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เนือ้ หาประกอบด้ วย
ข้ อเสื่อม (osteoarthritis)
ความเสื่อมของเนื ้อเยื่ออ่อน (soft tissue degeneration)
ภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis)

ข้ อเสื่อม
OSTEOARTHRITIS
Terminology
การเรี ยกชื่อข้ อเสื่อมตามคาศัพท์ภาษาอังกฤษนันยั
้ งคงเป็ นที่ถกเถียงกันอยูว่ ่าควรใช้ ชื่อใดจึงจะ
เหมาะสมตังแต่
้ arrthritis deformens ชึง่ เป็ นคารวมในการเรี ยกข้ อเสื่อมและรูมาติซมึ ร่วมกัน ส่วนชื่ออื่น ๆ
ก็อาจจะมีการเรี ยกต่างกันไป เช่น arthrosisdeformans, degenerative arthrosis, deegenerative
arthritiis,degenerative joint diseases,osteoarthrisis และ osteoarthrosis สาหรับคา degenerative
joint diseases ดูจะเป็ นคาเรี ยกที่สามารถจะรวมถึงความเสื่อมที่เกิดกับข้ อชนิด fibrous cartilagenous
และ synovial articulationอย่างไรก็ตามนิยมที่จะเรี ยกชื่อว่า osteoarthritis หรื อ osteoarthrosis มากกว่า
แต่คาสองคานี ้จะใช้ เฉพาะกับข้ อชนิด synovial เท่านัน้ สาหรับชื่ออีกชื่อหนึง่ ที่ยงั คงเรี ยกกันอยูแ่ ต่ไม่คอ่ ย
เป็ นที่นิยมมากนักได้ แก่ arthritis of senescence หมายถึงข้ อเสื่อมเฉพาะในคนสูงอายุเท่านัน้
Epidemiology
การศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาในเรื่ องข้ อเสื่อมเริ่มมาตังแต่
้
ค.ศ.1920 โดยศึกษาในผู้ป่วยที่มี
อาการปวดข้ อแล้ วมาพบแพทย์ ต่อมา การศึกษาได้ ขยายกว้ างออกไปในคนทัว่ ๆ ไปและได้ พบว่าคนที่เป็ น
โรคข้ อเสื่อมนันมี
้ จานวนมากโดยอาจจะมีหรื อไม่มีอาการเจ็บปวดหรื อความผิดปกติอื่น ๆ ให้ เห็นภายนอก
โดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีการนาเอาภาพรังสีเข้ ามาร่วมในการตรวจวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม พบว่าประมาณร้ อยละ
15 ของคนทัว่ ไปแม้ จะตรวจพบว่ามีข้อเสื่อมจากภาพรังสี แต่อาจจะไม่มีอาการแสดงภายนอกให้ เห็นแต่
อย่างใดในปี ค.ศ. 1963 ได้ มีการจัดแบ่งความรุนแรงของข้ อเสื่อมออกเป็ นระดับต่าง ๆ กันคือ
Gread 1: small osteophytes of doubtful significance
Grade 2: difinite osteophytes but joint space not impaired
Grade 3: moderate diminution of the joint space
Grade 4: extensive loss of the joint space with sclerosisof subchondral bone
นอกจากนี ้ยังศึกษาโดยอาศัยอาการที่ปรากฏออกมารวมทังการท
้
า autopsy อีกด้ วย
พบว่า
อุบตั กิ ารณ์ข้อเสื่อมจะเพิ่มมากขึ ้นตามอายุที่เพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะหลัง 50 ปี ขึ ้นไปและอาจจะเป็ นกับหลาย ๆ
ข้ อพร้ อมกัน พบว่า metatarsophalangeal joint อาจจะเกิดความเสื่อมได้ ตงแต่
ั ้ ชว่ งอายุมากกว่า 25 ปี ขึ ้น
