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Pain is a Very common complaint in patients with a total hip arthroplasty. The
evaluation of the painful arthroplasty is becoming an ever more frequent clinical challenge
as the annual and total numbers of arthroplasties increase. The differential diagnosis
includes etiologies with intrinsic and extrinsic to the arthroplasty. Making the correct
diagnosis is essential in preventing unnecessary revision surgery and in planning surgery
especially if infection is diagnosed.
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วัตถุประสงค
1. ใหมีเพื่อใหมีความรูเกีย่ วกับสาเหตุของอาการปวดขอสะโพก หลังจากใสขอสะโพกเทียม
2. พื่อใหมีความรูถึงแนวทางการรักษาผูปวยที่มีอาการปวดหลังจากใสขอสะโพกเทียม
ปจจุบันการทําผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม ไดทํากันอยางแพรหลาย จุดประสงคของการทํา
ผาตัดคือ ตองการในขอสะโพกสามารถเคลื่อนไหวไดโดยปราศจากความเจ็บปวด ในบางกรณีหลังทํา
ผาตัดผูปวยยังมีอาการปวดอยูอีกซึ่งอาการปวดขอตะโพกหลังจากการทําผาตัดใสขอเทียมพบในขอ
เทียมชนิด Cement มีอุบัติการณประมาณ 20%-25%(14,15) ในผูปวยหลังผาตัด 1 ป และ 20% หลังจากทํา
ผาตัด 25 ป (1) ถึงแมวาอาการปวดขอสะโพกบางครั้งไมทําใหผูปวยเดือดรอน แตในบางกรณีผูปว ยมี
อาการมากจนทําใหตองแกไขดวยการทําผาตัดอีกครั้งหนึ่ง

สาเหตุ
อาการปวดที่เกิดขึ้นหลังผาตัดสามารถจําแนกไดเปน 2 สาเหตุใหญคอื
1. สาเหตุที่เกิดจากตัวขอสะโพกเทียม (Intrinsic courses) อันไดแก การเกิดขอสะโพกหลวม
(Loosening) และการเกิดภาวะติดเชื้อ (Spesis) ทั้งสองกรณีเปนสาเหตุสําคัญที่จะตองใหการวินิจฉัย
แยกโรคออกจากกันอยางเด็ดขาด เพราะแนวทางการรักษาทั้ง 2 แบบ แตกตางกันอยางสิ้นเชิง
นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทําใหเกิดอาการปวดขอสะโพกไดอีกคือ
- ภาวะ Subluxation ,dislocation, impingment, ภาวะกระดูกหักรอบขอ (Periprosthetic
fracture) ใน Cementless THA อาจเกิดอาการปวดตนขา (Thigh pain) โดยที่ยังไมเกิดภาวะขอหลวม
(loosening) ได ซึ่งจะพบในกรณี proximally porous-coated stem ประมาณ 26% และในกลุม
extensively coated stem ประมาณ 17% (5)
2. สาเหตุที่เกิดภายนอกขอเทียม (Extrinsic courses) ไดแก อาการปวดขอสะโพกที่เกิดจาก
อวัยวะอืน่ ๆ โดยรอบขอ ไดแก อาการปวดราวจากหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท, ภาวะ spinal
stenosis , การเกิด iliopsoas tendinitis , stress fracture ของ pubic rami เปนตน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 : สาเหตุของการเจ็บขอสะโพกหลังจากใสขอเทียม
Intrinsic causes
Extrinsic causes
- Infection (Sepsis)
- Lumbar spinal disease (17)
- Mechanical loosening
- Neurological (Sciatic nerve
Obturtrator , femoral nerve
- prosthetic fracture
- Impingement
- occult fracture
- Trochanteric busitis, nonunion(23)
- Subluxation , dislocation
- Heterotrophic ossification(19)
- Psychological problems
การวินิจฉัยจากประวัติผปู วย
ประวัติผูปวยที่มีอาการปวดขอสะโพก หลังผาตัดเปลี่ยนขอสามารถนํามาใชในการวินิจฉัยหา
ตําแหนงของโรคและสาเหตุได เชน ความเจ็บปวดบริเวณขาหนีบของผูปวยอาจบงบอกถึง พยาธิสภาพ
ที่เกิดขึ้นกับเบาตะโพก (Acetabulum) , เอ็นรอบขอสะโพกที่มีการอักเสบ หรือ บางครั้งก็อาจเกิดจาก
การอักเสบของ Iiopsoas Tendons อาการปวดบริเวณกน อาจทําใหตอ งนึกถึงภาวะกระดูกสันหลัง

