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วัตถุประสงค นิสิตสามารถ 
1. อธิบายการเคลื่อนไหวของขอสะโพก ในขณะประวัตแิละเมื่อมีกิจวัตรประจําวนั 
2. อธิบายแรงที่เกิดขึ้นในขอสะโพกและปจจัยที่มีผลตอ joint reaction 
3. อธิบายวิธีการคํานวณแรงที่เกิดในขอสะโพกในแนว Sagittal plane ได 
4. ประยุกตนําเอาไปใชกับการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาขอสะโพกและการดูแลผูปวยหลังผาตัด 
5. เขาใจวิธีการลดแรงที่กระทําตอขอสะโพก 

 
 ขอสะโพกมีลักษณะเปน Ball and Sociate joint ที่ใหญที่สุดในรางกายความมั่นคงของขอที่ทําใหขอไปหลุดออก
จากกัน เกิดจากปจจยัตางๆ เหลานี้คือ  

1. ลักษณะ Ball and Sociate joint ที่ไมสามารถทําใหการเลื่อนหลุดจากการ Slidining  
2. ความลึกของ acetabular lumbar ซ่ึงเปน fibrocartiage รอบขอบของขอทําใหจดุหมุนของ femoral 

head อยูลึกเขาไปใน acetabular  
3. เปนตาง ๆ ที่ยดึขอที่สําคัญคือ Iliofemoral ligament  และสวนของ anterior joint caspule ที่หนาตวั

ทางดานหนา 
4. กลามเนื้อโดยรอบขอสะโพก ส่ิงเหลานี้ทําใหขอสะโพกมีความมั่นคงมากที่สุดขอหนึ่ง ถึงแมจะมี

การเคลื่อนไหวไดมาก แรงที่มากระทําทําใหขอหลุดออกจากัน ตองใชแรงมาก บางครั้งพบวามี
กระดูกหักรวมดวย เชน Posterior hip dislocation ใน adult สวนใหญม ีfracture posterior hip ของ 
acetabular รวมดวย 

 สวนของ acetabulum ที่มีลักษณะ concave จะมีสวน cartilage ที่หนาอยูบริเวณรอบ ๆ มีลักษณะเปนรูปเกือกมา 
สวนที่หนาแสดงถึงบริเวณทีรั่บแรงกดในขอจากกระดูก femoral head มากซึ่งจะเปนบริเวณ postero superior ของ 
acetabular และตรงกับบริเวณที่ขอมีการเสือ่มมากที่สุด จากการศึกษาใน cadaver specimen(1) และจากการศึกษาถงึแรงที่มา
กระทําในสวนตาง ๆ ของ acetabulum ของผูปวยที่มีกระดูก acetabulum แตก พบวาสวนของ acetabulum ที่รับแรงกดมาก
ที่สุด คือ สวน Posterior well รองลงมาคือ anterior well และ Superior wall ของ acetabular ตามลําดับ(2)  
 บริเวณสวน femoral head ที่ประกอบเปน hip joint จะมลัีกษณะconvex เขากับสวน acetabulum fermoal head มี
รูปรางเปนทรงกลม แตมีสวนดานติดกับ Acetabulum เปนรูป 2/3 ของทรงกลม ผิวของ femoral head ประกอบดวย 
Cartliage โดยจะมีสวนที่รับน้ําหนกัดาน Superior หนามากที่สุด เมื่อเทยีบกับของรอบนอกและดานใน การทําผาตัดบาง