ไป แต่ที่ข้อมือและที่กระดูกสันหลังจะพบในอายุที่มากกว่า 35 ปี สาหรับที่ข้อ distal interphalangeal นัน้
โดยมากมักจะพบเมื่ออายุมากกว่า 45 ปี ขึ ้นไปโดยเฉพาะจะพบเป็ นกับนิ ้วชี ้ก่อนแล้ วจึงตามด้ วยนิ ้วอื่น
สาหรับข้ อเข่านันจะเกิ
้
ดความเสื่อมในระยะหลัง ๆ โดยเฉพาะที่ข้อตะโพกจะพบหลังสุด อย่างไรก็ตาม
สาหรับในคนที่อายุมากกว่า 75 ปี แล้ ว พบว่ามากกว่าร้ อยละ 85 จะพบมีข้อเสื่อมเกิดขึ ้นกับไม่วา่ ข้ อใดก็ข้อ

หนึง่ ในร่างกาย อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการเกิดข้ อเสื่อมนันยั
้ งไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน
ว่าเป็ นเพราะอะไร แต่เชื่อว่ามีสว่ นสัมพันธ์ทางด้ านชีวเคมีหรื ออาจจะเกี่ยวกับโครงร่างที่ผิดรูปร่างไป
โดยปกติแล้ วข้ อในร่างกายทังหมดจะมี
้
ลกั ษณะเป็ น incongruent เมื่อพิจารณาในแง่ของการจัดตัว
ระหว่างกระดูกและกระดูกอ่อนเท่านัน้ แต่จะมีเนื ้อเยื่ออื่น ๆ ได้ แก่พวกfibrocartilagenous menisci หรื อ
labra เป็ นตัวช่วยเสริมให้ congruent หรื อเข้ ารูปกันได้ ดีขึ ้น และลักษณะเช่นนี ้จะเป็ นเฉพาะที่ข้อนันอยู
้ ใ่ น
ภาวะการเคลื่อนไหวหรื อรับแรงปกติเท่านัน้ แต่ถ้ามีแรงขนาดมาก ๆ เข้ ามากระทาต่อข้ อ จะทาให้ ผิว
กระดูกอ่อนเกิดเป็ นลักษณะที่เรี ยกว่า deformation หรื อเปลี่ยนรูปร่างไปทาให้ congruity ของข้ อเสียไป
จากเดิม ลักษณะเช่นนี ้จะเกิดขึ ้นตลอดช่วงชีวิตซึง่ อาจจะเป็ นสาเหตุหนึง่ ของความเสื่อมเมื่ออายุมากขึ ้น
ในทางชีวเคมีพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ ปริมาณน ้าซึ่งลดลงจากประมาณร้ อยละ 75 ไปเป็ นร้ อยละ 70
มี keratan sulphate เพิ่มขึ ้น condroitin6-sulphate เข้ ามาแทนที่ chondroitin 4-sulphate, hualuronic
acid เพิ่มมากขึ ้นจากร้ อยละ 1 ไปเป็ นร้ อยละ 6 ในระหว่างอายุ 60 ปี ส่วน collagen จะลดลงและจะ
ละลายตัวช้ าลงเมื่ออายุมากขึ ้น และสุดท้ ายก็คือตัวเซลล์ chondrocyte จะมีcatabolism activity
เพิ่มขึ ้น
ในแง่ของ sex hormones พบว่าอายุตงแต่
ั ้ 55 ปี ขึ ้นไปจะมีความแตกต่างกันอย่างมากในการเกิด
ข้ อเสื่อมระหว่างหญิงและชาย ในผู้หญิงนันพบว่
้
าไม่เพียงแต่จะเป็ นมากกว่าเท่านันยั
้ งมีความรุนแรงของ
อาการมากกว่าอีกด้ วย นอกจากนี ้ยังพบมากข้ อมากกว่า จากการศึกษาเชื่อว่า estrogen อาจจะเป็ นตัว
ป้องกันการเกิดข้ อเสื่อมตรงกันข้ ามกับtestosterone และ progesterone จะเป็ นตัวเร่งให้ เกิดข้ อเสื่อม
มากขึ ้นจากการทดลองในสัตว์ แต่ความเชื่อนี ้ยังไม่เป็ นที่ยอมรับ

Mechanical Factors in Osteoarthritis
Joint laxity
การที่ข้อหย่อนหรื อหลวมอาจจะมีสว่ นสัมพันธ์กบั การเกิดข้ อเสื่อมได้ ง่ายเนื่องจากข้ ออาจจะหลุด
หรื อมีโอกาสหลุดได้ บอ่ ย ๆ หรื อเป็ นแบบเรื อ้ รังซึง่ อาจจะเกิด synovitisหรื อเกิด chondrocalcinosis โดยมี
