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 ความเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตในปจจุบนั ทําใหผูคนโดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญมีความ
ตระหนกัในการดูแลรักษาสขุภาพของตนเอง มีการบริหารรางกายเพื่อหวังใหสภาพรางกายแข็งแรง
สามารถทํางานไดนาน และการใชรางกายในการออกกําลังกายโดยไมถูกวิธี อาจกอใหเกิดปญหา
การบาดเจ็บในสวนตางๆของรางกายได 
 
โรคขอไหลเสื่อมมีความเปนมาอยางไร 
 โดยปกตแิลว เราจะไดยินเรื่องของขอเขา หรือขอสะโพกเสื่อมบอยครั้งมากกวาเนื่องจาก
ขอดังกลาวมีความสําคัญตอการเดิน และการเคลื่อนไหวของมนุษยทกุคน ตางจากขอไหลเสื่อมซึ่ง
เราแทบจะไมมีขอมูลวาลักษณะความเจ็บปวยที่พบเปนอยางไร หรือ อาการที่เขาไดกับโรคนี้มี
อะไรบาง นอกจากนี้ ผูปวยที่มีปญหาขอไหลเสื่อมอาจไดรับการรักษาจากแพทยทัว่ไป หรือแมแต
ศัลยแพทยออรโธปดิกสทั่วไป ซ่ึงพอจะลดอาการเจ็บปวดลงไปไดระดับหนึ่ง แตอาจไมสามารถ
รักษาที่ตนเหตขุองความเสื่อมไดทําใหผูปวยอาจกลับมามีอาการไดใหม อีกทั้งลักษณะโครงสราง
ของสังคมไทยที่ผูปวยสวนมากเปนผูสูงอายุ มักจะไดรับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวเปนอยาง
ดี ทําใหไมตองทํางานยก หยบิ จับดวยตนเอง ทําใหผูปวยไมจําเปนตองมาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ 
 ขอไหลเปนขอหนึ่งในรางกายที่พบวาเกิดการบาดเจ็บไมบอยนัก ตางจากจากกระดกูหลัง 
กระดกูขอมือ หรือเขาที่มีอัตราการบาดเจ็บมากกวา แตเมือ่ใดที่รางกายไดรับบาดเจ็บที่ขอไหล ก็
มักจะสงผลกระทบตอการทํางานของแขนและมือขางนั้นไปดวย ซ่ึงเมื่อผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ จะมา
พบแพทยดวยปญหาตางกัน ไดแก ปวดเวลาหมุนไหล ยกของ ออนแรง หรือมีเสียงดังเวลาขยับ
รวมกับขยับไหลไดไมสุด โดยอาจมีสาเหตุมาจากขอไหลเสื่อม 
 เราแบงโรคขอไหลเสื่อมตามสาเหตุไดดงัตอไปนี ้

1. ขอไหลเสื่อมปฐมภูมิ หรือไมทราบสาเหตุ 
การวินจิฉัยจดักลุมของผูปวยในกลุมนี้ จะตองไดรับการสืบคนสาเหตุที่พบบอยๆแลวไม
สามารถหาเหตุใดได จึงคอยวินิจฉยัผูปวยวาเปนขอไหลเสื่อมปฐมภูม ิ
2. ขอไหลเสื่อมทุติยภูมิ หรือการเสื่อมที่มีเหตุ  
สาเหตุของการเสื่อมไดแก หลังการหักของกระดูกหวัไหล กระดกูหวัไหลขาดเลือดไปเลี้ยง 
หลังการติดเชือ้ขอไหล เสนเอ็นหมุนไหลฉีกขาดเปนเวลานาน รูมาตอยดของขอไหล การเสื่อม       
หลังจากการซอมเอ็นไหลฉกี  ซ่ึงสาเหตุเหลานี้มีความรนุแรงของโรคที่แตกตางกัน ทําใหการ
เกิดขอไหลเสื่อมตามมามีการดําเนินโรค เปนไปตามโรคเดิม 