ชนิดตองการเปลี่ยนจุดรับน้าํหนักของขอโดยไปแทนที่ บริเวณ superior articular surface ผลที่ได พบวา ไมดีเทาที่ควรซึ่ง
สามารถอธิบายจากการที่ความหนาของผิวขอที่ไปแทนทีไ่มมากเทาเดิมจึงเกิด การเปลี่ยนแปลงชนดิขอเส่ือมไดเร็วกวา
ปรกติ (3) โดยสรุปที่บริเวณ femoral head จุดที่รับน้ําหนกัมากที่สุดอยูที่ superior quadant ของ femoral head  
 สวนของ femoral neck ทํามุมกับ femoral shaft ประมาณ 125 องศา (90-125 องศา) การที่มีมุมเกิดขึน้จะชวยให
การเคลื่อนที่ของขอเปนไปไดมากขึ้น เชน การ flexion ของ hip จะประกอบดวย flexion และ external rotation ทําใหขอ
สะโพกสามารถงอไดมากถึง 140 องศา แตถาไมมี neck shaft ที่ทํามุมกบัเกิดขึ้น การงอของขอสะโพกอยางเดียวจากการ 
flexion ของ femur ทําใหงอไดไมถึง 900 ก็จะเกิดการชนกนัระหวาง Greater trochanter กับขอบของกระดูกเชิงกราน neck 
shaft angle ถานอยกวา 125 องศา เรียกวา Coxa vara มีผลตอแรงที่กระทําในขอสะโพกกลาวคือ ใน Coxa vara ระยะ
ระหวาง greater trochanter กับจุดหมุนของ femoral head ส้ันกวาในภาวะปกติ ทําให abductor moment arm มากขึ้น 
กลามเนื้อ gluteus medis ที่เกาะที่ greater trochanter ไดเปรียบเชิงกลจึงทํางานนอยลง ดังนั้นผลรวมที่เกิดขึ้น คือ joint 
reaction force ที่เกิดในขอสะโพกจึงลดลง แตเมื่อมองที่ femoral neck พบวาบริเวณ cotex ของ femoral neck ดานนอกตอง
รับแรง bending moment สูงถวงในภาวะปกติซ่ึงอาจเกิด stress fracture ไดตามมา ในกรณีของ coxa valga คือ ภาวะที่ neck 
shaft angle อยูมากกวาปกติคอืมากกวา 135 องศา ผลที่เกิดตามมาคือ ระยะระหวางกลามเนื้อ gluteus medius คือ จุดหมุน
ของ femoral head จะสั้นกวาปรกติ กลามเนื้อ Gluteus medies จึงตองทาํงานมากขึ้นเพื่อทําใหสมดลุย ดังนั้น ผลรวมของ 
joint reaction force ที่เกิดขึน้ภายในขอจึงมากขึ้น จากการศึกษาพบวา การทํา valgus osteotomy สามารถทําให joint 
reaction force เกิดไดมากขึ้น ดังนั้นจึงตองทํา Greater trochanteric advancement รวมดวย(4) femoral head นอกจากจะมี 
neck shaft angle แลวยังมี anteversion ซ่ึงวัดจาก long axis ของ femoral head ทํามุมกับ transvese axis ของ femoral 
condyle ในคนปกติจะมีคาประมาณ 15 องศา (5,6) ในกรณีที่ femoral antersion มากกวา 15 องศา พบวาในทา neutral ของ 
leg สวนของ femoral head ดาน anterior จะออกมาพนขอบของ acetabulum ดังนั้นเพือ่ทําใหสวน anterior ของ femoral 
head กลับเขาใน acetabulum รางกายจึงตอง internal rotation ของ hip นั้นคือ นั้นคือเวลาเดินจะเกิด Toe in gait เกดิขึ้น พบ
ในกรณีที่ผูปวยมี depplastic hip (7)  
 ผูปวยที่มี femoral antevesion นอย พบวาลักษณะการเดินของผูปวยผิดปกติ คือ เดน toe out gait เหมือน.... พบได
ในผูปวยที่มี fracture ของ femoral neck และมี malunion ของ neck ในทา rtroversion   
 สวนประกอบดานในของ femoral neck ประกอบดวย cancellous bone ที่มีการเรียงตัวเปนระเบยีบตามแรงที่มา
กระทํา แบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ Compression Trabecular และ Tension Trabecular ในสวน compression trabecular 
ส วนใหญอยูบริเวณดาน medial side ของ femoral neck และสวน tensile trabecular อยูในสวนของ greater trochanter ใน
ผูสูงอายุโดย aging process พบวา tensile trobecular จางหายไปกอน compression trobecular   
 ลักษณะทาง Kinematics ของขอสะโพก  เปนการศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของขอโดยดูจากรูปรางของขอ
เปนหลัก ขอสะโพกมีลักษณะเปน Ball and Socket joint การเคลื่อนไหวแบงเปน 3 แนว คือ sagittal plane คือการเคลื่อนที่ 
flexion และ extension การเคลื่อนที่ในแนว transverse plane ประกอบดวยการเคลื่อนไหว internal และ external rotation 
สุดทายคือการเคลื่อนไหวในแนว forntal plane ไดแก การเคลื่อนไปในทศิทาง abduction และ adduction พบวาขอสะโพก