เสื่อม แลวมีอาการราวมาที่จดุ นี้ได อาการปวดกนและราวไปดานหลังของขา จนถึงนองบงบอกถึง
พยาธิสภาพที่เกิดกับกระดูกสันหลังสวนเอว แลวมีอาการทางเสนประสาทรวมดวย อาการปวดบริเวณ
Greater trochanter อาจเกิดจากภาวะ trochanteric nonunion หรือ trochanteric bursitis ได อาการปวด
หลังทําผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกในกรณีที่ผปู วยมีอาการตอเนื่องทั้งกอนและหลังผาตัด โดยที่ไมมี
ชวงเวลาที่มีอาการดีขึ้น บงบอกถึง อาการปวดนัน้ เกิดจากสาเหตุภายนอกขอสะโพกทีย่ ังไมไดรับการ
แกไข
อาการปวดขอสะโพกเกิดภายหลังผาตัดเปลี่ยนขอโดยมีชวงเวลาที่ผูปว ยมีอาการดีขนึ้ ระยะ
หนึ่งหลังจากทําผาตัดแลวมีอาการปวดขิ้นมาอีกอาจเกิดขึ้นจากปญหาขอติดเชื้อ หรือขอตะโพกหลวม
(loosening )
อาการปวดขอที่สัมพันธกับการเคลื่อนที่ เชน การเดินหรือลุกนั่งจากเกาอี้ และดีขนึ้ เมื่อไดพัก
หรือนอน อาจบงบอกถึงสภาวะขอหลวม (loosening) ได แตถาผูปวยมีอาการปวดขอตะโพกตลอดเวลา
และปวดเวลากลางคืนรวมดวย จะตองนึกถึงภาวะติดเชือ้ ของขอเสมอจนกวาจะพิสูจนวาไมมี (17)
นอกจากนี้ประวัติของผูปวยที่ไดรับการทําผาตัด เชน หลังผาตัดเกิดมีปญ
 หาเรื่องแผลติดเชื้อหรือมี
น้ําเหลืองไหลซึมอยูตลอดเวลาถึงแมวาจะหายดีแลวก็ตาม ผูปวยอาจมีอาการของขอติดเชื้อเกิดขึ้นไดอีก
ซึ่งสวนใหญเชื้อที่เกิดขึ้นเปนชนิด staphyllococcus และมีความรุนแรงไมมากนัก อาการปวดอาจจะมี
อยูตอเนื่องสม่าํ เสมอ ไมเหมือนกับ อาการปวดที่เกิดขึ้นจากขอหลวม (loosening) ซึ่งผูปวยจะมีชวงเวลา
ที่ปวดและไมปวดสลับไปมาได
ผูปวยที่มีปญหาที่กระดูกสันหลังเชน โรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท, โรค Spinal
stenosis และมีอาการขอสะโพกเสื่อม หลังจากการทําผาตัดเปลี่ยนขอเทียมผูปวยอาจมีอาการปวดอีก
เนื่องจากในระยะแรกผูปว ยมี Activity จํากัด แตภายหลังผาตัดแลว อาการปวดขอสะโพกดีขึ้น จึงเหลือ
แตอาการปวดที่มีสาเหตุจากกระดูกสันหลังแทน
การตรวจรางกาย
การตรวจรางกายสามารถบอกถึงสาเหตุของการปวดขอสะโพกได เชน ในกรณีผูปวยมีอาการ
ปวดแตลกั ษณะการเดินเปนปกติ ตรวจรางกายโดยวิธี Trendelenburg test ไมพบวามีความผิดปรกติ
ของกลามเนื้อเกิดขึ้น ผูปวยในกลุมนี้ตองนึกถึงสาเหตุของอาการปวดทีเ่ กิดจากภายนอกขอสะโพก
มากกวา กลุม ที่เกิดจากสาเหตุของขอสะโพกอาจตรวจพบ Limping และกลามเนื้อ hip abductor ออน
แรงได
อาการปวดขอสะโพกตลอดการเคลื่อนไหวของขอ ถาตรวจพบจะตองนึกถึงภาวะขอติดเชื้อ
(Septic) เสมอ ตางจากในกลุม ขอหลวม (loosening) ซึ่งจะตรวจพบวามีอาการปวดมากเวลาขอ

