เจ็บ
ไปทางด้านหลัง ประมาณ 90 องศา 
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13. ท่ายืนเหยียดกล้ามเนื้อน่อง  

 ยืนตรง มือจับพนักเก้าอี้ เหยียดขาข้างที่เจ็บ
ออกไปทางด้านหลัง ให้ส้นเท้าแนบพื้น หลังตรง 
ค่อยๆ งอขาข้างดีลงโดยไม่ให้เข่าพ้นปลายเท้า    
จนรู้สึกตึง ที่น่องของขาข้างที่เจ็บ ยืดค้างไว้        
10-15 วินาที  
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14. ท่ายืนเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลัง  

 ยืนตรง ก้าวขาข้างที่เจ็บออกไปทางด้านหน้า     
(ทิ้งน้ าหนักลงมาที่ขาข้างดี) ค่อยๆย่อเข่าข้างดีลง โดย
ให้ขาข้างท่ีเจ็บเหยียดตรงกระดกปลายเท้าข้ึน จนรู้สึก
ตึงที่ต้นขาด้านหลัง ค้างไว้ 10-15 วินาที  
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 15. ท่าก้าวขาขึ้นลง สเตปทางด้านหน้า 

 ยืนตรง หันหน้าเข้าหาสเตป ก้าวขาข้างที่เจ็บ
ขึ้นบนสเตปก่อน ตามด้วยขาดี แล้วยืดตัวยืนตรง 
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16. ท่าก้าวขาขึ้นลง สเตปทางด้านข้าง 

 ยืนตรง หันด้านข้างของขาเจ็บเข้าหาสเตป  
ก้าวขาข้างท่ีเจ็บข้ึนก่อน ตามด้วยขาด ี
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 ยืนตรง กางขาเล็กน้อยทั้ง 2 ข้าง งอเข่าข้างด ี
ลอยพ้นพ้ืน พร้อมหลับตา ยืนทรงตัวด้วยขาข้างที่เจ็บ
ค้างไว้ นับ 1-10 

17. ท่ายืนหลับตา 
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18. ท่าทรงตัวบนกระดานกระดก 

 ยืนให้ขาทั้ง 2 ข้างอยู่บนกระดาน ฝึกการทรงตัว
รูปทรงกลม และใหม้ือจับพนักเก้าอี้ที่มีความมั่นคง 
พยายามยืนทรงตัวอยู่บนกระดานค้างไว้ นับ 1-10  
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 นั่งป่ันจักรยานแบบเก้าอี้สูง ให้ปั่นแบบไมม่ีน้ าหนัก 
และออกก าลังกาย 20-30 นาที  

19. ปั่นจักรยาน 
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เป้าหมาย 

 - งอและเหยียดเข่าได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหว 

 - สามารถลงน้ าหนักได้เตม็ที่ โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ ายัน 

 - สามารถยืนขาเดียวบนขาข้างเจ็บได้อย่างน้อย 20 วินาที 

 - สามารถเดินขึ้น-ลงบันใดได้ปกต ิ

 - เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนขาทุกมัดต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
กล้ามเนื้อด้านหน้าและด้านหลังข้อเข่า 

ข้อควรระวัง ก่อนการออกก าลังกายในระยะที่ 3 

 ห้ามปั่นจักรยานข้ึนเขา และปีนเขา 
 ห้ามว่ายน้ าท่ากบจนกว่าจะผ่าตัดครบ 16 สัปดาห์ 

การออกก าลังกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสร้างเอน็ไขว้หน้าข้อเข่า 
ระยะ 6 - 12 สัปดาห ์
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การออกก าลังกายและการปฏิบัติตัวที่แนะน า 
  
1. ฝึกก าลังกล้ามเนื้อตน้ขาต่อเนื่องจากระยะที่ 2 โดยสามารถ
ถ่วงน้ าหนักได้มากท่ีสุดเท่าที่ทนไหว และถ้าเริ่มมีอาการปวด
ให้ลดน้ าหนักที่ถ่วงออก 
2. ฝึกการรับความรู้สึกของข้อต่อและการทรงตัว ในท่าที่ยาก
ขึ้น 
3 เพิ่มสมรรถภาพของปอดและหัวใจ  โดย                    
 3.1  ปั่นจักรยานแบบน่ังอยู่กับที่ (Stationary bicycle) 
และเริม่ปั่นเคลือ่นที่ได้เมื่อได้รับค าแนะน าว่าให้ท าได ้
 3.2 เครื่องเดินอากาศ (elliptical) 
 3.3 ลู่วิ่ง (Treadmill) โดยเริ่มได้โดยค่อยๆปรับความเร็ว  
ในทางราบเท่าน้ัน ห้ามปรับความชันข้ึน 
4. การว่ายน้ า สามารถท าได้เมือ่เดินลงน้ าหนักได้เตม็ที่ในขา
ข้างเจ็บ   
5. การขับรถ สามารถท าได้เมือ่ขาข้างที่บาดเจ็บเป็นขาซ้าย 
กรณีบาดเจ็บท่ีขาขวา อาจเริ่มขับในรถระบบเกียร์อัตโนมัติ 
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6. Steps up  ก้าว ขึน้ step ความสูง 6-8 นิ้ว ทางด้านหน้า
และด้านข้าง ล าตัวและตามองตรงไม่ก้มดูสะโพกและข้อเท้า
ขณะก้าวข้ึน-ลง 
7. Step down ก้าวขาลงบันใดทางด้านข้าง จากระดับความ
สูง 2, 4, 6  นิ้ว ล าตัวและตามองตรงไม่ก้มดสูะโพกและขอ้เท้า
ขณะก้าวข้ึน-ลง 
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1. ท่านั่งเหยียดเข่า 