มีการเคลื่อนไหวไดมากที่สุดในแนว saggital plane ซ่ึงสามารถเคลื่อนไหวจาก 0  องศา ถึง hip flexion 1400 องศา และยัง
สามารถทํา extension ซ่ึงในชีวิตประจําวันใชนอย อยูในชวง 0 ถึง 15 องศา ในแนว frontal plane ขอสะโพกสามารถ 
abduction ไดจาก 0 ถึง 30 องศา สวน aductio สามารถทําไดนอยกวา โดยมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 25 องศาในแนว Transverse 
plane ขอสะโพกสามารถ external rotation ไดจาก 0 ถึง 90 องศา เนื่องจากมี anteversion neck shaft angle และ การทํา 
internal rotation สามารถทําไดนอยกวา โดยมีคาระหวาง 0-70 องศา ในขณะที่งอสะโพก เมื่อจัดการหมุน internal และ 
external rotation ในทา hip extension พบวา มีคานอยกวาเนื่องจากในทา hip extersion soft tissue รอบขอ เชน anterior 
capusle จะตึงทําใหการเคลือ่นที่ลดลง 
 การรัดการเคลื่อนที่ของขอสะโพกขณะเดนิสามารถทําไปใชประโยชนไดมาก การวัดโดยใช electrogoniometic 
ในทั้ง 3 plane ของการเคลื่อนที่พบวา ขอสะโพกจะงอมากที่สุดในจังหวะ late swing phase  
 การเคลื่อนไหวที่ในชวงที่มี extension ของขอสะโพกมากที่สุด ชวง hell-off โดยรวมแลวพบวา การเคลื่อนที่ของ
การเดินสะโพกจะใชมุมตั้งแต 0 ถึง 35 หรือ 40 องศาในแนว Sagittal plane การเคลื่อนไหวขณะเดินในแนว frontal plane 
พบวา hip มี abduction เกิดขึน้ ในชวง swing phase โดยจะเริ่มในชวง Toe-off แตขณะ heel strike ขอสะโพก จะ
เปลี่ยนเปน adduction เพื่อทาํใหเกดิ moment of insertia เขาสูศูนยกลางจนถึงระยะ late stance phase ในขณะที่ hip joint 
อยูในชวง swing phase hip จะอยูในทา externally rotate จนถึงกอนที่เกิด heel strike จึงเปลี่ยนมา เชน intermally rotation 
โดยเฉลี่ยแลว การเคลื่อนในแนว frontal plane เทากับ 12 องศา  และในแนว transvere plane เทากับ 13 องศา การเคลื่อนที่
ของขอสะโพกในคนสูงอายพุบวาแตกตางจากคนอายนุอบย โดยพบวาคนสูงอายุจะมรีะยะ Strie ที่ส้ันกวาและการ
เคล่ือนที่ของขอสะโพกนอยกวาทั้งใน flexion และ extension การเคลื่อนไหวของขอสะโพกในขณะที่มีกิจกรรมแตกตาง
กัน ก็จะใช range of motion ตางกันไป ขอสะโพกตองใชชวงการเคลื่อนทากที่สุดในขณะนั่งยอง ๆ หรือนั่งผูกเชอืกรองเทา 
ใชมุมในการเคลื่อนที่แนว sagittal plane เทากับ 122 องศา ขณะนัน้บนัไดใชมุม 67 องศา มากกวาขณะลงบันไดซึ่งใชการ
เคล่ือนที่ประมาณ 36 องศา ในขณะนั่งเกาอ้ีตองใชการเคลื่อนที่ของขอสะโพก 104 องศา โดยปรกตนิอกจากใชการ
เคล่ือนที่ในแนว Sagittal plane เปนหลักแลว ขอสะโพกตองมีการเคลื่อนที่ในแนว frontal และ transvese plane ควบคูไป
ดวย โดยสรุปในชีวิตประจําวันขอสะโพกควรจะตองสามารถเคลื่อนที่ในแนว Sagital plane ได อยางนอย 120 องศา และมี
การหมุนในแนว transvese plane ไดอยางนอย 20 องศา จึงจะสามารถใชชีวิตประจําวันไดดวยความสะดวกสบาย 
 ผิวของขอสะโพกโดยปรกตติองมีผิวมันเรยีบเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น จากลักษณะรูปรางเชน Ball and 
Soket joint ดังนั้น การเคลื่อนที่สวนใหญ คือ การ “ Gliding” ของ femoral head ไปที่ผิวของ acetabulum ในกรณีที่รูปทรง
ของ femoral head ผิดปรกติ เชน กรณีที่เกิด avascular necrosis ของ femoral head และมีการทรุดตัวของ femoral head 
ตามมาก ผิวขอที่ femoral head เมื่อมีการเคลื่อนที่ Gliding ไปที่ผิวของ acetabulum เกิดลักษณะ compression และ tension 
ที่ผิวของขอที่ผิดปรกติทําใหกระดูกออนมีการเสื่อมสภาพและเกิด secondary osteoartritis ตามมา 
  โดยสรุป การเคลื่อนที่ของขอสะโพกใช Gliding ที่ Ball and Socket เปนหลัก โดยมีการเคลื่อนที่ผิวของขอขนาน
กันระหวาง femoral head และ acetabulum cortiage 
 