อยางไรก็ตามผลของการเกิดขอไหลเสื่อม ทําใหเกิดความเสียหายตอผิวขอ การเคลื่อนไหว และ
การหมุนของหัวไหลเปนไดไมสมบูรณ อันเปนบอเกดิใหเสียสมดุลของชีวจลนศาสตร 
(Biomechanics) ของขอไหล นั่นคือกลามเนื้อที่หมุนไหลจะมคีวามสามารถในการยืดหยุน
ลดลง น้ําหลอเล่ียงขอมีการไหลเวียนที่ไมสมบูรณ อันกระทบตอการสรางผิวขอที่ดี แลวทําใหการ
สึกของผิวขอ และทําใหพิสัยการเคลื่อนไหวของขอไหลลดลง ผูปวยจะมาพบแพทยดวยการไหลติด 
ขยับแลวมีเสยีง มีการปวดไหลเวลาขยับ ปวดตอนกลางคืนขณะนอนหลับ ซ่ึงอาการเหลานี้อาจทาํ
ผูปวยไมสามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันตางๆไดตามปกติ  

 
เราจะทราบไดอยางไรวาเปนโรคขอไหลเสื่อม 

โดยปกติผูปวยจะมาพบแพทยดวยปญหาตางกัน แตปญหาปวดไหลจะเปนอาการที่นํามาพบ
แพทยบอยที่สุด เมื่อไดรับการตรวจรางกายโดยแพทยผูเชีย่วชาญแลว  จะพบวาผูปวยจะมีลักษณะ
อาการแสดงรวมคือ หมุนหวัไหลไดไมสุด มีการบวม แดง รอน ของขอไหล เปนๆหายๆ คลําได
เสียงดังขณะหมุนไหล และขอยึดกระดูกไหลปลาราอักเสบรวมดวย  

ผูปวยจะไดรับการยืนยันผลการวินิจฉยัโดยการสงภาพรังสีรูปตรง และรูปการแขน ดงัรูปที่1 
และ 2  

 
รูปท่ี 1 แสดงภาพรังสีขอไหลขางซายของผูปวยหญิง 67 ป ไดรับการวินิจฉัยวามีขอไหล
เสื่อม จะเหน็กระดูกงอกทีเ่กดิที่เบาขอไหล (ลูกศรชี้) และโคนกระดกูตนแขน มีชองวางระยะ
ของกระดูกขอแคบลงอยางชดัเจน โดยผูปวยรายนีไ้ดรับการรักษาดวยการกินยาตานอกัเสบ 
การกายภาพบาํบัด และฉีดยาเขาขอไหล แตอาการไมดีขึน้  

 



 
รูปท่ี 2 แสดงภาพรังสีในแนวบน-ลาง ของผูปวยรายเดยีวกัน จะเหน็วาเบาขอไหลมีการสึก
กรอนจากการบางลงของผิวขอที่ไมเทากัน ทําใหเบาดานหลังสึกมากกวา หากเปนมากขึ้น อาจ
มีการเคลื่อนของกระดูกตนแขนตกลงไปทางดานหลังได 
หากแพทยผูทาํการรักษาสงสัยภาวะหวัไหลเสื่อมจากการฉีกขาดของเสนเอ็นหมุนหวัไหล 

ผูปวยอาจถูกสงไปทําเอ็กซเรยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (MRI) เพื่อดูสภาพเสนเอ็นวาฉีกขาด และลีบ
เล็กลง จนไมสามารถดึงกระดูกตนแขนไวอยูในเบาได ดังรูปที่ 3  

       
รูปท่ี 3 ซาย) แสดงลักษณะขอไหลขวาของผูปวยชาย 66 ป มาดวยอาการปวดไหล และยก
ไหลไมขึ้นมา 6 เดือน จะสังเกตวามกีลามเนื้อสะบักลีบเล็กลง (ลูกศร) และขอติดกระดูกไห
ปลาราโตขึ้นอยางเหน็ไดชัด ขวา) ภาพรังสีแสดงลักษณะขอไหลเสื่อม มีการเคลื่อนของกระดูก
หัวไหลไปกระแทกกัน ทําใหเกิดขอเสื่อมชนิดทุติยภูม ิ
หากการขาดของเสนเอ็นหมนุขอไหลฉีกขาดเปนเวลานานๆ จะทําใหกระดูกตนแขนเคลื่อนขึ้น

ไปกระแทกกระดูกเหนือขอไหล (Acromion) กอใหเกิดการเสื่อมของขอไหลที่มีเอ็นหมุนขอ
ไหลฉีกขาดมานาน และมกีารเชื่อมของเบาขอไหลที่เรียกวา Rotator cuff tear 



arthropathy (รูปที่ 4) ซ่ึงควรจะไดรับการผาตัดดวยขอไหลเทียมชนิดกลับดาน (Reverse 
total shoulder arthroplasty) 

