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ในวันแรก และทําตอ วนัละ 1-2 ครั้ง จนหายปวด 
☻สงเสริมการไหลเวียนของเลือด  

ลดอาการบวมและปวด โดย ขยับ 

นิ้วเทาบอยๆ ไมวางเทาทีบ่าดเจ็บ 

ต่ํา เชน ขณะนั่งบนเกาอี้ ควรหาอุปกรณรองขาให

เหยียดตรง  หรือขณะนอน ใหวางขาสวนลาง  บน

หมอนโดยใหปลายเทาสูงกวาระดับหัวใจเล็กนอย 

☻บริหารขอเทาเมื่ออาการปวดหาย    เพื่อชวย

ใหขอเทาแข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวไดตามปกต ิ 

และเลนกีฬาได 

☻ใชยาลดการอักเสบและลดบวมตามแผนการ

รักษาของแพทย 

 
ขอควรรู 
      ขอเทาเคล็ดที่มีการฉีกขาดของเอ็น จนตอง 

รักษาโดยการผาตัด   มักพบไมมาก     และหลัง

ผาตัดตองใสเฝอกตอ ประมาณ  4 – 8  สัปดาห 

ระยะเวลาการฟนตัว  ขึ้นอยูกับ  อายุ   สุขภาพ 

ของผูปวย  ความรุนแรงของการบาดเจ็บ   และ

ประวตัิการบาดเจ็บซ้ําที่ขอเดิม   เปาหมายของ

การทํากิจกรรมฟนฟูและบําบัด    เพื่อใหผูปวย

สามารถกลับไปมีกิจกรรมตางๆ ในชวีิต     และ

รวมถึงการเลนกีฬาไดอยางปกติและปลอดภัย  

การกลับไปทาํกิจกรรมตางๆ นี้เร็วเกินไป  กอน

การทํากิจกรรมฟนฟูและบําบัดอยางเพียงพอ   

อาจทําใหบาดเจ็บรุนแรงขึ้น   และนําไปสูความ 

ผิดปกติของขอเทาอยางเรื้อรัง   

  

       

     ขอเทาแพลง หรือ ขอเทาเคล็ด (Ankle Sprain)   เปน

การบาดเจ็บของเอ็นขอเทา   โดยมีการฉีกขาดหรือถูกยืด 

ออกในลักษณะที่ผิดปกติ เชน อุบัติเหตุลมขอเทาบิด หรือ

กาวลงบนพื้นตางระดับแลวเทาพลิก  ฯลฯ 
ระดับความรุนแรง 
      ความรุนแรงของขอเทาแพลงแบงเปน 3 ระดับ  ดังนี้ 

       ระดับ  1   มีอาการปวดพรอมกับมีการบาดเจ็บของ

เสนเอ็นเล็กนอย 

         ระดับ  2  มีอาการปวดพรอมกับการฉีกขาดของเสน 

เอ็นบางสวน มีผลทําใหเสยีความมั่นคงของขอ (ขอคลอน)  

มากนอยตามสัดสวนของเสนเอ็นที่ขาดไป 

         ระดับ  3  มีการฉีกขาดอยางสมบูรณของเอ็นยึดขอ  

และเยื่อหุมขอมีการฉีกขาดอยางมาก    ใหขอคลอนมาก  

มักพบการเคลื่อนหรือหลุดของขอรวมดวย 
อาการ 
◘ ปวด   มีอาการ  ปวดเลก็นอยถึงปวดรุนแรงมาก  และ  

ปวดทันททีันใด  แมขณะไมไดลงน้ําหนัก 

◘ บวม   ช้ํา    เนื่องจากมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อออนที่  

อยูรอบๆ ขอ  ไดแก   เยื่อหุมขอ  เอ็นรอบขอ    รวมทั้ง 

กลามเนื้อรอบๆ ขอ  ทําใหมีเลือดมาคั่ง   

◘ ขยับขอเทาไมไดตามปกต ิ
การวินิจฉัย  
      แพทยจะซักประวตัิการบาดเจ็บ   รวมกับตรวจอาการ 

ขอเทา   และอาจจําเปนตองเอกซเรยประกอบการวินิจฉัย 
การรักษาและบรรเทาอาการ 

☻ประคบความเย็นที่ขอเทา 20-30 นาที ทุก 3-4 ชั่วโมง  
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เมื่อไรคุณจะกลับไปทํากิจกรรมตางๆ หรือเลนกีฬาได 
     ขอสังเกต  เมื่อคุณสามารถทําสิ่งตอไปนี้ได  คือ       

