
            อาการปวดเขา   เปนอาการที่พบได   ในคนหลายวัยทั้ง  

   ชายและหญิง  และเปนอาการที่นําผูปวยมาพบแพทยมากที่สุด 

   และสวนหนึ่งของการรักษา คือ การบรรเทาปวดดวยยาแกปวด 

   ผูปวยสวนใหญหลังไดยา คืออาการปวดทุเลาลงบาง แตไมหาย 

   ขาด  หรือ เปนๆ หายๆ   นอกจากนี้ ยังไดรับผลขางเคียงจาก 

   การใชยา ทําใหเกิดโรคเชน โรคกระเพาะอาหาร  โรคโลหิตจาง 

   โรคไต ฯลฯ   อาการปวดยังสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 

   วัน ทําอะไรไมคลองตัว ยืนเดินลําบาก  เกิดความทอแท ดังนั้น  

   ถาทานปรารถนาขอเขาที่แข็งแรง เดินไดอยางมั่นคงมั่นใจ และ  

   ปราศจากอาการปวด โดยไมตองใชยาหรือเครื่องชวยพยุงการ 

   เดินแบบตางๆ      เอกสารสุขภาพนี้จะชวยสรางเสริมสุขภาพ 

   ขอเขาของทาน  โดยแนะนําการบริหารขอเขาอยางถูกวิธี  ผูที่ 

   ไมมีอาการผดิปกติ  ก็บริหารขอเขาได  เพื่อสงเสริมใหขอเขา 

    แข็งแรง ทําหนาที่ไดดีตลอดไป 
    ใครบางที่ควรบริหารขอเขา 
            ถาทานอยูในกลุมคนที่จะกลาวตอไปนี้       ใหทานเริ่ม 

   บริหารขอเขาตั้งแตวันนี้  (ถาเปนทานใหกา  ใน ) 

1.  มีอาการปวดเขาตั้งแตอายุอยูในวัยรุน 

2.  อายุเกิน 30 ป มีความเสื่อมของเนื้อเยื่อตามธรรมชาติ 

3.  น้ําหนักตัวมากกวาเกณฑปกติ    โดยเปรียบเทียบกับ

คาดัชนีมวลกาย(Body Mass Index= BMI)   ตารางแสดง      

คาสําหรับคนเอเชีย  
 

 

   
 

   หรือคํานวณดวยสูตร  

              ดัชนีมวลกาย =             น้ําหนักตัว หนวย กิโลกรัม     

                               สวนสูงยกกําลังสอง หนวย ตารางเมตร  

 

      ใชขาขางหนึ่งมากกวาอีกขางหนึ่ง         

      ไดรับการผาตัดที่ขา  
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4.  ใชชีวิตประจําวัน ที่อยูในทาทางหรืออาชีพ  