     
รูปท่ี 4 ซาย) แสดงภาพรังสกีอนไดรับการผาตัด  ขวา) หลังไดรับการผาตัดขอไหลเทยีมชนิด
กลับดาน (Reverse total shoulder arthroplasty) 

 ในสวนของผูปวยที่ไดรับการรักษาโรคพื้นฐานที่กอใหเกดิหัวไหลเสื่อม เชน รูมาตอยด 
โรคลูปส หรือหลังจากการหกัของกระดกูหัวไหล ก็จะมคีวามเปลี่ยนแปลงของรูปรางหัวไหลดังที่
กลาว อาจมีการบางลงของผิวขอที่เห็นไดจาก MRI หรือแมแตภาพรังสีปกติ ก็เปนการยืนยนัได
วาผูปวยมีภาวะขอไหลเสื่อมรวมดวย 

  
เม่ือไดรับการวินิจฉัยวาเปนขอไหลเสื่อมแลว ผูปวยจะปฏิบัตติัวอยางไร 

แพทยผูทําการรักษาจะประเมินปญหา และแกไขตามปญหาที่แตกตางกันของผูปวย เชนผูปวย
ที่มาดวยขอไหลติด ก็จะไดรับการแนะนําในการบริหารเพื่อใหการหมนุขอไหลดีขึ้น โดยวิธีการทํา
ก็สามารถปฏิบัติไดงายๆ ตามตัวอยางในรปูที่ 5 หรือหากมีอาการไหลติดรวมกับอาการปวด อาจ
จําเปนตองไดรับยาแกปวด ลดอักเสบกลุมที่ไมใชสเตียรอยด ยาคลายกลามเนื้อ รวมกับการทํา
กายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล โดยอาจไดรับการรักษารวมกับแพทยเวชศาสตรฟนฟู ซ่ึงจะกลาวตอ
ในหวัขอการรกัษา  

     



                

                       
รูปท่ี 5 แสดงวิธีการบริหารเพื่อลดอาการขอไหลติด ดดัแปลงจาก Frederick Matsens 
III, The Shoulder, edition 3.  
 

การรักษาโรคขอไหลเสื่อมมีอะไรบางและ มีขอบงชีใ้นการผาตดัเมื่อใด 
โดยหลักฐานการศึกษาการรักษากลุมอาการขอเสื่อมนั้นอาศัยการรักษาแบบประคับประคอง

เปนหลัก อันไดแกการลดการเคลื่อนไหวในชวงที่ปวดโดยการใสผาคลองแขน กินยาแกปวดตาน
อักเสบ ยาคลายกลามเนื้อ ยาลดอักเสบตาน Interleukin-1 (Diacerine) หรือการเลือกใช
ยาปรับกลไกการปวดที่ประสาทสวนกลางเชน Gabapentin  

ในชวงที่ผานมามีการใชยากลุม Glucosamine sulfate และ Chondroitin 
sulfate เพื่อเปนอาหารเสริมบํารุงขออยางแพรหลาย แตจากหลักฐานทางการแพทยยังหาขอสรุป
ในผลของการรักษาไมได แพทยผูรักษาจะเลือกใชเฉพาะในกลุมที่อาการปวด ไหลติดไมมาก 



เนื่องจากยาหรอือาหารเสริมดังกลาวมีคณุสมบัติไมชัดเจน และมีราคาสูง ผูนิพนธจึงแนะนําใหใช
ภายใตคําแนะนําของแพทยผูเชี่ยวชาญ 

ดังที่กลาวขางตนวาการรักษาผูปวยกลุมนี้รวมกับการทํากายภาพบําบดัโดยการปรึกษาแพทย
เวชศาสตรฟนฟูก็เปนการรักษาแบบอนุรักษที่ไดผลดีกวาใชยาอยางเดยีว การปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การออกกําลังกาย การใชเครื่องมือไดแก การประคบดวยความรอน การใชคล่ืนอัลตราซาวดเพื่อลด
ความปวดลึก การใชคล่ืนความถี่ต่ําในการกระตุนกลามเนื้อและลดความปวด หรือแมแตการฝงเข็ม 
ซ่ึงมีหลักฐานทางการแพทยมากมายทีย่ืนยนัวาชวยบรรเทาอาการปวดไดผล เหลานีก้็เปนเครื่องมอื
ในการรักษาทีถู่กเลือกใชในปจจุบัน 

เมื่อการรักษาขางตนไมไดผลคือ ผูปวยยังคงมีอาการปวดมาก แมขณะพัก แพทยผูรักษาอาจ
เลือกใชการฉดียาเขาขอไหล (รูปที่ 6) ยาที่เลือกมี 2 กลุม ไดแก Hyaluronic acid และ 
steroid  

