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คำนำ
ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะ
สูงขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ประเทศ
ไทยพบผู้ป่วยมากกว่า 6 ล้านคน ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปพบได้
ถึงร้อยละ 50 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้้าหนักตัวที่มากใช้เข่ามาก อาจใช้
นานกว่าปกติ หรือผิดท่า
ผู้ที่มีภ าวะข้อเข่าเสื่อมมากๆ จะมีอาการเจ็บหรือปวด ข้อเข่าผิดรูป
ข้อฝืด หรือข้อติด เดินได้ไม่ปกติ การปฏิบตั ิภารกิจประจ้าวันต่า งๆ ท้าได้ไม่
สะดวก ส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
หน่วยข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ร่ ว มกับ ฝ่ า ยพยาบาลที่ ให้ ก ารดู แ ลผู้ป่ ว ยโรคทาง
กระดูก และข้อ จึงได้ ร่วมกัน จัดท้าหนั งสือคู่ มือนี้ เพื่อเป็น แนวทางให้เกิ ด
ความรู้ ความเข้าใจถึงภาวะและการด้าเนินของโรค การดูแลตนเองเพื่อให้
เกิดภาวะนี้ช้าลง แนวปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะของโรคนี้แล้ว ตลอดจนถึงแนว
ทางการรักษาของแพทย์และพยาบาล และการดูแลภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยน
ผิวข้อเข่า
คณะผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่าน ขอขอบคุณบริษัท ห้างร้าน ที่ให้การสนับสนุนอันเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ทุกข์ทรมานจากภาวะข้อเข่าเสื่อมนี้

ศาสตราจารย์คลินิก น.พ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท และคณะ

5. กำรเฝ้ำระวังปัญหำแทรกซ้อนของกำรใส่ข้อเข่ำเทียม ควรปรึกษาแพทย์
ทันทีเมือ่ มีอาการดังนี้ คือ
ปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อเข่าเทียม ไข้สูง หนาวสั่น
ปวดน่องมากจนเดินไม่ได้ มีความรู้สกึ ว่าข้อเข่าหลวม หรือขาบิด
ผิดปกติ
การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดหรือทีข่ ้อเทียมเป็นภาวะแทรกซ้อนทีส่ ้าคัญพบได้
น้อยกว่าร้อยละ 1 เนื่องจากข้อเทียมยังถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย
พร้อมทีจ่ ะถูกกระตุ้นให้ติดเชื้อได้งา่ ยกว่าปกติ
สามารถป้องกันการติดเชื้อได้โดย
การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
ไม่ควรปล่อยให้ฟนั ผุ
ไม่ควรกลัน้ ปัสสาวะนานๆ
ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าเคยเข้ารับ
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเมื่อไปท้าฟันหรือไปตรวจรักษาโรคอื่นๆ
ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้ยาป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดและไม่
ลุกลามไปยังบริเวณข้อเทียม
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โรคข้อเข่ำเสื่อม
โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่
ส้ า คั ญ พบมากในวั ย กลางคน และผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้ นอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีภ าวะข้อเข่า
เสื่อมมาก ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่าง
เหมาะสม โรคจะด้าเนินไปเรื่อยๆ อาจท้าให้มีความ
เจ็ บ ปวด ข้ อ เข่ า ผิ ด รู ป เดิ น ได้ ไ ม่ ป กติ การปฏิ บั ติ
กิจวัตรประจ้าวันต่างๆ ก็ท้าได้ไม่สะดวก จะมีความ
ทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
หากประชาชนหรือผู้ที่เริ่มมีอาการข้อเข่าเสื่อมมีความรู้ สามารถดูแล
ตนเองเพื่อชะลอความเสื่อม หรือบรรเทาอาการของข้อเข่าเสื่อม ก็จะส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
ข้อเข่าประกอบด้วย กระดูก 3 ชิ้น
ได้แก่ กระดูกต้นขา กระดูกหน้า
แข้ง และกระดูกสะบ้า ยึดติดกัน
ด้วยเส้นเอ็นซึ่งเป็นส่วนปลายของ
กระดูกต้นขา
กล้ามเนื้อนับว่า เป็น ส่วนส้าคัญที่
สะบ้า
ปลอกหุ้มข้อ
น้้าหล่อเลี้ยงข้อ ท้ า ให้ ข้ อ เข่ า แข็ ง แรง ผิ ว สั ม ผั ส
เยื่อบุข้อ
ไขมัน
ของกระดู ก ทั้ ง สามจะมี เ ยื่ อ บุ ข้ อ
หมอนรองเข่า
กระดูกอ่อนผิวข้อ
เซลล์ประสาทรับความรู้สึก และมี
เอ็นกล้ามเนื้อ
กระดูกหน้าแข้ง
กระดูกอ่อนค่อนข้างหนาคลุมอยู่
กระดูกอ่อนนีม้ ีลักษณะเรียบ มันวาว และผิวลื่น ทั้งนี้เพือ่ รับแรงกระแทกที่เกิด ขึน้
ขณะมี
การเคลื
่อนไหวข้
โรคข้
อเข่ำเสื
่อม อ และท้าให้รูปร่างกระดูกพอดีกัน ช่วยให้ขอ้ มั่นคงภายใน
ข้อเข่ามีนา้ หล่อเลีย้ งช่วยในการหล่อลืน่ และถ่ายน้้าหนัก
1
โครงสร้ำงของข้อเข่ำ

โรคข้อเข่ำเสื่อม
หมายถึง โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง
โครงสร้าง การท้างานของกระดูกข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อ การเปลี่ยน
แปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ส ามารถกลั บ สู่ ส ภาพเดิ ม และอาจมี ค วามเสื่ อ มรุ น แรงขึ้ น
ตามล้าดับ
ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของข้อเสื่อม
ผิวของ
ข้อ
ปกติ
ผิวของ
ข้อที่
เสื่อม

เข่ำปกติ
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- กระดูกอ่อนผิวข้อนุ่มกว่าปกติ
- สีเปลี่ยนจากใสเป็นสีเหลือง
- มีการแตกของผิวข้อ
- กระดูกผิวข้อเริม่ บางลง
- ผิวไม่เรียบ ขรุขระและลุ่ยออก
- มีกระดูกงอกบริเวณขอบกระดูก
- กระดูกใต้ผิวข้อหนา และแข็งขึ้น
มีถุงน้้าเกิดขึน้ ในกระดูก
- พิสัยการเคลื่อนไหวลดลง