เคลื่อนไหวในชวงสุดทายกอนที่จะหยุด (terminal motion) บางครั้งการคลําปุมกระดูกหรืออวัยวะ
รอบๆ ขอ สามารถบอกถึงสาเหตุของการปวดได เชน ปวดบริเวณ Greater trochanter อาจเกิดจากการ
อักเสบของถุงน้ําบริเวณนี้ (trochanteric bursitis) อาการปวดบริเวณ pubic rami อาจเกิดจากภาวะ
pubic rami stress fracture ผูปวยที่มีอาการปวดเวลาเคลื่อนไหวบางทา อาจเกิดจากภาวะ instability
หรือ impingment ของ hip ดังนั้นนอกจากประวัตแิ ลว การตรวจรางกายเมื่อสิ้นสุดควรจะได ขอสรุปวา
สาเหตุของการปวดขอหลังผาตัดเปลี่ยนขอเทียมนี้เกิดจาก ภายนอกหรือภายในตัวขอเอง โดยเฉพาะถา
เกิดจากภาวะความผิดปรกตินอกขอ เชน จากกระดูกสันหลังทับเสนประสาทก็จะมีอาการที่เกิดจาก
เสนประสาท Sciatic nerve , femoral nerve หรือ obturator nerve ที่ถูกกดทับรวมดวย (ตาราง 2,3,4)
ตาราง 2 : ตําแหนงที่มีอาการปวดอาจชวยใหทราบถึงสาเหตุของโรค(22)
Site of pain
Etiology suggested
Intrinsic
Extrinsic
Groin pain
Acetabular loosening
Iliopsoas tendinitis
Proximal femoral component
Buttock
Lumbar spine disease
SI joint
Anterior proximal thigh pain
Femoral component problems
Posterior buttock, thigh pain
Especially with calf pain

Lumbar spine disease

Pain over the greater trochanteric

Trochanteric bursitis
Trochanteric nonunion
Pain ful trochanteric hard ware (wires)

ตาราง 3 : ลักษณะของการปวดที่ทําใหนกึ ถึงสาเหตุของโรค
Nature of Pain
Etiology Suggested
Pain free period after THA
Loosening or Sepsis(14)
No pain-free period after THA
Extrinsic caurse, lumbar spinal disease
Pain increased by activity and relieved by Aseptic loosening

rest
Night pain, rest pain, constant pain
Start-up pain, produced when starting to
walk after resting
Pain withs radiation below the knee,
numbness, paresthesia
ตาราง 4 : การตรวจรางกายและสาเหตุของโรค
Physical exam
Limp, abductor weakness
Normal gait, Negaitve trendelenberg

Sepsis(9)
- aseptic loosening femoral component
micromotion
- Iliopsoas tendinitis
Lumbar spine disease

Etiology suggested
Intrincis causes
Extrincis causes

Pain throughout a passive range of motion

Sepsis

Pain at extrem of motion

Aseptic loosency

Guard aginst motions that cause pain

Subluxation, impingment

อาการปวดขอที่เกิดขึ้นในตัวขอสะโพก จําเปนที่จะตองหาสาเหตุนอกจากการใชประวัติและ
ตรวจรางกายแลว การให X-ray , lab อื่น ๆ มาชวย อาจบอกไดถึงสาเหตุวาเกิดจากภาวะติดเชื้อหรือไม
การวินจิ ฉัยภาวะขอหลวมทีไ่ มไดเกิดจากการติดเชื้อสามารถดูไดจากภาพถาย X-ray การ
นําเอาภาพถาย X-ray มาเปรียบเทียบดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคนไข สามารถใหการวินิจฉัยถึง
ภาวะ loosening ไดดีที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะใชเวลานานตองอาศัยภาพถาย X-ray
ของผูปวยที่หลังทําผาตัดเปนระยะมาประกอบกันจึงจะสามารถบอกไดวาสวนของ component นี้ หลวม
หรือไม ลักษณะของ X-ray ที่ถือวาเปน Definite femoral loosening คือ 1. Migration of the femoral
component 2. prgressive complete radioluncy at the bone cement interface มากกวา 2 mm 3. มี
fracture ของ cement mantle แตอยางไรก็ตามมีบางรายงานพบวา radiolucency บริเวณ cement อาจคง
สภาพอยูไดนานโดยไมทําใหเกิดภาวะ loosening เกิดขึ้น2 การตรวจภาวะขอหลวมทางภาพถาย X-ray

