อาหารเสริม
• อาหารเสริม ที่ถูกนํามาใชในการรักษาโรคขอเสื่อมซึ่งมีอยู
หลายประเภทนั้น ปจจุบันยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาว

• จากการศึกษาโดยสถาบันวิจัยสุขภาพแหงชาติ พบวาการ
ให คอนดรอยตินซัลเฟตหรือ กลูโคซามีน ซัลเฟต มีสวนชวย
รักษาโรคขอเสื่อมในผูที่มีปญหาปวดขอปานกลางถึงรุนแรง แต
ยังไมมีหลักฐานแนชัดถึงความปลอดภัยและปฏิกิริยากับยาอื่น

• ดังนั้นผูที่ตองการใชสารดังกลาวรวมกับยาที่เคย
รับประทานอยูเดิมควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอน

การผาตัด
จะพิจารณาเปลี่ยนขอเทียมในผูที่มีการทําลายของขออยางมาก
หรือมีการสูญเสียการทํางานของขอแลวเทานั้น

จะดู แ ลตนเองเมื่ อ เป น โรคข อ เสื่ อ มได อ ย า งไร
โรคขอเสื่อม สามารถดูแลตนเอง ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เชน การปรับ
เตียงใหสูงขึ้น เปลี่ยนจากสวมซึมชนิดนั่งยองๆ เปน
ชักโครกแทน เปนตน

โรคขอเสื่อม
(Osteoarthritis)

2. หลี กเลี่ยงการทําใหขอบาดเจ็บซ้ําๆหรือการกระทบ
กระแทกตอขอ
3.
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ มีสวนชวยทําให
กลามเนื้อรอบขอแข็งแรงขึ้น การออกกําลังกายเพื่อ
เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ ตนขาจะมีสวน
ชวยในการปองกันการเกิดขอเขาเสื่อมได
4. ควบคุมน้ําหนัก ผูที่มีรูปรางอวนการลด
น้ําหนักลงจะชวยลดอาการปวดและชะลอ
การทําลายขอลงได

สรุ ป ป จ จุ บั น พบว า ภาวะขอ เสื่ อ มสามารถชะลอการ

ภาพรังสี ขอเขาเทียม

ขอสะโพกเทียม

ลุกลามหรือดีขึ้นในบางรายได ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตัว
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย เนื่องจากการ
ลุกลามของโรคถูกกําหนดโดยปจจัยทางพันธุกรรม 5060% รวมทั้งปจจัยทางโภชนาการ ดังนั้นไมตองวิตก
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โรคขอเสื่อมคืออะไร ?
เปนความผิดปกติของขอพบไดบอย
เมื่อเขาสู
วัยกลางคน และพบไดเพิ่ม
ขึ้นเมื่ออายุมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ลักษณะ
เกิดจากกระดูกออน
ผิวขอถูกทําลายลงอยางชาๆ จนเปน
เหตุใหมีการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางของขอ ไดแก มีน้ําสะสมในขอ
เพิ่มขึ้น กระดูกงอกผิดปกติ กลามเนื้อและเอ็นรอบขอหยอน ทํา
ใหเคลื่อนไหวขอไดจํากัด
ทําใหเกิดอาการปวดและบวมที่ขอได พบบอยในตําแหนงของ
ขอที่ตองรับน้ําหนักมากเชน ขอเขา และขอสะโพกเสื่อม ขอตอ
กระดูกสันหลังเสื่อม แมวาขอเสื่อมจะพบในขอที่ตองรับ
น้ําหนัก แตสามารถพบที่ขอตางๆไดโดยเฉพาะขอที่เคยไดรับ
การบาดเจ็บ ติดเชื้อ หรือเคยมีขออักเสบนํามากอน สวนใหญ
อาการปวดมักเกิดระหวางที่มีการใชงานของขอและจะดีขึ้นเมื่อ
ไดพัก อาจมีอาการฝดตึงขอชวงสั้นๆไมเกินกวาครึ่งชั่วโมง
ในชวงเชาหลังตื่นนอน หรือภายหลังอยูในอิริยาบถทาใดทา
หนึ่งนานๆ เชน หลังจากขับรถ เปนตน