เข่ำเสื่อม
ภำพรังสีข้อเข่ำ

3. กำรควบคุมน้ำหนักตัว ไม่ให้มีน้าหนักมากเกินไปเพื่อข้อเข่าเทียมจะ
ได้ไม่ต้องรองรับน้้าหนักมาก ลดแรงกระแทกที่ข้อเทียม ควรรับประทาน
อาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เช่นรับประทานข้าวกล้อง ดื่มนมขาดมันเนย
ทานผักและผลไม้ที่มีกากใยและรสชาดไม่หวาน รับประทานเนื้อสัตว์ติดมัน
ให้น้อยที่สุดเช่น ปลาซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเหมาะกับผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยง
การรั บ ประทานอาหารเค็ ม จั ด และ
หวานจัด เลือกรับประทานอาหารนึ่ง
ตุ๋น อบ ย่า ง แทนอาหารประเภทผั ด
ทอด และแกงกระทิ ดื่มน้้าเปล่าอย่าง
น้อยวันละ 8 แก้ว และงดดื่มเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์
4. กำรออกก ำลั ง กำยและเล่ น กี ฬ ำ ควรออกก้ า ลั ง กายและบริ ห าร
กล้ามเนื้อรอบข้ออย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้อรอบข้อแข็งแรง ควร
หลี ก เลี่ ย งการเล่ น กี ฬ าที่ ต้ อ งกระโดด เช่ น วิ่ ง เทนนิ ส เป็ น ต้ น การ
ออกก้าลังกายที่แนะน้า ได้แก่ ว่ายน้้า เดิน เต้นร้า ร้ามวยจีน

เข่ำเสื่อมรุนแรง
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ท่ำทำงที่ควรหลีกเลี่ยง
เพื่อชะลอข้อเสื่อม และถนอมข้อเข่ำเทียม

ยกของหนัก

หมุนบิดขาอย่างรวดเร็ว

ลุกยืนอย่างรวดเร็ว

ขึน-ลงบันไดบ่อยๆ

นาหนักตัวเกินเกณฑ์
นั่งยองๆ นั่งเก้าอีเตีย นั่งพับเพียบ ขัดสมาธิ ออกกาลังกายที่มีการกระโดด
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สำเหตุควำมเสื่อมของข้อเข่ำ
1. ควำมเสื่อมแบบปฐมภูมิ หรือไม่ทรำบสำเหตุ เป็นภาวะที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพของผิวกระดูกอ่อนตามวัย
ปัจจัยสำคัญทีม่ ีผลต่อควำมเสื่อมของข้อเข่ำ ได้แก่
• อายุ พบว่า อายุ 40 ปี เริ่มมีขอ้ เสื่อม
อายุ 60 ปี เป็นข้อเข่าเสือ่ มได้ถึงร้อยละ 40
• เพศ ผู้หญิงพบมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่า ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับการท้างานของระบบต่อมไร้ทอ่ ของร่างกาย
• น้้าหนั กตัว ที่เกิ น น้้า หนัก ตัวมี ค วามสัมพั นธ์อ ย่างมากกั บเข่ า
เสื่อม พบว่าน้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 0.5 กิโลกรัม จะเพิ่มแรงที่กระท้าต่อข้อเข่า
1-1.5 กิโลกรัม ขณะเดียวกันเซลล์ไขมันที่มากเกินไปจะมีผลต่อเซลล์กระดูก
อ่อนและเซลล์กระดูก ส่งผลให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้น
• การใช้งาน ท่าทาง กิจกรรมที่มีแรงกดต่อข้อเข่ามาก เช่น การ
นั่งคุกเข่า พับเพียบ ขัดสมาธิ ขึ้นลงบันไดบ่อยๆ เป็นต้น
• ความบกพร่ อ งของส่ ว นประกอบของข้ อ เช่ น ข้ อ เข่ า หลวม
กล้ามเนื้อต้นขาอ่อนแรง
• กรรมพั น ธุ์ โรคข้ อ เข่ า เสื่ อ มมี ห ลั ก ฐานการถ่ า ยทอดทาง
พันธุกรรมน้อยกว่าที่ข้อนิ้วมือเสื่อม
2. ควำมเสื่อ มแบบทุ ติย ภู มิ เป็น ความเสื่ อ มที่
ทราบสาเหตุ เช่น เคยประสบอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บที่
ข้อ เส้นเอ็น การบาดเจ็บเรื้อรังที่บริเวณข้อเข่าจากการ
ท้างานหรือการเล่นกีฬา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เก๊าท์
ข้ออักเสบติดเชื้อ โรคของต่อมไร้ท่อ เช่น อ้วน เป็นต้น
3

อำกำร และอำกำรแสดงของโรคข้อเข่ำเสื่อม

วิธีกำรถนอมข้อเข่ำเทียม

ข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะทีเ่ กิดขึ้นอย่างช้าๆ มักพบบ่อยในผู้ที่อายุเกิน 60 ปี พบ
มากในผู้หญิงและผู้ที่มีนา้ หนักตัวมาก มักเป็นทั้ง 2 ข้าง พบว่า เมื่อข้อเข่าข้าง
หนึ่งเริ่มเสื่อมแล้ว จะมีขอ้ เข่าอีกข้างเสื่อมอีกใน 11 ปีต่อมา
อำกำรในระยะแรก เริ่มปวดเข่าเวลามีการเคลื่อนไหว
เช่น เดิน ขึ้นลงบันได หรือนั่งพับเข่า อาการจะดีขึ้นเมื่อหยุด
พักการใช้ข้อ ร่วมกับมีอาการข้อฝืดขัดโดยเฉพาะเมือ่ หยุดการ
เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เมื่อขยับข้อจะรู้สึกถึงการเสียดสีของ
กระดูกหรือมีเสียงดังในข้อ
เมื่อมีภำวะข้อเสื่อมรุนแรง อาการปวดจะรุนแรงมากขึน้ บางครั้งปวดเวลา
กลางคืน อาจคล้าส่วนกระดูกงอกได้บริเวณด้านข้างข้อ เมือ่ เกร็งกล้ามเนื้อต้นขา
เต็มที่จะมีอาการปวดหรือเสียวบริเวณกระดูกสะบ้า หากมีการอักเสบจะมีขอ้ บวม
ร้อน และตรวจพบน้้าในช่องข้อ ถ้ามีข้อเสื่อมมานานจะพบว่า เหยียดหรืองอข้อ
เข่าได้ไม่ค่อยสุด กล้ามเนือ้ ต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่ง หลวม หรือบิดเบี้ยวผิดรูป ท้าให้
เดินและใช้ชีวิตประจ้าวันล้าบาก และมีอาการปวดเวลาเดินหรือขยับ
เกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคข้อเข่ำเสื่อม
1. มีอาการปวดเข่า
2. ภาพรังสีแสดงกระดูกงอก
3. มีข้อสนับสนุน 1 ข้อ ดังต่อไปนี้
3.1 อายุเกิน 50 ปี
3.2 อาการฝืดแข็งในตอนเช้านานน้อยกว่า 30 นาที
3.3 มีเสียงกรอบแกรบขณะเคลื่อนไหวเข่า จากการเสียดสีของเยื่อบุภายใน
ข้อ หรื อ เอ็น ที่ หนาตั วขึ้ น ตลอดจนความขรุข ระของกระดู กอ่ อ นที่ บุ ป ลายหั ว
กระดูก