ในสวนของ femoral component จะมีคา sensitivity ประมาณ 91% และ specifiaity เทากับ 93% ในสวน
ของ Acetabular component จะมี sensitivity เทากับ 92% และ Specificty เทากับ 94% และจะเพิ่มขึ้นถา
ถาย X-ray ทา obturator หรือ Iliac oblique views เพิ่มขึ้น มีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางภาพถาย Xray กับสิ่งที่ตรวจพบในการผาตัดของ Acetabular component โดย Hodgkinson และคณะ(12) ในป 1988
พบวาในกลุมที่มี radiolucency line บริเวณ bone cement bone junction อยางตอเนื่องกัน จะมี
Acetabular loosening โดยไมตองคํานึงถึงขนาดของ radioducency line อยูถิง 94% นอกจากนี้ใน
ผูปวยที่มี radiolucency ใน zone 2,3 ของ Charnley and Deley จะมี loosening เทากับ 74% แตถาพบวามี
radiolucency เฉพาะใน Zone 1 หรือ 3 จะตรวจพบวามี loosening ประมาณ 7% ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของ Zone 2 ที่จะทําใหอายุใชงานของ Acetabular Component ยาวนานขึ้น
การประเมินภาวะ loosening ที่เกิดขึ้นในขอเทียมที่ไมใช cement อาจประเมินไดยากกวา
cement ดังนั้น จําเปนที่จะตองรูถึงลักษณะของการเชื่อมติดกันของกระดูกกับ implant ซึ่ง Engh และ
คณะ(4) ไดใหคําจํากัดความของ Bone ingrowth ไวคือ จะตองมี major criteria (osteointegration)
ประกอบดวย 1. absense of reactive lines around the porous portion 2. endosteal spot weld และมี
Minor sign of osteointegration ซึ่งประกอบดวย 1. Calcar atrophy 2.absence of bead loss 3. stable
distal stem 4. absense of a pedestal bone formation ในกรณีที่เกิด loosening ของ femoral
component จากการภาพถาย X-ray อาจตรวจพบวามี Migration หรือ เกิด radiodense, reactive line
โดยรอบ implant ในสวนของ acetabular component การวินจิ ฉัยวาเกิด loosening
ประกอบดวยการตรวจพบวามี Migration ของ cup เกิดขึน้
เมื่อมีการติดเชือ้ ภายในขอสะโพกที่ใสขอเทียมรางกายจะมีการตอบสนองตอภาวะติดเชื้อโดย
จะมีทั้งการสรางและการทําลายกระดูกรอบรอยตอของ cement Lyon และคณะ (16) พบวาภาพถาย Xray ของขอเทียมที่มีการติดเชื้อจะมีลักษณะสําคัญ 2 อยางคือ 1. เกิด scallopsed endosteal bone
resorption หรือ มี laminated periosteal new bone formation โดยถาตรวจพบวามีลักษณะของ bone
resorption เกิดขึ้น จะมีความสัมพันธกับ infection มากถึง 90% โดยมี sensitivity เทากับ 47% และ
specificity เทากับ 96%
การใช Arthography ในการวินิจฉัยภาวะ loosening ของขอเทียม
การฉีดสีเขาในขอสะโพกทีม่ ีอาการปวดหลังผาตัดใสขอเทียมสามารถชวยในการวินจิ ฉัยภาวะ
loosening ไดโดยสีที่ใสเขาไปนั้นอาจไปแทรกอยูระหวาง cement กับกระดูกหรือตัว implant ซึ่ง แสดง
ใหเห็นถึงการมีชองวางเกิดขึ้นกับตัว implant, cement และกระดูก แตในบางกรณีการทํา Arthrogram
และพบวามีสีเขาไปอยูระหวางชั้นเหลานีแ้ ตก็ไมไดบงบอกถึงวาจะตองเกิดภาวะ loosening เสมอไป