การศึกษาการเคลื่อนไหวของขอสะโพกโดยดูลักษณะ Kinctics :   เปนการศึกษาเรื่องของแรงที่มากระทํากับขอสะโพก
ในขณะทํา actvitiy ที่แตกตางกันออกไป  
 ในขณะยนื 2 ขา (two-leg stance) Body center gravilty จะผานระหวางขอสะโพกทั้ง 2 ขางในแนว frontal plane 
และในแนว sagittal plane จะผานหลังตอ public symphsis ในขณะยืนตรง 2 ขาไมพบวา มี Moment เกิดขึ้นที่สะโพกขาง 2 
ขาง ดังนั้น joint reaction force ที่เกิดขึ้น เทากับ คร่ึงหนึ่งของน้ําหนักตวัสวนที่เหนือตอขอสะโพกน้ําหนกัของใตตอ
สะโพกโดยปรกติประมาณ 1/6 ของน้ําหนกัตัว ดังนั้น น้าํหนักสวนที่เหนือตอขอสะโพกเทากับ 2/3 ของน้ําหนักตวั ดังนัน้ 
joint reaction force ที่ขณะยนื 2 ขา ของขอสะโพกแตละขางเทากับ1/3 เทาของน้ําหนักตัว (1/2 x 2/3) ทั้งนี้ตองไมมีแรง
ของกลามเนื้อเขามาเกี่ยวของดวย 
 ในภาวะยืนขาเดียว (Single-leg stance) พบวาในกรณนีี้มแีรงที่เกิดจาก gluteem medies เขามาเกีย่วของดวย 8 โดย
คิดวาเมื่อยืนขาขางเดียวและสามารถทรงตัวอยูได moment ที่เกิดรอยจดุหมุนของขอสะโพกจะเปนศูนย ดังนั้น moment ที่
เกิดจากน้ําหนกัตัวสวนที่เหลือกับกลามเนือ้ gluteus medies จึงตองเทากัน (moment เกิดจากแรงคูณดวยระยะทางที่ตั้งฉาก
กับแนวแรง) ระยะทางจากจดุศูนยกลางของ femoral head มายังบริเวณที่กลามเนื้อ gluteus median และจุดทีน่้ําหนักตัว
ผาน สามารถวัดไดจากภาพถาย X-ray กลามเนื้อ gluteus median คูณกบัระยะระหวางจุดศูนยกลางของ femoral head มายัง 
greater trochanter จะมีคาเทากับ 5/6 ของ body weight (คํานวนจาก BW-น้ําหนกัของขา 1 ขาง = w -1/6W=5/6W) คูณกับ
ระยะทางระหวางจุดศนูยกลางของขอสะโพกถึงจุดที่น้ําหนักตวัผาน จากการคํานวนสามารถหาคาแรงของกลามเนื้อ 
gluteus median ไดเทากับ 2 เทาของ BW (2W) เมื่อทราบแรงที่มากระทาํทั้ง 2 แรง จึงสามารถทางผลรวมของแรงที่เกิดด
จากกลามเนื้อ gluteu median และ น้ําหนัก 5/6 BW โดยอาศัยหลัก Triangle of forces พบวา Joint reaction force ของ hip 
joint มีคาเทากับ 2.75 BW(8) โดยทํามุม ประมาณ 15-20 องศาจากแนว vertical จากการคํานวนหาคา joint reaction force 
สามารถนําไปใชกับวิธีการรักษาคนไขที่มภีาวะขอเส่ือม โดยอาศัยหลักการลดแรงที่เกิดขึ้นในขอ ซ่ึงเมื่อ joint reaction 
ของ hip joint ลดลง อาการปวดที่เกิดขึ้นสามารถลดลงตามไปดวย การลดน้ําหนกัสามารถลด joint reaction force ได
โดยตรง แตเปนสวนที่ผูปวยทําไดยาก เนื่องจากผูปวยเจบ็ขอสะโพกการเคลื่อนไหวก็ลําบากการออกกําลังกายมนีอยจึงเกิด 
positive nictrogen balance น้ําหนักตวัก็มแีตจะเพิ่มขึน้การเพิ่มระยะทางระหวางจุดกึง่กลางของ femoral head กบั greater 
trochanter สามารถทําให แรงที่เกิดจาก glutem median ที่ใชในการรักษาสมดุลของ moment ลดลง ผลที่ไดคือ joint 
reation force ลดลง ในการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกการวางสวนของ acetabulum cup เขามาดานใน (medialization) สามารถ
ลด joint reaction force ได เชนกัน ในผูปวยที่มีขอสะโพกเสื่อมพบวามีการเคลื่อนที่ของจุดกึ่งกลางขอสะโพกไปดาน 
lateral, superior และ posterior ทั้งนี้อาจอธบิายไดจากการที่กลามเนื้อ gluteu median ออนแรงทําใหแรงที่ดันได femoral 
head เขาสูจุดกึ่งกลางลดลง เมื่อจุดหมนุของ hip joint เล้ียงออกไปดานนอกยิ่งทําให joint reaction force เกิดมาขึ้นตามมา 
 ผูปวยที่มีขอสะโพกเสื่อมรางกายจะพยายามลดแรงที่เกิดขึ้นในขอสะโพก โดยการเอยีงตัวเขาหาขอสะโพกขางทีม่ี
ปญหา ทั้งนี้เพือ่เปนการลด moment ที่เกิดจากน้ําหนักตวัคูณกับระยะทางถึงจุดหมนุขอสะโพก ดงันั้นกลามเนื้อ gluteu 
median ทํางานลดลง ผลรวมของ joint reaction force ก็ลดลง ลักษณะการเดินของผูปวยนีเ้หลานี ้
“ Trendelembury gait” 