ถึงแม้ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเทียมแล้ว ก็ยังคงต้อง
ดูแลตนเองเพื่อถนอมข้อเทียมให้ยาวนาน โดยกำรปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับผู้
ที่มีอำกำรข้อเข่ำเสื่อม ดังต่อไปนี้
1. อิริยำบถในชีวิตประจำวัน โดย หลีกเลี่ยงอิริยำบถที่มีแรงกด
ที่ข้อ
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นัง่ พับเพียบ คุกเข่า ขัดสมาธิ นั่งยองๆ นั่งเก้าอี้เตีย้ นั่งไขว่ห้าง
ไขว้ขา การบิดหมุนเข่าไม่ว่ากรณีใดๆ
ขึ้นลงบันไดโดยไม่จ้าเป็น
การยกหรือแบกของหนักๆ
การใช้หมอนรองใต้เข่าเป็นเวลานานๆ ขณะนอน เพราะจะท้าให้
การไหลเวียนเลือดที่ใต้ข้อพับเข่าเป็นไปได้ไม่สะดวก และข้อเข่า
อาจตึงยึด

2. กำรจัดสิ่งแวดล้อมภำยในบ้ำน
บริเวณบ้านควรจัดให้โล่ง สว่าง ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน เพื่อ
กันการสะดุดล้มลง
ถ้าจ้าเป็นต้องขึ้นลงบันได ควร
มีราวจับทั้ง 2 ด้านของบันได
ส้วมเป็นแบบชัก โครก ภายในห้อ งน้้าควรใช้
วัสดุกันลื่น มีราวจับ และจัดเก้าอี้ส้าหรั บนั่ง
อาบน้้ าจะ ช่ ว ย เพิ่ ม ควา มปล อ ดภั ยแล ะ
สะดวกสบายขณะอาบน้้า หลีกเลี่ยงการลงไป
อาบในอ่างอาบน้้า เพราะอาจลื่นล้มได้ง่าย
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ผ่ำตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่ำเทียมแล้วใช้งำนได้เหมือนเดิมหรือไม่
 โดยทั่วไปภายหลังผ่าตัด 6 สัปดาห์ จะสามารถเดินได้โดยไม่ใช้ไม้เท้า
ช่วยพยุง เหยียดหรืองอข้อเข่าได้สดุ หรือเกือบสุด
 ประมาณ 2-6 เดือน ข้อเทียมจะมีความแข็งแรงเสมือนเป็นข้อของผู้ป่วย
เอง ทั้งนี้การฟื้นตัวของผู้ป่วยแต่ละคนอาจแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ร่ า งกาย และปั จ จั ย หลายๆ อย่ า ง ในระยะนี้ จ ะสามารถด้ า เนิ น
ชีวิตประจ้าวันตามปกติได้ ทั้งการนั่ง เดิน ขึ้น-ลงบันได สามารถงอเข่าได้
ประมาณ 120-140 องศา ออกก้าลังกายที่ไม่มีแรงกระแทกต่อเข่าได้ เช่น
เดินเร็ว ร้ามวยจีน ว่ายน้้า ขี่จักรยาน ตีกอล์ฟ ได้ ขับรถในกรณีที่ใช้เกียร์
อัตโนมัติ ถ้าใส่ข้อเทียมข้างซ้ายจะขับรถได้เร็วขึ้น

ระยะของโรคข้อเข่ำเสื่อม
ระยะที่ 1 ท้างานทุกอย่างได้ตามปกติ
ระยะที่ 2 ท้างานหนักไม่ได้
ระยะที่ 3 ท้ากิจวัตรประจ้าวันได้
ระยะที่ 4 เดินไม่ไหว

เป้ำหมำยของกำรดูแล ชะลออำกำร
ลดอาการปวด ลดการอักเสบของข้อ
ส่ง เสริ ม ให้ข้ อ สามารถท้ า งานได้อ ย่ า งเต็ มที่ ป้ อ งกั นข้ อ ไม่ ใ ห้ ถู ก
ท้าลายมากยิ่งขึ้น
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และด้ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

กำรรักษำ
1. กำรรักษำโดยวิธีไม่ใช้ยำ โดยการประคับประคองด้วยการลดแรงกดที่
ข้อเข่า ร่วมกับการท้าให้กล้ามเนือ้ ต้นขาแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่
ร่างกายจะค่อยๆ ซ่อมแซมส่วนของข้อที่เสื่อมได้ มีดังนี้
การได้รับค้าแนะน้าการใช้ข้ออย่างถูกต้องและพอเพียง และเมื่อปฏิบัติ
ตัวเหมาะสม จะมีส่วนช่วยให้อาการปวดทุเลา ท้ากิจวัตรประจ้าวันต่างๆ ได้ดีขึ้น
ถึงแม้จะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็ตาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ข้อ
การควบคุมน้้าหนักตัว
การบริหารกล้ามเนื้อและออกก้าลังเพื่อสุขภาพ
การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย และวิธีอื่นๆ

2. กำรใช้ยำ
3. กำรผ่ำตัด
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จะดูแลตนเองเพื่อถนอมข้อ เมื่อเป็นโรคข้อเข่ำเสื่อมได้อย่ำงไร
1. กำรปรับเปลี่ยนอิรยิ ำบถและสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมในชีวิต
ประจำวัน เพื่อมิให้ขอ้ เสื่อมมากขึน้ และยืดอายุการใช้งานของข้อให้ยาวนานทีส่ ุด

กำรนั่ง ควรนั่งบนเก้าอี้ ควรมีที่รองแขนเพื่อช่วย
ในการพยุ ง ตั ว ลุ ก ขึ้ น ยื น ได้ ส ะดวก ไม่ ค วรนั่ ง พั บ เพี ย บ
นั่งขัดสมาธิ นั่งคุกเข่า นั่งยองๆ หรือนั่ งราบบนพื้น เพราะ
ท่านั่งดังกล่าวจะท้าให้ผิวข้อเข่าเสียดสีกันมากขึ้น ส่งผลให้
เกิดความเสื่อมเร็วขึ้น
หลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนนิ่งๆ นานๆ เพราะการที่ข้อเข่าอยู่ในท่าเดียว
นานๆ จะท้าให้กระดูกอ่อนซึ่งโดยปกติจะมีเลือดไปเลี้ยงน้อยมากอยู่แล้ว จะยิ่ง
ขาดสารอาหารและออกซิเจนมากขึ้น จึงควรเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น ลุกขึ้นเดินไปมา
อย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมง หรือนั่งเหยียดขา เตะขาเบาๆ บริหารกล้ามเนื้อต้นขา
ร่วมด้วยเป็นพักๆ เป็นต้น
หลีกเลี่ยงการนั่งพื้นท้ากิจกรรมต่างๆ เช่น เลี้ยงเด็ก เตรียมอาหาร
ท้าการฝีมือ ท้างานบ้านต่างๆ เช่น
 การซักผ้า หลีกเลี่ยงการนั่งยองๆ ซัก ควรซักทีละไม่มากชิ้น นั่ง
ซักบนม้าเตี้ยๆ และเหยียดเข่า 2 ข้าง หรือ นั่งเก้าอี้ หรือยืน หรือใช้เครื่องซักผ้า
 การรีดผ้า หลีกเลี่ยงการนั่งพื้นรีดผ้า ควรใช้การนั่งเก้าอี้ หรือยืน
รีด และมีม้าเตี้ยๆ มารองพักขาข้างหนึ่งไว้เพื่อช่วยพักกล้ามเนื้อขาและหลัง
 หลีก เลี่ยงการนั่งก้มถูพื้นบ้าน ท้าความสะอาดห้องน้้า ควรใช้ไม้
ม็อบถูพื้นแทน
 ไปวัด ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ สวดมนต์ที่บ้าน อาจหลีก เลี่ยงโดยนั่ง
เก้าอี้ หรือขอบบันไดแทน
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2. ด้ำนจิตใจ
ควรท้าจิตใจให้ สงบ ผ่อนคลาย
หากมีเรื่องวิตกกังวล สงสัยเกี่ยวกับโรค การรักษา การดูแล
ตนเอง ค่าใช้จ่าย หรืออื่นๆ ควรซักถาม ปรึกษาแพทย์หรือ
พยาบาล
3. กำรเตรียมผู้ดูแลหลังผ่ำตัด และเตรียมปรับสภำพแวดล้อมให้
เหมำะสม
ควรเตรี ย มผู้ดู แ ลเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ในระยะหลั ง ผ่ าตั ด อย่ า งน้ อ ย
2 สัปดาห์หรือตามความเหมาะสม
ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น ควรนอนบนเตียงที่มีความ
สู ง เสมอเข่ า ห้ อ งนอนควรอยู่ ชั้ น ล่ า ง ดู แ ลบ้ า นให้ ส ะอาด
เรียบร้อย ไม่มีของวางเกะกะ เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม ส้วมควร
เป็นชักโครก เป็นต้น