 ที่เพิ่มแรงกดในขอเขา เชน นั่งนาน ยืนนาน เดิน  

 นาน ขึ้นลงบันไดบอยๆ  ถือหรือหิ้วของหนักอยู 

 นานๆ อุมเด็ก แบกหาม นั่งเขาพับงอ  นั่งยองๆ  

 นั่งขัดสมาธิ  นั่งพับเพียบ นั่งคุกเขา  นั่งไขวหาง  

 เลนกีฬา หรือ ออกกําลังกายหักโหม   ขอเขาจะ 

 ไม มี แรงกด หรือไรน้ําหนักกดเมื่อนั่งหรือนอนเหยียดขาตรง 

   5.  มีเสียงดังในขอเขา  ขอฝด  ขอติด หรือ เวลานั่งนาน 

 แลวลุกยืนลําบาก                                                           

                6.  สังเกตกลามเนื้อเหนือเขา เล็กลง ลีบเหลว  

                ออนแรง หรือ ขณะยืนหรือเดินขาโกง ขากรอม  

          หรือ ขากางมากขึ้น 

  7.  ในอดีตหรือปจจุบัน เดินนอยลงใชอุปกรณพยุง        

 ขอเขา  ใชอุปกรณชวยเดิน   เดินไมถนัดจากสาเหตุ  

              ใดกต็าม เชน เปนมาแตกําเนิด  อุบัติเหตุ 

              ปวดหลัง ปวดเขา ปวดตะโพก ผาตัดที่ขา 

 ไดรับการ หรือความเจ็บปวยที่ไมไดเคลื่อนไหว                

 รางกายเปนเวลานาน 

   8.  ใชขาขางหนึ่งมากกวาอีกขางหนึ่ง 
        การบริหารขอเขา 

      การบริหารขอเขา  คือ   การบริหารกลามเนื้อเหนือเขา  

หรือกลามเนื้อควอดไดรเซ็บส   ซึ่งเปนกลามเนื้อมัดใหญที่สุด 

ของรางกายและสําคัญที่สุดของขอเขา    ทําหนาที่รวมกับเนื้อ 

เยื่ออื่นๆ ของขอเขา  เพื่อทําใหขอเขาแข็งแรงและมั่นคง   ถา    

  กลามเนื้อมัดนี้แข็งแรง จะทําใหไมปวดเขาและเขาทําหนาที่ได 

ตามปกติ     กลามเนื้อที่แข็งแรง  จะมีลักษณะดังนี้  คือ   เมื่อ 

                                      เกร็งกลามเนื้อคางไว  แลวจับดู   มัด 

                                      กลามเนื้อ  จะแนนแข็ง และ คลําไดมัด

กลามเนื้อชัดเจน      ทานสามารถฟนฟูกลามเนื้อใหมีลักษณะ 

      เชนนี้ โดยการบริหาร  ซึ่งในระยะ  2– 4 สัปดาหแรกของการ  
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   เริ่มตน ใหบริหารบอยๆ วันละ  4– 6 รอบ โดยเกร็งกลามเนื้อ   