Lyon และ O’Neil DA พบวา การฉีดสีเขาไปในขอเทียมสามารถชวยในการวิจัยภาวะ loosening ของ
acetabulum ไดดีกวาของ femur (16,20) มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอการทดสอบโดยวิธีนี้เชนปริมาณของสี
ที่ฉีด ถามีปริมาณมากกวา 30 ml จะทําใหความแมนยําในการวินจิ ฉัยนอยลงเนื่องจากผูป วยมี pseudo
capsule เกิดขึน้ (16) สีที่เห็นอาจไปซอนกับชั้นของ interface ที่ยังไมเกิด loosening หลังจากฉีดสีแลว
ควรใหผูปว ยเดินลงน้ําหนักเพราะจะทําใหสีกระจายแทรกเขาไประหวางชองวางของ Cement และ
กระดูกหรือ implant ไดดีขึ้น Maus(18)และคณะไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีดสีและการ
ตรวจพบในขณะทําผาตัด (ตาราง 5) พบวามีความสัมพันธกับการวินจิ ฉัยภาวะ loosening ของ
acetabular ไดมากกวา femoral component
ตาราง 5 Arthrogram ที่มีความสัมพันธกบั component loosening(18)
ลักษณะ Contrast at cement bone interface
Surgically finding
Acetabulum
- all zone
- zone I and II
90% loose
- zone II and III
- > 2 mm in any zone
´ 95% loose
Femoral - distal to the intertrochanteric line
-Æ 98%
beyon the mid long-stem
- prosthesis cement interface
--Æ 95%
การฉีดสีเพื่อการวินิจฉัยภาระ loosening ในขอตะโพกเทียมที่ไมใช Cement จะมีประโยชน
นอย เนื่องจากใน Cementless จะมี effective joint space คือจะมีบริเวณที่ไมมี osteointegration และสี
เขาไปแทรกระหวาง implant กับกระดูกทําใหดูเหมือนวาเกิด loosening เกิดขึ้น แตจริง ๆ แลว ขอ
ตะโพกเทียมนีย้ ังติดแนน (18) (false-positive)
การวินิจฉัยภาวะขอเทียมติดเชื้อจากการเจาะดูด (Aspriation)
การเจาะดูดเอาน้ําขอตะโพกเทียมไปวินิจฉัยภาวะติดเชื้อพบวามีโอกาสเกิด false-Negative ได
เนื่องจาก Bacteria ที่เกิดขึ้นสามารถสราง Biofilm ทำใหไมสามารถตรวจพบ หรือเกิดจากการที่ผูปว ย
ไดยาปฏิชีวนะมากอน คา sensitivity อยูระหวาง 0-91% และ specificity เทากับ 81%-100% และ

accuracy เทากับ 58%-96% ซึ่งมีชวงคอนขางกวาง แตอยางไรก็ตาม ถาเจาะแลวเจอเชื้อที่เปน pathogen
ก็สามารถวินิจฉัยภาวะติดเชือ้ ได 100% (13,18,20,21)
การวินิจฉัยภาวะขอเทียมติดเชื้อจากการตรวจเลือด
1. การตรวจ White blood cell count (WBC)
การตรวจชนิดนี้มีประโยชนนอยเพราะการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นที่ขอตะโพกเทียม
เปนไปอยางชา ๆ นอกจากผูป วยเกิดภาวะ fulminant sepsis (2,3) ก็อาจจะแสดงผล Lukocytosis
ใหเห็นได
2. การตรวจโดยอาศัย ESR
ในคนปกติหลังจากทําผาตัดใหญ จะพบวามีคา ESR สูงนานไดถึง 6 เดือน แตจะสูงไม
มาก ในคาปกติจะนอยวา 30 mm/hr (1,6) การที่คา ESR สูงมากอาจชี้ใหเห็นถึงวา ผูปวยมีการ
อักเสบเกิดขึ้นซึ่งอาจเปนไดทั้ง septic และ aseptic ในผูปวยที่มีโรคอยูเกา บางชนิดจะมีคา
ESR ขึ้นสูงได (ตาราง 6) คา Sensitvity เทากับ 73% - 100% คา specificity เทากับ 69%-94%
และมี acurrary อยูระหวาง 73%-88% ดังนั้น ประโยชนของคา ESR ก็คือ ถามีคาต่ําก็สามารถที่
จะใหการวินิจฉัยภาวะปวดขอเทียมนี้ไมนาจะเกิดจากการอักเสบหรือติดเชื้อ
ตาราง 6
คา ESR อาจสูงไดในกรณีดังตอไปนี้
Pregrancy
Multiple myeloma
Macroglobulinemia
Chornic infection
Rheumatoid arthritis
Connectine tissue disorders
Neoplastic disease
3. การใชคา C-reative protein (CRP)