ใช้เวลำในกำรรักษำ และฟื้นฟูสุขภำพหลังผ่ำตัดนำนเท่ำใด
โดยทั่วไปพักในโรงพยาบาลก่อนผ่าตัด 1 วัน
ใช้เวลาผ่าตัดประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ถึง 2 ชั่วโมง
ประมาณวันที่ 2 หลังผ่าตัด แพทย์จะเริ่มให้ยืน เดินโดยใช้ที่เกาะ
เดิน 4 ขา ค่อยๆ เดินลงน้้าหนักได้ดขี ึ้นเรื่อยๆ
นอนพักในโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันภายหลังผ่าตัด
นัดตรวจและตัดไหมประมาณ 2 สัปดาห์หลังผ่ าตัด ในระยะนี้
ผู้ป่ ว ยยั ง อ่ อ นเพลี ย เดิ น ยั ง ไม่ ส ะดวก ญาติ จึ ง ควรดู แ ลอย่ า ง
ใกล้ชิด เพื่อป้องกันการหกล้ม และช่วยเหลือกิจวัตรประจ้าวัน
ต่างๆ
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อำยุกำรใช้งำนของข้อเทียมยำวนำนแค่ไหน
ส่วนใหญ่พบว่าข้อเทียมอยู่ได้ยาวนานชั่วอายุ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ ที่ส้าคัญ คือ การดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อถนอมข้อ
เทียม เช่น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง การรักษาโรคประจ้าตัวที่มีอยู่ พบแพทย์อย่าง
สม่้าเสมอ ควบคุมน้้าหนักตัว บริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงกิจวัตร
ประจ้าวันที่มีแรงกดที่ข้อ
หำกตัดสินใจจะผ่ำตัด ก่อนผ่ำตัดควรปฏิบตั ิตัวอย่ำงไร
กำรเตรียมตัวก่อนผ่ำตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่ำเทียม ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนร่ำงกำย
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกหมู่แต่พออิม่ ดืม่ น้้า
6-8 แก้วต่อวัน และยังคงต้องควบคุมน้้าหนักตัวให้เหมาะสม
บริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง โดยเฉพาะกล้ามเนือ้
ต้นขา ออกก้าลังให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เช่น เดิน เดินเร็ว ว่ายน้้า
ขี่จักรยาน รวมถึงการบริหารปอดโดยการหายใจลึกๆ ยาวๆ บ่อยๆ
ระวังการติดเชื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกายที่อาจไปสู่ข้อเทียม หากมี
ปัญหาควรพบแพทย์รัก ษาก่อนผ่าตั ด เช่น แผลตาม
ร่ า งกาย ปวดแสบขั ด เวลาปั ส สาวะซึ่ ง อาจเกิ ด จาก
ทางเดิ น ปั ส สาวะอั ก เสบ รวมถึ ง สุ ข ภาพในช่ อ งปาก
ควรท้าฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนให้เรียบร้อยก่อนผ่าตัด
งดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด
งดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาแอสไพริน งดก่อนผ่าตัด
7 วัน หรือตามแผนการรักษา เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกมากขณะผ่าตัดและหลัง
ผ่าตัด
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กำรนอน ควรนอนบนเตียงสูงระดับเข่า ไม่ควรนอนราบกับพื้น
เพราะระหว่างล้มตัวลงนอนหรือลุกขื้นยืนจะต้องใช้แรงจากข้อเข่าเพื่อ ช่วย
ในการเปลี่ยนท่าทางอย่างมาก
ควรพักอาศัยอยู่ชั้นล่าง และขึ้นลงบันไดให้น้อยเที่ยวที่สุด จับ
ราวบันไดเมื่อขึ้นลง เนื่องจาก ขณะก้าวขึ้น หรือลงบันได ข้อเข่าต้องรับ
น้้าหนักถึง 3-4 เท่า ขณะขึ้นบันไดใช้เท้าข้างที่ไม่ปวดเข่าก้าวน้า และขณะ
ลงบันไดใช้เท้าข้างที่ปวดเข่าก้าวน้า รวมทั้งเลี่ยงการเดินขึ้นลงที่ลาดชันซึ่ง
จะมีแรงกดที่ข้อเข่ามากกว่าการขึ้นลงบันได
กำรยืน ควรยืนตรงให้น้าหนักตัวลงขาทั้งสองข้างเท่าๆกัน
กำรเดิ น ควรเดิ น บนพื้ น ราบ ควรใส่
รองเท้ า แบบมี ส้ น เตี้ ย หรื อ ไม่ มี ส้ น พื้ น นุ่ ม กระชั บ
พอเหมาะ จะช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อได้ และถ้าไม่
แน่ใจในการทรงตัวควรใช้ไม้เท้า
หลีก เลี่ ยงการยกหรือ ถือของหนัก ๆ ควร
ช่วยกันถือ หรือใช้เครื่องทุ่นแรงช่วย เช่น กระเป๋าที่มี
ล้อลาก รถเข็น
กำรใช้ห้ องน้ำ ควรใช้ชัก โครก หรือถ้าเป็ นห้องส้ว มซึมหรื อ
ส้วมนั่งยอง ควรใช้เก้าอี้นั่งมีรูตรงกลาง หรืออุปกรณ์ 3 ขา มาวางคร่อมบน
ส้วมซึมแทน บริเวณด้านข้างที่นั่งชักโครกควรท้าราวจับเพื่อพยุงตัวขึ้นยืน
ได้สะดวก
ในผู้ที่มีปัญหาเข่าอ่อน เข่าทรุด ควรมีราวเกาะในห้องน้้า และใน
บ้าน ป้องกันการหกล้ม
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2. กำรควบคุมน้ำหนักตัว ควรอยู่ในเกณฑ์สมส่วน
ค่ำดัชนีมวลกำย
แปลผล
เปรียบเทียบกับ
น้อยกว่า 18.5
ผอม
ค่าดัชนีมวลกาย (Body
18.5 – 22.9
สมส่วน
Mass Index, BMI) จากสูตร
23.0 – 24.9
น้้าหนักเกิน
= น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
25.0-29.9
อ้วน
ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลัง
มากกว่าหรือเท่ากับ 30
อ้วนรุนแรง
สอง
ตัวอย่ำงเกณฑ์น้ำหนักตัวเมื่อคำนวณตำมดัชนีมวลกำย จำแนกตำมควำมสูง
ส่วนสูง
น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
(เมตร)
น้ำหนักปกติ
น้ำหนักเกิน
อ้วน
1.50
41.6 – 51.5
51.6 - 56
มากกว่า 56
1.55
44.4 – 55.0
55.1 – 59.8
มากกว่า 59.8
1.60
47.3 – 58.6
58.7 – 63.7
มากกว่า 63.7
1.65
50.4 – 62.3
62.4 – 67.8
มากกว่า 67.8
1.70
53.5 – 66.2
66.3 – 72.0
มากกว่า 72
1.75
56.7 – 70.1
70.2 – 76.3
มากกว่า 76.3
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ผู้ที่มีน้า หนัก เกิ น ควรลดน้้า หนัก หรื อ ควบคุ มไม่ใ ห้
เพิ่มขึ้น น้้าหนักตัวที่มาก จะเพิ่มแรงกดหรือกระแทกบนข้อ
ต่อในทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว กล่าวคือ ขณะยืน หรือเดิน
ข้อเข่าจะต้องรับน้้าหนัก 2-3 เท่าของน้้าหนักตัวผู้นั้น
การลดน้้ า หนั ก ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย ต้ อ งอาศั ย ก้ า ลั ง ใจ
วินัย ในการควบคุมตัวเอง ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ และการออกก้าลังกายที่
ถูกต้อง หากลดน้้าหนักได้แม้เพียงเล็กน้อย ก็ช่วยลดอาการปวดข้อได้
มีผู้ ท้ า การศึ ก ษาในผู้ ห ญิ ง ที่ มี น้ า หนั ก ตั ว เกิ น ซึ่ ง มี อ าการปวดเข่ า เมื่ อ ลด
น้้าหนักลง 5 กิโลกรัม ท้าให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเสื่อมได้ถึงร้อยละ 50