สาเหตุของโรคขอเสื่อมคืออะไร ?
ในป จ จุ บั น ยั ง ไม ท ราบสาเหตุ ที่ ทํ า ให ก ระดู ก อ อ นผิ ว ข อ ถู ก
ทําลาย แตปจจัยที่นาจะมีสวนรวมทําใหกระดูกออนผิวขอถูก
ทําลายไดแก
1. น้ําหนักตัวมาก ทําใหเกิดแรงกดในขอที่รับน้ําหนักเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมที่ทําใหขอตองรับแรงกดมากเกิน เชน การนั่งคุกเขา
พับเพียบ

3. ปจจัยทางพันธุกรรม โดยเฉพาะครอบครัวที่มีประวัติ
ขอและกระดูกออนผิวขอออนแอ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ประมาณรอยละ 50 จะเชื่อมโยงกับพันธุกรรม
4. อายุมาก แตอ ยางไรก็ ตามยังไม มีขอสรุปชั ดเจน
เนื่องจากผูสูงอายุบางรายก็ไมพบโรคขอเสื่อม

ใครที่มีโอกาสเปนโรคขอเสื่อมไดบาง
จริงๆแลวโรคขอเสื่อมสามารถพบไดทุกวัย แตพบ
ในผูสูงอายุไดบอยกวามาก จากการศึกษาพบวาผูที่อายุ
มากกวา 70 ป ตรวจพบลักษณะขอเสื่อมจากภาพรังสีได
รอยละ 70 แตมีเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้นที่มีอาการผิดปกติ

โรคขอเสื่อมจะวินิจฉัยไดอยางไร
1. การปวด ตึงขัดในขอ โดยเฉพาะเวลาตื่นนอนตอนเชา
หรือ เวลาอยูในอิริยาบถใดนานๆ
2.ตรวจรางกายพบปุมกระดูกบริเวณขอ ขอบวมขึ้น มี
เสียงลั่นในขอเมื่อมีการเคลื่อนไหวขอ กลามเนื้อรอบขอ
ลีบหรือออนแรง และขอขาดความมั่นคง
3. ภาพรังสีที่ผิดปกติ

ภาพรังสี ขอเขาปกติ

ขอเขาเสื่อม

ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหขอเสื่อมลุกลามรวดเร็ว

1. พันธุกรรม
2. อายุ เพศหญิง อวน
3. ป จ จั ย ทางโภชนาการ เช น การขาดวิ ต ามิ น ซี
และดี

โรคขอเสื่อมรักษาอยางไร
เปาหมายคือ ลดอาการปวดและรักษาการทํางานของขอ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ การรักษาจึงไมเพียงแคให
ยาเพื่อบรรเทาอาการปวด แตจะตองรักษาดวยวิธีการดังนี้
การทํากายภาพบําบัด
มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคขอเสื่อม
ไดแก การออกกําลังกายโดยเฉพาะการ
บริหารกลามเนื้อรอบขอ การใชอุปกรณ
ชวยพยุง และการใช
ความรอน

การรักษาทางยา
1. ยาทาภายนอก ไดแก เจลที่ทําจากสวนประกอบของ
พริก
2. ยารับประทานไดแก ยาตานการอักเสบกลุมที่ไมใช
ยาสเตียรอยด ยากลุมนี้มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวด
และลดอาการขอบวม สําหรับอาการปวดที่รุนแรงอาจ
ตองพึ่งยาบรรเทาอาการปวดกลุมอนุพันธของมอรฟน
3.ยาฉีดสเตียรอยด หรือน้ําไขขอเทียม (hyaluronic acid)
นั้นจะมีประโยชนในโรคขอเสื่อมบางชนิดและในผูปวย
บางรายเทานั้น