    1.  สามารถเคลื่อนไหวขอเทาไดตามปกติ  เชน หมุน 

ขอเทาได  หรือเหยียดขอเทาไดเต็มที ่

    2.  วิ่งเหยาะๆ หรือกระโดดกาว  โดยไมมีอาการเจ็บ 

    3.  วิ่งวนเปนเลข 8 เปนระยะทางประมาณ 18 เมตร  

ดวยความเร็วเหมือนวิ่งไดตามปกติกอนการบาดเจ็บ 

    4.  กระโดดดวยขาทั้ง  2  ขาง    และกระโดดดวยขา 

ขางบาดเจ็บ  โดยไมมีอาการปวด 

จะปองกันขอเทาแพลงไดอยางไร 
การปองกันขอเทาแพลง  ปฏิบตัิดังตอไปนี้ 

1.  สวมรองเทาใหเหมาะสมพอดีเทา 

2.  ยืดกลามเนื้อ  อบอุนรางกาย กอนและหลังการออก 

กําลังกาย 

    3.  หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนทาทาง หรือหมุน 

ขอเทาเปลี่ยนทิศทางโดยเรว็ 

    4.  สวมผารัดพยุงขอเทาในขณะเลนกฬีา ในกรณีที่เคย 

มีการบาดเจ็บที่ขอเทามากอน 
การบริหารขอเทา 
     ผูที่มีขอเทาแพลง   ควรเริ่มบริหารเมื่อ  สามารถยืนลง

น้ําหนักแลว ไมมีอาการปวดหรือเจ็บขอเทาที่แพลง บริหาร

ทาตางๆ วันละ 3-4 รอบ ไมจําเปนตองบริหารทุกทา ทาใด

ที่บริหารแลวมีอาการปวดที่ขอเทา   ควรงดทานั้นๆ ไวกอน   

และเลือกทาทีเ่หมาะสมกับสภาวะรางกายหรือสุขภาพของ

ทาน สําหรับและผูทีข่อเทาปกติไมมีอาการขอเทาแพลงหรือ

ปวดขอเทา  ก็สามารถนําไปบริหารขอเทาที่ปกติได  วนัละ 

1 - 2  รอบ   
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    ประโยชนของการบริหารขอเทา เพื่อใหขอเทาแข็งแรง 

มั่นคง ทําหนาที่ไดตามปกติ และไมมีเสยีงดังขณะขยบัขอ 

    ทาการบริหารขอเทา  ประกอบดวยทาตางๆ   ดังนี้ 

 1.   ทา“ดึงผาขนหนู”   บริหารดังนี้ 

      นั่งเหยียดขาออกไปดานหนา  

 คลองผาขนหนูที่ปลายเทาขอที่บาดเจ็บ                  แลว 

 แลวดึงเขาหาตัว โดยใหเขาตึง ดึงคาง 

 ไวนาน 30 วินาที  จึงพักนานนับ 1-10  ทําซ้ํา 3 ครั้ง   

 2.   ทา“ยืนนองตึง”  บริหารดังนี้ 

   1) ยืนตรงหันหนาเขาหาผนัง  โดย 

 ยืนหางจากผนัง เทากับ   ระยะแขน 

 เหยียดตรงระดับสายตา    และกาว     

 ขาขอเทาแพลงไปดานหลงั   

  2) ยอเขาขาหนาลง จนนองและดานหลังขอเทาขาหลังตึง     

 ทําคางไว  30 วินาที และกลับมาพักในทาขอ 1)  พักนาน  

 นับ 1-10 นับเปนการบริหาร  1  ครั้ง  

   3) ทําซ้ําตามขอ 2)    ทําประมาณ   5  ครั้ง   

 3.   ทา“หมุนขอเทา”      บริหารดังนี้ 

                                ผูบริหารอยูในทานั่งหรือนอน 

                                             หงายเหยียดขาตรง ใชปลาย                         

                                   เทาเขียนพยญัชนะหรือตวัเลข  

                                   ตางๆ ในอากาศ     หรือหมุน  

 ขอเทาเวยีนสลับไปมาทางซายและขวา   

 4.   ทา “เขยงปลายเทา” บริหารดังนี้ 

     ยืนเกาะพนักเกาอี้    เขยงยืนดวย  

 ปลายเทา ยนืคางไวนาน 5 วินาที และ 
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กลับมายืนตามปกตินาน 5 วินาที ทําซ้ํา 10 ครั้ง  

5.   ทา“กระดกปลายเทา”  บริหารดังนี้ 

     1)   ยืนตรง 

2)   กระดกปลายเทา

ขางหนึ่งขึ้นคางไวนาน  

5 วินาที  จึงวางลง   

   3)  สลับไปกระดกปลาย 

เทาอีกขางหนึ่งขึ้นคางไวนาน 5 วินาที จึงวางลง  

4)  ทําซ้ําขอ 2) และ 3)  จนไดขางละ 5-10 ครั้ง 

6.   ทา “ยืนขาเดียว”    บรหิารดังนี้ 

     ยืนดวยขาขางที่ไดรับบาดเจ็บ 

ขาเดียวเลี้ยงตัวไวนาน 30 วินาท ี

จึงพักยืน 2 ขา นานนับ 1-10 ให 

ทําซ้ําใหม 3  ครั้ง                                   

7.   ทา“กระโดดเชือก”  บริหารดังนี้ 

    กระโดดเชือก    โดยกระโดด 

พรอมกันทั้ง 2 ขา นาน 5  นาที  

และกระโดดขาเดียว     ดวยขา 

ขางบาดเจ็บนาน  5 นาที    จึง 

พักและทําซ้ําใหม ถาไมเหนื่อย 
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