อำยุมำก มีโรคประจำตัวหลำยโรค เช่น โรคหัวใจ ควำม
ดันโลหิตสูง เบำหวำน ไต หำกจะผ่ำตัด จะเสี่ยงมำกไหม และ
จะป้องกันควำมเสี่ยงได้อย่ำงไร
โรคข้อเข่าที่มีภ าวะเสื่อมมากเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ เกือบทั้งหมด เมื่อ
รั ก ษาโดยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ แล้ ว ไม่ ไ ด้ ผ ลดี เ ท่ า ที่ ค วร จนกระทั่ ง ผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัวตัดสินใจเลือกวิธีผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมซึ่งเป็นการผ่าตัดที่
เลือกเวลา หรื อรอได้ ดังนั้น ก่อนผ่าตัดแพทย์จะซักประวัติ และตรวจเช็ ค
ร่างกายอย่างละเอียด ส้ าหรับผู้ที่ มีโรคประจ้าตัวจะได้รับการรักษาจาก
แพทย์เฉพาะสาขา จนกระทั่งอาการคงที่จึงจะเข้ารับการผ่าตัดได้ ตลอดจน
ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ด้านผ่าตัดและระงับความเจ็บปวดขณะผ่าตัด
มีความก้าวหน้ามาก ท้าให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้นกว่า ในอดีตมาก มีการให้
ยาแก้ปวดอย่างเพียงพอและเหมาะสมจึงไม่ต้องทนทรมานกับความปวดหลัง
ผ่ า ตั ด มากนั ก ดั ง นั้ น ความเสี่ ย ง จากโรคประจ้ า ตั ว ที่ เ ป็ น อยู่ หรื อ
ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากเช่นเดียวกับ
การผ่าตัดใหญ่อื่นๆ
ส้าหรับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียมที่ส้าคัญพบได้
น้อยมากประมาณร้อยละ 1-2 เช่น การติดเชื้อแผลผ่าตัด ข้อเทียมหลุดหลวม
หรือหัก ข้อยึดติด การเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด้าหรือในปอด

การปฏิบัติตัวของ ผู้ป่วยและ
การมีส่วนร่วมของญาติ
ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งในการฟื้นฟูสภาพ
ของผู้ป่วยให้เคลื่อนไหวได้เร็ว ช่วยให้ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น
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วิทยำกำรผ่ำตัดข้อเทียมมีกำรวิวัฒนำกำรอย่ำงต่อเนือ่ ง
ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดและเครื่องมือ และการออกแบบข้อเข่า
เทียมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ป่วยได้สูงสุด เช่น

กำรผ่ำตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่ำเทียมชนิดแผลเล็ก โดยแผลผ่าตัดจะมี
ความยาวประมาณ 10-12 เซนติ เ มตร จากวิ ธี เ ดิ ม หรื อ วิ ธี ม าตรฐาน 15-20
เซนติเมตร แพทย์จะหลีกเลี่ยงการตัดกล้ามเนื้อเหนือลูกสะบ้า ท้าให้สามารถลด
อาการบอบซ้้าจากการผ่าตัดได้มาก ลดการเสียเลือด และ
ความเจ็บปวดจากการผ่าตัดน้อยลง จึงฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ได้ดีจากการงอ เหยียดเข่า ยืน เดินได้เร็ว อย่างไรก็ตาม
เทคนิคนี้ ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้ท้าการรักษาเนื่องจาก
ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถใช้เทคนิคการผ่าตัดแผลเล็กได้ เช่น
มีภาวะกระดูกบาง หรือมีน้าหนักตัวมากๆ เป็นต้น
กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่ำตัด เสริมกับเทคนิค การผ่าตัดแผลเล็ก
บาดเจ็บน้อยโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยบอกต้าแหน่งการจัด
กระดูกและข้อขณะผ่าตัด
แบบของผิวข้อเทียม มีการพัฒนารูปแบบและวัสดุอย่างต่อเนื่อง จาก
เดิมข้อเข่าเทียมสามารถพับและงอได้เท่านั้น ปัจจุบัน มีองศาของการงอเหยียด
เคลื่อนไหวได้มากขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับการใช้งานในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งมีหลาย
แบบเช่น แบบที่ท้าให้เข่างอได้มาก แบบที่การหมุนตัวเหมือนกับข้อเข่าธรรมชาติ
มากขึ้น หรือแบบที่ถูกออกแบบเฉพาะเพื่อสรีระข้อเข่าผู้หญิง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของแพทย์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย
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ข้อปฏิบัตเิ กี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำร เพือ่ สุขภำพที่ดีของร่ำงกำยและข้อ

รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายให้พออิ่มทุกมื้อ
รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
รับประทานพืชผักให้มาก และผลไม้เป็นประจ้า
รับประทานปลา เนื้ อสัต ว์ไม่ติ ดมัน ไข่ เต้า หู้ และถั่ วเมล็ ดแห้ งเป็ น
ประจ้า
ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด
รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน
งด หรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ดื่มน้้ามากๆ ประมาณ 8 แก้วต่อวัน กระดูกอ่อนตามข้อต่างๆ มีน้าเป็น
ส่วนประกอบมากถึงร้อยละ 70 และมีหน้าที่ส้าคัญในการหล่อลื่นและ
รับแรงกระแทกให้กับข้อที่แข็งแรง

วันละ 8-12 ทัพพี
วันละ 4-6 ส่วน

ผลไม้

3-5 ส่วน
เนื้อสัตว์

วันละ 1-2 แก้ว

6-12 ช้อนโต๊ะ
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3. กำรบริหำรกล้ำมเนื้อ และออกกำลังเพื่อสุขภำพ
การบริหารกล้ามเนื้อต้นขามีความส้าคัญมาก หากกล้ามเนื้อมัดนี้ซึ่งเป็น
กล้ามเนื้อใหญ่มีความแข็งแรง ก็จะมีส่วนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับข้อเข่า จะ
ช่วยชลอข้อเข่าเสื่อมได้โดยป้องกันแรงกดดันที่ข้อในขณะที่ใช้ข้อเข่าในการลุกขึ้น
และยังป้องกันแรงกระแทกที่กระท้าต่อข้อเข่าในขณะเดิน
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำร มีดังนี้
เพิ่มพิสัยกำรเคลื่อนไหวของข้อ : ขยับข้อนัน้ ๆให้สดุ พิสยั ในทุก
ทิศทางที่ข้อสามารถท้าได้
เพิ่มกำลังกล้ำมเนื้อให้แข็งแรง : เกร็งกล้ามเนื้อนานประมาณ
6 วินาที จึงคลาย พัก และท้าซ้้าด้วยความถี่ 20-30 ครั้ง /รอบ วันละ 2-3 รอบ
หรือ 50-100 ครั้ง/วัน โดยเริ่มท้าจาก น้อยๆ ตามความสามารถก่อน ค่อยเป็น
ค่อยไป ไม่หักโหมเมื่อกล้ามเนื้อมีการปรับตัว จึงเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นจนถึ ง
100 ครั้ ง/วัน เมื่ อบริ หารได้ ดี จะช่ วย เพิ่ มควำมทนทำนในการใช้ง านให้แ ก่
กล้ามเนื้อนั้นๆ ด้วย

ขัน้ ตอนกำรผ่ำตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่ำเทียม
เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเฉพาะผิวของกระดูกทั้ง 3 ส่วนที่ประกอบกันเป็น
ข้อเข่า (กระดูกส่วนของต้นขา หน้าแข้ง และสะบ้า) โดยแพทย์จะตัดส่วนของ
ผิวข้อที่สึกหรอหรืออักเสบออกไปซึ่งมีค วามหนาประมาณ 8-10 มิลลิเมตร
แต่งกระดูกให้ได้ มุมรับกับผิวข้อเทียม แล้วจึงใส่ข้อเทียมด้านกระดูกต้นขา
กระดูกหน้าแข้งซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ท้าด้วยโลหะอย่างดี โดยมีพลาสติกชนิดพิเศษ
ซึ่งท้าหน้าทีค่ ล้ายกระดูกอ่อน
คั่นอยู่ระหว่างข้อเทียมที่เป็น
โลหะ ส่วนข้อเทียมที่ใส่
ด้านหลังของกระดูกสะบ้า
ท้าด้วยพลาสติกเช่นกัน
และใช้ซีเมนต์พิเศษยึด
ระหว่างข้อเทียมกับกระดูกไว้
ดังนั้นข้อเทียมจึงมีความ
แข็งแรงและทนทานยาวนาน
ภำพบน แสดงภาพรังสีภายหลัง
จากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดใส่
ผิวข้อเทียม
ภำพล่ำง แสดงข้อเข่าเทียมจ้าลอง
ที่ใช้ใส่ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
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กำรผ่ำตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่ำเทียม
เป็นวิธีการรักษาภาวะข้อ เข่าเสื่อมในระยะปานกลางถึงระยะรุนแรงเป็น ที่
ยอมรับว่าเป็นวิธีสากลที่ให้ผลการรักษาดีที่สุด นั่นคือ ท้าให้หายปวดเข่า ข้อเข่า
กลับมาเคลื่อนไหวได้ดีดังเดิม ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภายหลังผ่าตัด ส้าหรับประเทศไทยมีการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมมานาน
เกือบ 40 ปีแล้ว และในปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดีมีการผ่าตัดชนิดนี้ประมาณ
30-40 รายต่อเดือน
ข้อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัด มีดังนี้
o มีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีการสึกหรอและเสื่อมสภาพซึ่ งเห็นได้ชัดเจนจาก
ภาพถ่ายรังสี
o มี อ าการปวด บวม ตึ ง ข้ อ เข่ า ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การท้ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ใน
ชีวิตประจ้าวันของผู้ป่วย
o ได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆแล้วไม่ได้ผล

ท่ ำ ที่ 1 . น อ น ห ง า ย ใ ช้ ห ม อ น ใ บ ย่ อ ม ข น า ด ห ม อ น ข้ า ง เ ด็ ก
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 นิ้ว หนุนใต้น่องใต้เข่า ให้เข่างอประมาณ 15
องศา กดเข่ า ลง พร้ อ มกระดกข้ อ เท้ า ขึ้ น เกร็ ง ไว้ นั บ 1-10 (ประมาณ
6 วินาที) หรือเท่าที่ท้าได้ ท้า 10-20 ครั้ง สลับข้างซ้าย ขวา วันละ 2-3 รอบ

ท่ำที่ 2. นอนหงาย ชันเข่าข้างหนึ่งขึ้น ขาอีกข้างหนึ่งเหยียดตรง ค่อยๆ
ยกขาข้างที่เหยียดให้สูงประมาณ 1 ฟุต เกร็งค้างไว้ นับ 1-10 แล้วค่อยๆ
วางขาลง ท้า 10-20 ครั้ง สลับข้างซ้าย ขวา วันละ 2-3 รอบ