   รอบละประมาณ 5-10 ครั้ง เมื่อกลามเนื้อแนนแข็งขึ้น อาการ  

   ปวดดีขึ้น  ใหคงการบริหารตอเนื่อง ทุกวัน วันละ1–2 รอบ   

           ประโยชนการบริหารขอเขา  มีดังนี้                              

      1.  บรรเทาอาการปวดและลดอาการบวมของขอเขา                 

     2.  สงเสริมการสรางน้ําไขขอของเยื่อบุผิวขอ 

     3.  ทําใหกระดูกออนผิวขอแข็งแรง เพราะน้ําไขขอ ซึ่งเปน

อาหารของกระดูกออนผิวขอ    มีการไหลเวียนและถูกดูดซึม

ไปเลี้ยงกระดูกออนผิวขอไดดีขึ้น  และชวยหลอลื่นขอ  

     4.  กลามเนื้อเหนือเขาแข็งแรง หรือ แนนแข็ง  ทําใหขอเขา  

   แข็งแรง  รับน้ําหนักไดดี  เหยียดเขาและขาไดตรง   เดินได   

   อยางมั่นคง ทํากิจกรรมตางๆไดสะดวก และมีความแข็งแรง  

   เพียงพอที่จะไปออกกําลังกายได  ตามภาวะสุขภาพและอายุ      

     5. ชะลอความเสื่อมของขอเขา 

           หลักการบริหารขอเขา   มีดังนี้ 

       1.  ทาทางของรางกายขณะบริหารขอเขา   

  มี 2 ทาคือ ทานั่ง และ ทานอน 

     ทานั่ง นั่งบนเกาอี้ มีพนักพิง นั่งใหหลัง 

  สวนลางชิดพนักพิง  ตนขาทั้ง 2 ขางวาง  

  บนที่นั่งไดหมด  เทาวางราบบนพื้น   ถา 

  ไมมีอาการปวด  เขา ตะโพก  หรือ  หลัง     

  แตถามีอาการปวด เขา ตะโพก หรือ หลัง  ใหนําอุปกรณ เชน 

  เกาอี้ ที่มีความสูงใกลเคียงหรือสูงเทากับเกาอี้ 

  ตัวที่นั่ง มารองขาสวนใตเขา เพื่อใหขาเหยียด 

ตรง  และมีการเคลื่อนขาสวนใตเขานอยที่สุด 

ขณะบริหาร 

    ทานอน นอนหงายบนเตียง ที่นอน อัดแนน แข็ง ตึง ศีรษะ          

  หนุนหมอนถึงตนคอ ใชอุปกรณ เชน มวนผาแข็งขนาดความ  

  หนา 2-3 นิ้ว  หรือ เบาะรองนั่ง  มารองบริเวณต่ํากวาขอพับ 

  เขา 2 ขาง  ยกเวน  ในผูที่มีขอเขาโกงมาก   อุปกรณที่รองมี  

  ขนาดหนามากกวานี้  เพื่อสนเทาไมยันกับที่นอนขณะบริหาร   
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   อุปกรณที่รองจะชวยให     การเกร็งกลามเนื้อเหนือเขางายขึ้น   

ถาไมมีอุปกรณรอง จะทําใหเกร็งไมถนัด     และอุปกรณรองที่

ไมสูง  ขาสวนใตเขาจะมีการเคลื่อนไหวนอยที่สุดขณะบริหาร 
       2.  วิธีบริหารขอเขา    เปนการออกแรงเกร็งเฉพาะที่   ที่

กลามเนื้อเหนือเขาทีละขาง ไมเกร็งกลามเนื้อเหนือเขา 2  ขาง  

พรอมกันในเวลาเดียวกัน เพราะแรงถูกแบง และออกแรงไดไม

เต็มที่ในแตละขา  เมื่อออกแรงเกร็งเต็มที่ ขอเขาจะถูกเหยียด  

  ใหตรง  เกร็งกลามเนื้อเหนือเขาคางไว     นานนับ 1–10 ชาๆ  

  หรือ 6 วินาที  จึงหยุดเกร็ง พักกลามเนื้อ  โดยพักนานในเวลา

เทากัน คือ นับ 1–10 ชาๆ หรือ 6 วินาที      นับเปนการเกร็ง

กลามเนื้อ 1 ครั้ง               

        3.  ขอสังเกต        

1. ถาเรานั่งบนเกาอี้และวางเทาที่พื้น                               

เมื่อเกร็งกลามเนื้อเหนือเขา ขาสวนใต                               

เขาจะถูกเหยียดตรง ขนานกับพื้น 

2. ขณะเกร็งกลามเนื้อเหนือเขาอยู                             

ใหปลอยขอเทาตามปกติ ไมตองแบงแรง                   

ไปกระดกขอเทาขึ้นบนหรือเหยียดปลาย 

   เทาออกไป   เพราะ ตองการใหออกแรง  

   เกร็งเต็มที่  เฉพาะกลามเนื้อเหนือเขา   
    3. ขณะเกร็งกลามเนื้อเหนือเขา กระดูก 

  ตนขาและตะโพกจะอยูนิ่งๆ  ไมมีการยกตนขาหรือตะโพก  

    4. ในขณะทีห่ยุดเกร็ง  พักกลามเนื้อเหนือเขาขางหนึ่งนาน 

  นับ 1–10 ชาๆ  หรือ 6 วินาที     สามารถไปเกร็งกลามเนื้อ

เหนือเขาอีกขางหนึ่ง เปนการเกร็งกลามเนื้อ สลับเขาไปมา 

    5. เมื่อบริหารขอเขาเสร็จแลว 

       ทานั่งบริหาร ถายังนั่งตอไป  ควรรองอุปกรณที่ขาสวน 

  ใตเขาไวตอ เพื่อใหขาเหยียดตรง  เปนการลดแรงกดในขอ 

                            