CRP เปน protein ที่สรางภายหลังจากผูปว ยไดรับการผาตัด ปรกติจะมีคานอยกวา 10
mg/L และหลังผาตัดจะขึ้นสูงและกลับมาสูปรกติภายใน 3 สัปดาห แตถายังสูงตลอดแสดงวามีการติด
เชื้อเกิดขึ้น Sanzen และ Curlson(24) พบวา คา ESR ถามากกวา 30 mm/hr และ CRP มากกวา 20 m/L
ผูปวยนี้มีโอกาสเกิดภาวะติดเชื้อของขอตะโพกหลังผาตัดมากกวา 90% (22 รายใน 23 ราย)
การใช Radionuclide Arthrography ในการวินิจฉัยภาวะ loosening ของขอตะโพกเทียม
ปจจุบันมีการใช Technitium -99 M Methylene diphosphonate (MDP) เปนตัวชวงการวินิจฉัย
ภาวะขอเทียมหลวม โดยอาศัยหลักการที่เมื่อมีภาวะขอเทียมหลวมเกิดขึ้น จะทําใหเกิดปฏิกิริยาตอ
กระดูกบริเวณที่ติดกับ Cement โดยทําให เกิด Bone turn over เร็วขึ้น จิงเห็นเปน Hot spot จากการที่
TC-99 ไปจับบริเวณนั้น ๆ การนํามาใชพบวามีภาวะทีเกิด increased uptake ไดโดยที่อาจไมเกิดภาวะ
ขอตะโพกเทียมหลวมเกิดขึน้ เชน ภาวะ stress fracture, hetertopic ossification, infection หรือ RSD
ดังนั้น TC-99 จะเปนตัวที่ sensitive แตไม sepcific ตอการวินิจฉัยขอเทียมหลวม ในกรณีที่ Bone scan
ใหผล negative อาจบอกไดวา สาเหตุของการปวดสะโพกนาจะเกิดจากสาเหตุนอกขอ (extrinsic cause)
การใช Bone scan ในการตรวจขอตะโพกเทียมชนิด Cementless พบวามี Bone activity เกิดขึน้
เปนระยะเวลานาน ลักษณะ Bone scan สามารถแบงออกเปนระยะได (ตาราง 7) ภายใน 2 ป 66% ของ
cementless acetabular component จะมีการเปลี่ยนแปลงของ Bone scan กลับมาสูภาวะปกติ เมื่อเทียบ
กับ femoral component จะพบวา femoral component มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชากวา ดังนัน้ การใช
Bone scan ในการประเมินภาวะ loosening ที่เกิดกับ Cementless THA จะตองคํานึงถึงผล false-positive
ที่อาจเกิดขึ้นได
ตาราง 7 ลักษณะของ Bone scan ใน Cementless THR
Post operative
2-6 weeks
6-12 months
12-24 months

ลักษณะ Bone scan
intense increased uptake
Increased uptake
Normal uptake

ขั้นตอนการประเมินอาการปวดขอหลังทําผาตัดอาจสรุปไดตามแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 ขัน้ ตอนการประเมินภาวะ Painful THA
ประวัติ, ตรวจรางกาย, Plain radiograph

Intrisic cause

Extrinsic cause
±
Bone scan

ESR , CRP
Arthrogram, Aspiration

Normal uptake
Mechanical
loosening

Sepsis

increase uptake
Confirm
extrinsic cause

การปองกันภาวะปวดขอ หลังจากเปลี่ยนขอเทียม
การปองกันภาวะปวดขอที่อาจเกิดขึ้นไดหลังผาตัด จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การเลือกผูปวย ผูปวยที่มาทําผาตัดเปลี่ยนขอจะตองมีสาเหตุของการปวดมาจากที่ขอ
สะโพกโดยตรง และผูปวยตองมีสุขภาพดีสามารถทําผาตัดได ทั้งนีเ้ พือ่ ที่จะหลีกเลี่ยง
ปญหาติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นหลังผาตัด
2. การทําผาตัด แพทยผูปวยที่ทาํ ผาตัดตองมีทักษะทีด่ ีในการทําผาตัดเปลี่ยนขอ รวมถึงผูรวม
ในการผาตัด การทําผาตัดตองคํานึงถึง Atraumatic tissue handling ซึ่งมีผลตอการเกิด
Hetrotrophic ossification และ infection การวางตําแหนงของ implant ใหถูกตอง ซึ่งมีผลตอ
การเคลื่อนไหวของขอตะโพกและการเกิด subluxation หรือ dislocation ตามมา, ระยะเวลาการทําผาตัด
และการใหยาปฏิชีวนะมีผลตอการปองกันภาวะติดเชื้อของขอสิ่งเหลานี้สามารถปองกันการเกิดภาวะ
ปวดขอสะโพกหลังการทําผาตัดได
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