 การนําความรูเสี่ยง moment ที่เกิดขึ้นรอบขอสะโพกสามารถนํามาใชในการรักษาผูปวยโดยมีเปาหมายในการลด
แรงที่เกิดในขอสะโพกการใชไมเทาชวยพยุงตัวสามารถลดแรงที่มากระทําที่ขอสะโพกได พบวาถาใช caine ในดานตรง
ขามกับขอที่มีพยาธิสภาพ จะสามารถลดแรงที่เกิดในขอสะโพก (joint reaction force) ลงใหถึง 35%(9) นอกจากนี้มี
การศึกษาการใช ไมเทาชวยเดิน พบวา ถาใชไมเทาในดานตรงขามกับขอสะโพกที่มพียาธิสภาพโดยใชน้ําหนกั 15% ของ
น้ําหนกัตัวพยงุดันไมเทาจะทําให joint reaction force ลดลงถึง 50% (10) 
 การวัดแรงที่กระทําในขอสะโพกโดยตรง สามารถทําไดโดยการผาตัดใชเครื่องมือ Strain-gauged วัดที่ femoral 
head หรือ การใชเครื่องมือนีต้ิดกับ prosthesis ของ femoral head ซ่ึงสามารถวัดแรงทีเ่กิดขึ้นในขณะที่ทํากิจวัตรประจําวนั
ตาง ๆ ได วิธีวดัทําในผูปวยที่เปลี่ยนขอสะโพกโดยการใช Strain-gauged ติดกับ Austin-Moor prosthesis (11) ในผูปวยที่มี
กระดูกหักที่ femoral neck แลวทําการวัดแรงที่กดบน prosthesis โดยตรง พบวาขณะเดิน แรงที่กดบน femoral head เทากับ 
3 เทาของน้ําหนักตัวที่มีคาใกลเคียงจากการคํานวณทางคณิตศาสตร ขอดีของวิธีนี้คือสามารถวัดแรงที่ femoral head ใน
ผูปวยขณะเดนิ, ขึ้นบันได หรือนิ่งได ขอควรระวังของ วิธีวัดโดยการใช strain-gauged คือผูปวยตองถูกทําผาตัด กลามเนื้อ
และเนื้อเยื่อและถูกทําลายบางสวนซึ่งอาจทาํใหคาของแรงที่มากระทําผิดจากภาวะปกติดี การทดลองวัดแรงที่มากระทําที่ 
femoral head เมื่อระยะเวลาหลังจากการทาํผาตัดใชเวลานานรางกายสามารถปรับตัวใหใกลเคียงกบัปกติ บางรายงาน
สามารถวัดแรงที่มากระทําที ่femoral head ที่หลังผาตัดไดนานถึง 33 เดือน (12,13)พบวา ในขณะเดินแรงที่เกิด femoral 
head มีคาเทากับ 2.7-4.3 เทาของน้ําหนักตวั และเมื่อเดินขึ้นบันได แรงที่มากกระทําที ่femoral head คือ joint reaction 
force มีคาเทากับ 3.4-5.5 เทาของน้ําหนักตัว ในกรณีลงบันได มีคาเทากับ 3.9-5.1 เทาของน้ําหนักตัว สาเหตุที่มคีามากกวา