    
รูปท่ี 6 แสดงตําแหนงการฉดียาเขาขอไหล และหรือชองเหนือหวัไหล 

การเลือกใชHyaluronic acid นั้นมหีลักฐานการศึกษาที่บงชีว้าชวยเพิ่มปริมาตรน้ําหลอ
เล้ียงในขอใหมากขึ้น ลดการกระแทกของผิวขอที่สึก และที่สําคัญคือลดการปวดและอักเสบใน
ระยะยาว โดยจําเปนตองฉีดซ้ํา 3-5เข็ม (สัปดาหละ 1 เข็ม) เพื่อใหยาอยูในขอในปริมาณที่มากพอ 
พบวาลดอุบัตกิารณของการผาตัดเปลี่ยนขอลงได สวนการใช steroid ฉีดเขาขอนัน้ มักจะเลือก
เปนสิ่งสุดทายเนื่องจากยาจะทําใหลดการอกัเสบ ลดปวดไดดีแตจะทําลายผิวขอไหลจนหมด และ
อาจจะกลับมีอาการซ้ําไดอีก 

การผาตัดเปลี่ยนขอไหลเปนทางเลือกอีกทาง เมื่อการรักษาดวยวิธีอนรัุกษไมไดผล การเลือกวิธี
ผาตัดนั้นในปจจุบัน ศัลยแพทยออรโธปดิกสจะพจิารณาวาการเสื่อมนัน้เกิดที่ตําแหนงของหัว
กระดกูอยางเดยีว ก็เปลี่ยนเฉพาะหวักระดูก (Hemiarthroplasty -รูปที่7) หรือเกิดที่เบา
หัวไหลรวมดวย ก็ตองเปลี่ยนทั้งหมด (Total shoulder arthroplasty -รูปที่ 8) ซ่ึง
แตกตางจากขออ่ืนที่มักเสื่อมทั้งหมด และมักไดรับการเปลี่ยนขอทั้งหมด 



      
รูปท่ี 7 ภาพรงัสีแสดงการเปลี่ยนขอไหลเฉพาะกระดูกตนแขน ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ซ่ึงเปน
ผูปวยรายเดียวกับที่รูปที่ 1 และ 2 หลังจากการรักษาโดยวิธีอนุรักษไมไดผล จะเหน็วาผูปวย
สามารถขยับไหลไดมากขึ้น และไมตองใชยาแกปวดใดๆอีกเลย 

         
รูปท่ี 8 แสดงภาพรังสีกอน (ซาย) และหลงัผาตัด (ขวา) ในผูปวยขอไหลเสื่อมที่เกิดจากโรครู
มาตอยด จะเหน็วามีการทําลายของกระดูกเบาหัวไหลจนตองเปลี่ยนทั้งเบาและหวักระดูกเทียม 
(Total shoulder arthroplasty) 
 

บทสรุป 
 โรคขอไหลเสื่อมเปนโรคที่พบไดไมบอย การวนิิจฉัยตองอาศัยการตรวจรางกาย และการ

ตรวจภาพรังสีโดยแพทยผูเชีย่วชาญ การหาสาเหตุของขอไหลเสื่อมเปนการรักษาที่ตรงจุดและ
ไดผลดีที่สุด เพราะแมวาจะเห็นภาพขอไหลเหมือนกัน แตการพยากรณโรคมีความแตกตางตามโรค
เดิมเชน รูมาตอยด ลูปส หรือหลังการฉีกขาดของเสนเอน็หมุนไหลเปนเวลานาน การรักษาดวยวิธี
อนุรักษ หรือการไมผาตัด ยังคงเปนวิธีที่ควรเลือกใชกอน หากการรักษาดังกลาวไมไดผล ผูปวยจึง
สมควรไดรับการผาตัดเพื่อเปล่ียนขอเทียม แตหวัใจของการรักษาที่สําคัญที่สุดคือ การรักษาโรคเดมิ
ที่อาจกอใหเกดิขอไหลเสื่อม  ทั้งนี้หากการหาสาเหตุไมพบ แพทยผูรักษาจึงถือวาผูปวยเปนโรค
ชนิดปฐมภูมิ ทั้งนี้ผูปวยที่เปนโรคนี้ก็สามารถใชขอไหลที่มีปญหาไดภายใตคําแนะนาํของแพทย
อยางเครงครัด  