 ใส่ถุงน้ าหนักที่ข้อเท้า  ยกเท้าขึ้น  เข่าเหยียดตรง  
เกร็งค้างไว้  นับ 1-10 
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2. ท่ายืนก้าวย่อเข่าข้างเดียว 

 ยืนตรง มือจับพนักเก้าอี้   
ก้าวขาข้างที่เจ็บไปทางด้านหน้า
พร้อมกับงอเข่า ไม่เลยปลายเท้า 
นับ 1-10 

3. ท่ายืนย่อเข่า  

 ยืนตรง มือจับพนักเก้าอี้       
งอเข่าของขาข้างดีขึ้นให้เท้าพ้นพ้ืน 
ยืนทรงตัวบนขาข้างที่เจ็บ จากน้ันย่อ
เข่าลง แล้วยืดตัวกลับมาตรงช้าๆ 
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4. ท่า wall squat  

 ยืนหลังชิดก าแพง  ก้าวเท้า 2 ข้างมาด้านหน้า  
ค่อยๆย่อเข่าลงให้ได ้มากที่สุด   นับค้างไว้   1-10 
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5. ท่ายืนบนส้นเท้า  

 ยืนตรง กางขา
เล็กน้อย กระดกข้อเท้าขึ้น 
พร้อมกันท้ัง 2 ข้าง ค้างไว้ 
นับ 1-10 

6. ท่ายืนเขย่งปลายเท้า  

 ยืนตรง กางขา
เล็กน้อย เขย่งส้นเท้าขึน้ 
พร้อมกันท้ัง 2 ข้าง ค้างไว้ 
นับ 1-10 
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7. ท่ายืนขาข้างเดียว  

 ยืนตรง กางขาเล็กน้อย กระดกข้อเท้าขึ้น พรอ้มกัน
ทั้ง 2 ข้าง ค้างไว้ นับ 1-10 



การออกก าลังกายในผู้ป่วยหลงัผ่าตดัสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACLR) 

45 

8. ท่ายืนฝึกทรงตัว  

ยืนตรง กางขาท้ัง 2 ขา้ง
เล็กน้อย บนแทมโพลีน ก้าวขาข้างดีไปทางด้านหน้า 

ก้าวขาข้างดีไปทางด้านข้าง ก้าวขาข้างดีไปทางด้านหลัง 
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เป้าหมาย 

 ความแข็งแรงของขาและข้อเข่าเพิ่มขึ้น 

 ความมั่นคงของข้อเข่าเพิ่มขึ้น 

 สามารถวิ่งได้ใกล้เคียงปกติ 

ข้อควรระวัง ก่อนการออกก าลังกายในระยะที่ 4 

 หลีกเลี่ยงกีฬาทีม่ีการปะทะ  หรือกระโดด  เช่น  ฟุตบอล   
   บาสเกตบอล 

การออกก าลังกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสร้างเอน็ไขว้หน้าข้อเข่า 
ระยะ 3 - 6 เดือน 
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ท่าออกก าลังกาย 

1. ยืนเขย่งปลายเท้า ลงน้ าหนักเต็มเท้า 2 ข้าง และ                   
      ยืนกระดกข้อเท้า 
2.  ฝึกเดินในลู่วิ่ง 
3.  ฝึกข้ึนลงบันได 
4. ฝึกป่ันจักรยานอยู่กับที่ โดยค่อยปรับความหนักเพ่ิมขึ้น  
       เท่าที่สามารถท าได้  และเปลี่ยนเป็นปั่นจักรยาน     
 แบบเคลื่อนที ่
5. ฝึกว่ิงเหยาะๆ   วิ่งไปขา้งหน้า และวิ่งถอยหลงั รวมถึง

วิ่งซิกแซก 
6.  ฝึกว่ิงในน้ า 
7.  เล่นกีฬาไดต้ามปกติในช่วงเดือนที่ 6 - 9  เปน็ต้นไป 
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