การเดินเนื่องจาก Body center of gravity เคล่ือนที่ออกหางจาก hip joint มากทําให moment ของน้ําหนักตัวมีคามากขึ้น
รางกายตองรักษาสมดุลยโดยการใหกลามเนื้อทํางานมากขึ้นเพื่อตานแรงและ moment ผลที่ไดคือ แรงที่เกิดในขอหรือ 
joint reaction force มากขึ้นตามมา ผูปวยที่ทําผาตัดเปลี่ยนขอชนิด THA (Total hip arthroplasty) คือเปลี่ยนทั้ง femoral 
และ acetabulum component ลักษณะแรงที่เกิดที่ femoral head จะผิดไปจากธรรมชาติไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได 
 การวัด joint reaction force ขณะเดินพบวามีคาแปรตามความเร็วที่เดินหรือเดินเรว็แรงที่เกิดขึ้น ทําใหผลรวมของ 
joint reaction force มากขึ้นเมื่อเทียบกับการเดินที่ชา ชวงที่มี joint reaction force มากสุดขณะเดินคอืชวงกอนทีจ่ะถึง Toe 
off ซ่ึงเปนชวงที่รางกายมี moment of inertia สูงสุด กอน sking phase เกดิขึ้น ในชวง foot flat คา joint reaction force จะ
ลดลงเทากับน้าํหนักตวัเนื่องจากเปนการ decleration ของ center of gravity, ชวงการเดิน seing phase คา joint reaction 
force ขึ้นกับการหดตัวหรือเกร็งตัวของกลามเนื้อ hip extensor (gluteu maximus) เพื่อที่จะเปนตัวชลอการเคลื่อนที่ของตน
ขา (decleration) และแรงมีขนาดเทากับน้ําหนักตวั ชวงการเดิน stance phase จะมีชวงที่ joint reaction force มากสุด 2 ชวง
คือ หลังจาก heel strike มีคาเทากับ 4 เทาของน้ําหนกัตัว และกอนทีจ่ะถึง toe-off มีคาเทากับ 7 เทาของน้ําหนักของรางกาย 
 ในผูหญิงและผูชายรูปแบบของการเดินเหมือนกันแตขนาดของแรง (Magniterde) ผูหญิงนอยกวาผูชาย การที่
ขนาดของแข็งนอยกวาผูชายมีสาเหตุมาจากลักษณะของ pelvis ที่กวางออก ตามที่มี femoral neck shaft angle ตางกันเปน
ตน การใชรองเทาสามารถทําใหรูปแบบของการเดินผิดจากการเดนิเทาเปลา โดยสรุป joint reaction force ที่ขอสะโพก