 
                 
   
                                                               
 

 

                      ง                                

 

                                                           

 

                                                                  

 

                                                            
                                                                                                                           

                                                                                                                                 

                                                               

                                                                       
                                                       

                                                                                                       

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                           

                                                      

                                                                                      

                                                                  

  

 

 

 

                         

 

               

            

   อีกทางเลือกหนึ่ง 
ในการบริหารขอเขา 

ที่ไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
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   ทานอนบริหาร บริหารเสร็จ ถายังพักผอนตอ ควรนําอุปกรณ 

   ที่รองใตขอพับเขาออก เพราะถาอุปกรณสูง ทําใหขอเขามีมุม   

   ตลอดเวลา  เปนการเพิ่มแรงกดในขอเขา และทําใหขาโกง 

       6. ใหบริหารขอเขาทั้ง  2 ขาง  ถึงแมจะปวดเขาขางเดียว 

       7. ถาบริหารขอเขาแลวมีอาการปวดเขามากขึ้น ควรหยุด   

    บริหาร เมื่ออาการปวดทุเลาแลวจงึเริ่มบริหาร  และสามารถ 

    บริหารเขาขางที่ไมปวดหรือปวดนอยกวานําหนาไปกอน           
    ความเชื่อวาสิ่งตอไปนี้ทําใหหายปวดเขาหรือขอเขาแข็งแรง                      
    * คนอวนเขาจะแข็งแรง 

    * การทําสิ่งตอไปนี้ ทําใหขอเขาหายปวดและแข็งแรง เชน เดิน

บอยๆ สะบัดขอเขา แกวงขาไปมา ยกขาขึ้นลง ขึ้นลงบันไดบอยๆ  

ยืนหมุนตัวดวยเขา   ยืนยอตัวขึ้นลง บีบ ดัด นวด เหยียบ จับเสน  

ใชหมอนใบใหญรองใตขอเขา                                            

    * การใชเขาอยูแลวทุกวันหรือเลนกีฬา  
    * การลดความอวน     เขาใจวาทําใหเขาแข็งแรง แตเปนเพียง

ลดแรงกด แตก็ควรลดน้ําหนักในผูที่มีน้ําหนักเกินเกณฑปกติ         

    *ตองใชยาแกปวดตลอดไป 
     สรุป 
      อาการปวดเขา เกิดไดจากหลายปจจัย ทําใหกลามเนื้อเหนือ    

    เขานิ่มและออนกําลัง     การสรางเสริมกลามเนื้อเหนือเขาให 

    แข็งแรง เปนสิ่งที่จําเปนและเปนไปได  ดวยตัวทานเอง  โดย 

    ปฏิบัติตามวธิี การบริหารขอเขา อยางถูกวิธี ที่แนะนําในเอกสาร 

    สุขภาพนี้  ซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการดูแลใหขอเขาทาน 

    แข็งแรงและไมปวดตลอดไป  โดยไมตองเสียคาใชจายและไม 

    ใชอุปกรณพิเศษ  นอกจากเวลาของทานเพียงเล็กนอย โปรด 

    ระลึกวา ยาบํารุงและยาแกปวด ไมไดทําใหกลามเนื้อแข็งแรง     
    เอกสารอางอิง 
    จารุณี นันทวโนทยาน. (2539). การประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง 

             ในการบรรเทาอาการปวดเขาของผูปวยโรคขอเขาเสื่อม. วิชาเอก           

             สขุศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

     วิวัฒน วจนะวิศิษฐ (2550) Osteoarthritis.  ใน วิวัฒน วจนะวิศิษฐ และ 

             คณะ (บก.). ออรโธปดิกส (ฉบับเรียบเรียงใหม ครั้งที่ 3)                         

              กรุงเทพฯ : โฮลิสติค พัชลิชชิ่ง. 
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         เรื่อง          :        จารุณี  นันทวโนทยาน 
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