ท่ำที่ 3. นั่งบนเก้าอี้โดยนั่งให้เต็มก้น งอเข่าทั้ง 2 ข้าง เท้าวางราบกับพื้น
ค่อยๆ ยกขาข้างหนึ่งขึ้นจนเข่าเหยียด
ตรง เกร็งค้างไว้ นับ 1-10 แล้ววางขากับ
พื้นเช่นเดิม สลับขาซ้าย ขวา ท้า 10-20
ครั้ง วันละ 2-3 รอบ (กรณีที่บริหารแล้ว
ภาพแสดงข้อเข่าที่เสือ่ มรุนแรง และผิดรูป
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ปวดเข่ามากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีเข่าอักเสบ
หรือ เสื่อ มมาก ให้งดท่านี้ไว้ ก่อ น แนะน า
บริหารท่าที่ 4. แทน)
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ส่ว นผู้ ที่ บ ริ ห ารท่ า นี้ ไ ด้ ดี เมื่ อ กล้ า มเนื้ อ
แข็งแรงดีขึ้นบ้าง อาจบริหารให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
มากยิ่ง ขึ้น โดยไม่ต้ องใช้เ วลาบริห ารนาน ด้ว ย
กา ร เพิ่ ม กำร ถ่ ว งน ำหนั ก ที่ ข้ อ เท้ ำ เช่ น
ถุง ทรำย เริ่ม จากน้้า หนัก 0.5 กิโ ลกรั ม เมื่ อ
ข้ อ เข่ า แบกรั บ น้้ า หนั ก ได้ แ ล้ ว อาจค่ อ ยๆ เพิ่ ม
น้้าหนักถ่วงได้ถึง 2 กิโลกรัม ตามความเหมาะสม ยก 10 ครั้ง วันละ 2-3 รอบ
ท่ำที่ 4. นั่งเก้าอี้ พาดขาบนเก้าอี้อีกตัว
ทางด้า นหน้า พยายามเหยี ยดเข่า ให้ ตรง
หรือเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาค้างไว้ นับ 1-10
คลาย ท้า 10-20 ครั้ง ท้าทีละขา ทั้ง 2 ข้าง
วันละ 2-3 รอบ

5. ยำแก้ปวดที่เข้ำด้วยอนุพันธ์ฝิ่น ใช้ในกรณีปวดรุนแรง หรือผู้ที่มี
โรคประจ้าตัวซึ่งใช้ยากลุ่มอื่นไม่ได้ แต่ห้ามใช้ในผู้มีปัญหาตับอักเสบ ยากลุ่ม
นี้มีผลข้างเคียงได้แก่ ท้องผูก ง่วงซึม เวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่้า ต้อง
ระวังการหกล้ม
6. ยำพยุงหรือลดควำมเสื่อม เช่นGlucosamine sulfate, Diacerein,
น้้าไขข้อเทียม (Hyaluronic acid) สามารถลดอาการปวด และอาจเปลี่ยน
โครงสร้างกระดูกอ่อนข้อต่อ ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ช้า ราคาแพง ไม่ควรใช้ในผู้ที่
ข้อเสื่อมรุนแรง
7. ยำฉีดสเตียรอยด์เข้ำข้อ สามารถลดอาการ
ปวดในช่ ว งสั้ น ๆ 2-3 สั ป ดาห์ ไม่ ค วรฉี ด ประจ้ า
เนื่อ งจากจะท้าลายกระดู กอ่ อ นข้อ ต่อได้ ใช้ในกรณี ที่
ปวดเฉียบพลันเท่านั้น แต่แนะน้าให้หลีกเลี่ยง

กำรรักษำโดยกำรผ่ำตัด
ท่ำที่ 5. นั่ง งอเข่าทั้ง 2 ข้าง เท้าวางราบกับพื้น ใช้ขาด้านตรงข้ามไขว้กดลง
บนขาอีกข้างหนึ่ง ในขณะที่พยายามยกขาล่างให้เหยียดขึ้นเกร็งไว้ นับ 1-10
ท้าสลับข้างกัน 10-20 ครั้ง

วิธีการผ่าตัดมีดังนี้
1. กำรส่องกล้องข้อเข่ำ เพื่อตรวจสภาพและล้างภายในข้อ เป็นการ
รักษาที่น่าจะได้ผลดีในกลุ่มที่มีเศษขรุ ขระเล็กน้อยที่ เป็ น
สาเหตุของอาการปวดขัดในข้อ ใช้รักษาภาวะเข่าเสื่อมใน
ระยะแรกเท่านั้น ในกรณีที่ข้อเสื่อมมากหรื อรุนแรง แนะน้า
ให้เปลี่ยนผิวข้อแทน
2. กำรผ่ำตัดปรับแนวข้อ ในกรณีที่มีการผิดรูปของ
ข้อ โดยแก้ไขแนวแรงให้กระจายไปยังจุดที่ผิวข้อยังดีอยู่
ภาพรังสีแสดง
3. กำรผ่ำตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่ำเทียม
ข้อเข่าภายหลัง
ผ่าตัดปรับแนวข้อ
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ได้ดีกว่ากระเป๋าไฟฟ้าซึ่งเป็นความร้อนแห้ง การใช้ความร้อนนี้จะช่วยคลายกล้ามเนื้อ
ลดอาการปวด อักเสบ และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในเนื้อเยื่อ ควรระวังเป็นพิเศษ
ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับความรู้สึก เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาของปลาย
ประสาท
ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีผิวแห้ง ควรทาโลชั่นก่อ นและหลังการประคบ เพื่อ
มิให้เกิดผื่นแดง หรือผิวหนังพองเนื่องจากความเย็นหรือความร้อน

ยำที่ใช้บรรเทำอำกำรข้อเข่ำเสื่อม
ใช้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ หรือปรึกษาเภสัชกร ยาที่ใช้รักษา ได้แก่
1. ยำแก้ปวดพำรำเซตำมอล เป็นยาที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับแรกในกรณีที่
ปวดไม่มาก เพราะให้ประสิทธิผลดี และปลอดภัย รับประทาน 2
เม็ด วันละ 4 ครั้ง (4 กรัม/วัน) เพื่อให้ได้ระดับยาในการรักษา ซึ่ง
โอกาสเป็นพิษต่อตับน้อยมาก ถ้าไม่เป็นโรคตับหรือดื่มสุราจัด
2. ยำทำเฉพำะที่ ประเภทยาแก้ปวดและต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ และ
เจลพริก (Capsaicin) ใช้ทานวดซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความร้อนเฉพาะที่
3. ยำต้ำนกำรอักเสบไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ในรูปของยารับประทาน
และยาฉีด ซึ่งช่วยลดอาการปวดและอักเสบได้ดี ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะ
ในผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับยาสเตียรอยด์ ยาป้อ งกันการแข็งตัวของเลือ ด หรือผู้ที่เป็นโรค
กระเพาะอาหาร หรือมีปัญหา หอบหืด ตับ ไต หัวใจ และสังเกตผลข้างเคียงของยาที่
พบได้ เช่น ไม่สบายท้อง ท้องอืด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระสีด้า ผื่นคัน
พิษต่อตับ ไต ยากลุ่มนี้อาจท้าให้บวมและความดันโลหิตสูงขึ้น ข้อแนะน้าไม่ควรใช้ยา
ติดต่อเป็นเวลานาน
4. ยำคลำยกล้ำมเนื้อ การอักเสบท้าให้กล้ามเนื้อโดยรอบเกร็งตึงได้ การใช้