ในขณะเดนิมมีากที่สุด ในชวง stance phase และแปรตามความเร็วของการเดินเนื่องจากกลามเนื้อที่หดเกร็งตวัถามี activity 
มากขึ้น 
 ประโยชนที่ไดรับจากการศกึษาเรื่อง Biomechanic ของขอสะโพกสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติประจําวนัและ
การดูแลรักษาผูปวย เชน ในผูปวยที่ไดรับการผาตัดดามกระดูกสะโพกในระยะแรกจําเปนตองใหแรงที่เกิดในขอสะโพกมี
นอยที่สุด เพื่อปองกันการหลุดหรือหักของตัวโลหะดามกระดูก พบวา ถาใหผูปวยนอนยกตวัโดยใชขอศอกและซนเทาดัน
ตัวสูงขึ้นเพื่อที่จะใช Bedpan สอดใหผูปวยอุจจาระหรือปสสาวะบนเตยีง พบวา joint reaction force บริเวณขอสะโพกสูง
มากถึง 4 เทาของน้ําหนกัตัวแตถาใชผูชวยพยุงหรือมี monkey bar สําหรับดึงตัวข้ึนจากเตียงก็สามารถลดแรที่เกิดจาก การ
เกร็งตัวของกลามเนื้อรอบขอสะโพกได 
 การใส Hip spica สามารถลด joint reaction force ไดที่ขอสะโพกได 2/3 ของ acvitiy ตาง ๆ เพราะทาํใหกลามเนื้อ
หดถึงไดไมเตม็ที่ แตอยางไรก็ดี ในขอสะโพกกย็ังมี joint reaction force อยูเสมอ 
 การใช cane ชวยพยุงเดิน เมือ่ใชในดานตรงขามกับขอสะโพกที่มีพยาธิสภาพ สามารถชวยลดการหดตัวของ
กลามเนื้อ gluteus median ได ซ่ึงมีผลทําให joint reaction force ลดลงตามมา 
 การใส long leg brace หรือ cast สามารถเปล่ียนแปลงแรงที่เกิดที่ขอสะโพกไดในขณะเดินกลามเนื้อตองเกร็งตัว
มากขึ้นเพื่อที่จะชนะน้ําหนักของ brace ท ี่ใชโดยเฉพาะในชวย swing phase ดังนั้น long leg brace ไมสามารถลดแรงที่เกิด
ในขอสะโพกไดแตกลับไปเพิ่ม joint reaction force เนื่องจากตองเอาชนะ moment of insertion ที่เกิดจากน้ําหนกัของตัว 
brace หรือ cast 107 
 ในขณะนอนแลวยกขา เชน การทํา straight – leg – raising exercise สูงประมาณ 2 cm จากเตียงพบวา joint 
reatction force เทากับ 2 เทาของน้ําหนักตวั ดังนัน้ผูปวยที่ไดรับการทําผาตัดและเห็นวายังไมสมควรลงน้ําหนักทีข่อ
สะโพก ควรจะใหนอนราบบนเตียงและไมควรแนะนําใหทําการ straight – leg-raising exercise 
 ในผูปวยที่มีขอสะโพกเสื่อมไมควรแนะนําใหออกกําลังโดยการเดินเรว็, หรือวิ่ง เนื่องจากพบวาถาเดนิเร็ว 1.3 
เมตร / วินาที เกิดแรงที่มากระทําที่ขอสะโพกเทากับ 3.8 เทาของน้ําหนกัตัว แตถาเดินในอัตราเร็ว 0.9 เมตร/ วินาท ีจะมี
แรงที่มากระทาํที่ขอสะโพกเทากับ 1.8 เทาของน้ําหนักตวั ซ่ึงแสดงใหเห็นวา joint reaction force ในขอสะโพกสามารถ
ลดลงไดถึง 50% เมื่อเดินใหชาลง(11) 
 การขึ้นลงบันไดในผูปวยทีม่ีโรคขอสะโพกควรหลกีเลี่ยง เนื่องจากทาํใหแรงที่เกิดในขอสะโพกมมีากขึ้น จาก
การศึกษาพบวา(14) สามารถทําให joint reaction force สูงไดถึง 5 เทาของน้ําหนกัตัว เมือ่พิจารณา moment ในแนว Sagittal 
plane พบวาขณะขึ้นบนัไดม ีmoment ที่เกิดเทากับ 123.9 neurtonmeters และขณะบนัไดเทากับ 112.5 neuton-meters  
 โดยสรุป การขึ้นลงบันไดมผีลทําให joint reaction force เพิ่มขึ้นดังนัน้ผูปวยที่มีโรคของขอสะโพก เชน ขอ
สะโพกเสื่อม ตัว Cartilage สามารถทนตอแรงกดไดนอยกวาในภาวะปกติ ดังนัน้ถาหลีกเลี่ยงกจิวตัรประจําวนัทีม่ีผลตอ
การเพิ่มแรงที่เกิดในขอสะโพก ก็จะเปนการชวยให cartilage สามารถทําหนาที่ตอไปไดนานขึน้ 