ยาคลายกล้ามเนือ้ จะช่วยลดอาการเหล่านีไ้ ด้
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กำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพข้อเข่ำ
โดยพิจ ารณาตามความเหมาะสมของสภาพร่ างกายของแต่ ละท่า น
รวมถึงความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อม และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา
จึงจะได้ประโยชน์ และไม่เกิดผลเสียจากการออกก้าลังกาย
• ผู้ที่ อ อกก้ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ หรื อ การออกก้ า ลั ง เพื่ อ ฝึ ก ความ
ทนทาน หรือแอโรบิค ด้วยความแรงระดับเบาถึงปานกลาง จะช่วยชะลอ
ความเสื่อมของร่างกาย ถ้าร่างกายมีการปรับตัว และฝึกฝนได้ดี ก็ส ามารถ
เคลื่อนไหวออกก้าลังกายด้วยความแรงที่หนักขึ้น เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้
• ควรเลือกชนิดการออกก้าลังกายให้เหมาะสม เช่น
• ผู้ ที่ ไ ม่ มั่ น ใจว่ า จะสามารถออกก้ า ลั ง ได้ หรื อ เคยมี อ าการ
เจ็บปวดขณะออกก้าลังกาย ควรเริ่มบริหารร่างกายจากท่าง่ายๆ จากน้อยไป
หามาก บริหารท่าที่ไม่ท้าให้เกิดอาการปวด ถ้าไม่สามารถออกก้าลังวิธีใดๆ
ได้ให้ใช้วิธีเดิน และถือว่าการท้ากิจวัตรประจ้าวันต่างๆ เป็นการออกก้าลัง
กายอย่างหนึ่ง งานที่สามารถท้าเองได้ก็ควรท้าเอง เป็นต้น
• การเดินเร็วในรายที่กล้ามเนื้อต้นขามีความแข็งแรงพอ แต่หาก
กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง ควรเดินช้าๆ หรือเดินเท่าที่จ้าเป็น และเมื่อออกก้าลัง
กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงขึ้นถึงระดับที่สามารถกระชับ
เข่าได้ดีแล้ว จึงค่อยๆ เริ่มเดินให้เร็วขึ้นได้
• การปั่นจักรยาน ที่มีความสูงของอานนั่ง
ให้สูงกว่าปกติเล็กน้อยหรือให้พอเหมาะ เพื่อลดการงอ
เข่ า ที่ ม ากเกิ น ไป หลี ก เลี่ ย ง กำรถี บ จั ก รยำนที่ ตั ง
ควำมฝืด ระดับควำมสูงไม่เหมำะสม จะเพิ่มควำม
บำดเจ็บให้กับข้อเข่ำได้ เพรำะมีกำรเสียดสีกันของข้อเข่ำ
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การออกก้าลังกายในน้้าเป็นการออกก้าลังกายที่ดีที่สุดส้าหรับผู้ที่มี
ภาวะเข่าเสื่อม น้้ามีแรงพยุงตัวท้าให้ข้อเข่ารับ น้้าหนักน้อยลง จึงเหมาะกับผู้ที่มี
อาการปวดเข่าและมีน้าหนักตัวมาก แรงหนืดของน้้า ท้าให้ต้องออกแรงมากขึ้น
ซึ่ง จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แรงของกล้า มเนื้อ ได้ ดี ส่ วนอุ ณ หภู มิ ข องน้้ า ที่
พอเหมาะประมาณ 25 องศาเซลเซียสจะให้ความสดชื่นแก่ร่างกาย ส่วนอุณหภูมิ
ที่ใกล้เคียงกับร่างกาย เช่น 35 องศาเซลเซียสจะช่วยลดปวด กล้ามเนื้อคลายตัว
ได้ดีในผู้ที่มีข้อตึง ยึด
ควรออกแรง หรือออกก้าลังกายเป็นประจ้า พอประมาณ รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งไม่เกิน 30 นาทีต่อครั้ง ควรหยุดพักเป็นระยะหรือเปลี่ยนรูปแบบการ
ออกก้าลัง เพื่อมิให้ข้อต่ออยู่ในท่าทางซ้้าๆ กันนานเกินไป
ในผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า ควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่ต้องใช้การหมุนหรือการลง
น้้าหนักในทิศทางต่างๆ มากๆ เช่น
การวิ่งจ๊อกกิ้ง เทนนิส แบดมินตัน เวลาที่วิ่งตัวลอย น้้าหนักจะ
กระแทกลงที่ข้อเข่า ท้าให้กระดูกอ่อนผิวข้อเสียดสีกันรุนแรง ส่งผลให้ผิวกระดูก
อ่อนเสียหาย สึกบางลงได้
กระโดดเชือก หรือเต้นแอโรบิคบางท่าที่มีการกระโดดหรือบิดงอ
หัวเข่ามาก เพราะจะมีแรงกระท้าต่อข้อเข่าสูงมากถึง 7-9 เท่าของน้้าหนักตัว
ออกก้าลังกายแบบโยคะ พบว่า ท้าให้ข้อเข่าหลวม กระดูกสัน
หลังหลวมจากการแอ่นอก กระดูกขบกันได้
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กำรใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย และวิธีอื่นๆ
ในรายที่ปวดมาก ควรพักข้อ ไม่เดินหรือเคลื่อนไหวข้อมากนัก
กำรใช้อุปกรณ์พยุงข้อ หรือสนับเข่ำ อาจเลือกใช้ในผู้ที่มีปัญหา
ข้อเสื่อมที่เป็นมากแล้ว ซึ่งความมั่นคงของข้อลดลง เนื่องจากกล้ามเนื้อ
รอบข้อลีบลง รวมถึงเอ็นรอบข้อก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วย อย่างไรก็ตาม
สนั บ เข่ า อาจใส่ พ ยุ ง ข้ อ ในระยะที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวหรื อ เดิ น แต่ ห ากใช้
ต่อเนื่องยาวนาน กล้ามเนื้อโดยรอบข้อจะยิ่งลีบลงได้ ดังนั้นจ้าเป็นต้องมี
การบริหารกล้ามเนื้อรอบข้ออย่างสม่้าเสมอ ต่อเนื่องร่วมด้วย
ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินหากเดินได้ไม่สะดวก เช่น ไม้เท้าหรือร่มที่มี
ความแข็งแรงโดยมีจุกยางอุดส่วนปลายร่มเพื่อกันลื่น จะช่วยในการพยุงตัว
ได้ดี ที่ส้าคัญช่วยลดแรงกดที่ข้อเข่าได้ถึงร้อยละ 25 โดยถือไม้เท้าด้านตรง
ข้ามกับเข่าที่ปวด หากปวดเข่าทั้ง 2 ข้างให้ถือข้างที่ถนัด
ประคบควำมเย็น หรือควำมร้อน เพื่อลดความปวด อักเสบ บวม
ถ้าเข่าอักเสบ ร้อน แดง ช้้า หรือ บวมใน 24 ชั่วโมงแรก ควรใช้
ความเย็นประคบ อาจใช้แผ่นเจลเย็น หรือ น้้าแข็งใส่ถุงพลาสติก ห่อ ผ้าบางๆ
ประคบบริเวณนั้นนาน 15-20 นาที ท้าซ้้า วันละ 2-3 ครั้ง ควรระวังหากรู้สึก
แสบผิว หรือปวดมาก ให้หยุดประคบทันที ถ้าปวดเข่า เมื่อย ตึงยึด หลัง ใช้งาน
ข้อเข่า หรือเข่าบวมเกิน 24 ชั่วโมง ให้ประคบด้วยความร้ อ น เช่น ลูกประคบ
กระเป๋าน้้าร้อนขวดใส่น้าร้อนซึ่งเป็นความร้อนชื้นจะให้ผลในการคลายกล้ามเนื้อ
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