สรุป 
1. ขอสะโพกเปน Ball-and-socket joint ประกอบดวย สวนของ femoal dread และ acetabulum ของ กระดูก pelvis 
2. ความหนาของผิวขิ้กระดกู (cartilage) ข ึ้นอยูกับตําแหนงที่รับแรงที่มากระทําตอขอสะโพกบริเวณทีรั่บแรงมากจะ

มี กระดกูออนที่หนาบริเวณ Acetabulum อยูที่ postero superior ของ acetabulum สวนที่ femoral head อยูที่ 
superior quadrant 

3. การเคลื่อนไหวของขอสะโพก hip flexion ไดอยางนอย 120 องศา abduction ได 20 องศา external rotation ได
อยางนอย 20 องศา ทั้งหมดนี้มีความสําคัญตอกิจวัตรประจําวนัที่ปกติ เชน การเดนิ, นั่งขึ้นละบันได 

4. คา joint reaction force ประมาณ 3 เทา (2.75) ของน้ําหนกัตัวในขณะยนืขาเดียว (Single-leg stance) และการ
เคล่ือนที่ของรางกายสวนบนมีผลตอ แรงที่เกิดในขอสะโพก 

5. ขนาดของแรงที่เกิดในขอสะโพกไดรับอิทธิพลจากระยะทางของ abductor muscle (greater trochanter) และ
ระยะทางของน้ําหนกัตัวที่ตกลงมาจาก Body center of gravity โดยถาระยะทางของ Abductor muscle มากและ
ระยะทางของ body center of gravity นอยทําให joint reaction force ที่เกิดในขอสะโพกลดลง 

6. ในขณะเดนิ แรงที่เกิดภายในขอสะโพกสงูขึ้นไดถึง 6 เทาของน้ําหนกัตัว แรงมากในชวง stance phase และเทากับ
ขนานของน้ําหนักตวัในชวง swing phase 

7. การเคลื่อนที่ชาเร็วมีผลตอ hip joint reaction force ทั้ง stance phase และ swing phase โดยการเคลื่อนที่เร็วจะมี 
joint reaction force สูงจากการทํางานของกลามเนื้อที่เพิม่ขึ้น 

8. ผูปวยที่ไดรับการทําผาตัด เชน การใส implant ที่ขอสะโพกการดแูลหลังผาตัดมีผลโดยตรงตอแรงที่มากระทําที่ 
implant นั้น ในระยะแรกควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่ทําให joint reaction force เพิ่มขึน้ 

9. การใส Brace หรือ cast ที่ขามีผลตอ joint reaction force ที่ขอสะโพกเนื่องจาก moment of inertia เพิ่มขึ้นขณะ 
swing phase 



Reference 
 
1. Hodge WA, Carlson KL, Fijan SM, Bangess RG, Riley PO, Harris WH, Mann RW. Contact pressures from an 

instrumented hip endoprosthesis. J Bone Joint Surg 1989; 71A(9):1378-1385. 
2. SA Olson, BK Bay, MW chapman, and NA Shorkey. Biomechanical consequnces of fractures and repair of the 

posterior wall of the acetabulum. J Bone Joint Surg 1995; 77A: 1184-1192. 
3. Sugioka Y. Transtrochanteric anterior rotational osteotomy of the femoral head in the treatment of 

osteonecrosis affecting the hip : a new osteotomy operation. Clin Orthop 1978; 130:191-201. 
4. Millis MB, Murphy SB, Poss R.Osteotomies about the hip for the prevention and treatment of osteoarthrosis. J 

Bone Joint Surg 1995; 77A: 626-647. 
5. Fabry G, MacEwen GD, Shands AR. Torsion of the femur : a follow-up study in normal and abnormal 

conditions. J Bone Joint Surg. 1973; 55A:1726. 
6. Kingsley PC, Olmsted KL. A study to determine the angle of anteversion of the neck of the femur. J Bone Joint 

Surg 1948; 30A: 745 
7. Crowe JF, Mani VJ, Ranawat CW. Total hip replacement in congenital dislocation and dysplasia fo the hip. J 

Bone Joint Surg 1979; 6AA: 15-23 
8. Frankel VH, Nordin M.Basic Biomechanics of the skelatal system. Philadelphia: Lea and Febiger, 1980:135-

151. 
9. Brand RA, Crowninshield RD. The effect of cane use on hip contact force. Clin Orthop 1980; 147:181-184 
10. Cochran GVB: A primer of orthopaedic biomechanics, New York: Chuchill Livingsotn, 1982; 240-250. 
11. Rydell NW. Forces acting on the femoral-head prosthesis: a study on straing age suuplied prosthesis living 

persons. Acta Orthop Scand (suppl) 1996; 88:37. 
12. Bergmann G, Graichen F, Rohlmann A. Hip joint loading during walking and running measured in two 

patients. J Biomech 1993;26(8) : 969-900 
13. Bergmann G, Graichen F, Rohlman A. Is staircase walking a risk for the fixation of hip implants. J Biomech 

1995;28(5):535-553 
14. Andriacchi TP, et al; A study of lower limb mechanics during stair-climing. J Bone Joint Surg 1980: 62A:749. 