หินปูนเข้ ามาเกาะที่หมอนกระดูก แต่นอกจากกรณีนี ้แล้ วไม่พบว่าจะเกี่ยวข้ องกัน
Effect of mechanical overuse
เชื่อว่ามีสว่ นสัมพันธ์กนั อย่างมาก ข้ อที่ใช้ งานมากจะเกิดความเสื่อมได้ เร็วกว่าปกติเช่นนักกีฬา
หรื อในการทางานหนักท่าต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าโดยทัว่ ไปแล้ วในข้ อที่ปกติจะมี ความสามารถหรื อมี
ความคงทนต่อ wear and tear เท่าที่อยูใ่ นภาวะการใช้ งานปกติหรื อมากกว่าปกติถ้าการใช้ งานนันไม่
้ เกิน
กว่าช่วง anatomic or physiologicrange ปกติของมันแม้ วา่ การทางานนันจะเป็
้
นการทางานที่รุนแรงหรื อ
เป็ นการทางานอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ๆ ก็ตาม

Bone density
พบว่าการที่ปริมาณเนื ้อกระดูกเพิ่มมากขึ ้นมีสว่ นสัมพันธ์ตอ่ การเกิดข้ อเสื่อม เชื่อว่าการที่ปริมาณ
เนื ้อกระดูกลดลงจะลด vibration-absorpbing capacity ที่บริเวณกระดูก juxta-articular ซึง่ จะช่วยลด
แรงที่กระทาต่อผิวกระดูกอ่อน ในทางตรงกันข้ ามพบว่าเมื่อเนื ้อกระดูกหนาขึ ้น จะทาให้ แรงที่กระทาต่อผิว
กระดูกอ่อนเพิ่มมากขึ ้นอันเป็ นผลให้ เกิดความเสื่อมมากขึ ้น
Obesity
เชื่อว่าความอ้ วนจะทาให้ เพิ่มแรงกดต่อข้ อมากขึ ้นโดยเฉพาะข้ อที่รับน ้าหนัก แต่จากการศึกษาจริง
ๆ พบว่ายังมีองค์ประกอบอื่น ๆ เกี่ยวข้ องอีกมาก พบว่าในคนอ้ วนมากที่อายุน้อยระหว่าง 25-34 ปี ไม่พบว่า
มีอบุ ตั กิ ารณ์ของการเกิดข้ อเสื่อมมากกว่าคนปกติในอายุเดียวกัน
ซึง่ เหตุผลนี ้สามารถยืนยันได้ จาก
การศึกษาผู้ป่วยข้ อเข่าเสื่อมโดยการเปรี ยบเทียบระหว่าง height/weight ratio ไม่พบว่ามีความแตกต่างไป
จากในคนที่ข้อเสื่อมปกติแต่อบุ ตั กิ ารณ์ในคนอ้ วนอายุ 55-64 ปี พบว่าสูงกว่าปกติ ด้ วยเหตุนี ้จึงเชื่อว่าการที่
เกิดความเสื่อมของข้ อในคนอ้ วนน่าจะมีสาเหตุอื่นเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยอาจจะเป็ น
systemic หรื อ
physiologic หรื ออาจจะเป็ น genetics และในคนอ้ วนที่มีข้อเสื่อมเริ่มต้ นอยูแ่ ล้ วอาจจะทาให้ ข้อเสื่อมเร็ว
มากขึ ้น
Association With Some Systemic Factors
พบว่ามีสว่ นสัมพันธ์กนั เช่น การที่มี uric acid สูงในเลือด antistrepto-lysin O, C-reactive
protein มีสว่ นสัมพันธ์ตอ่ การเกิดข้ อเสื่อมหรื อแม้ แต่ในคนที่ความดันสูง diastolic pressure มากกว่า 100
มม.ปรอทขึ ้นไป
สาหรับการเปลี่ยนแปลงของอากาศไม่พบว่ามีสว่ นสัมพันธ์กบั การเกิดข้ อเสื่อม
Pattern Of Multiple Joint Involvement:
อาจจะพบว่าข้ อเสื่อมเป็ นกับข้ อหลาย ๆ ข้ อพร้ อมกันได้ เหมือนกับการอักเสบของข้ อจากอย่างอื่น
ในบางรายอาจจะเป็ นมากทังตั
้ วรวมทังที
้ ่ข้อกระดูกสันหลังด้ วย
ส่วนเชื ้อชาติที่ตา่ งกันอาจจะมีความ
เกี่ยวเนื่องกับตาแหน่งของข้ อที่เป็ นแตกต่างกันไป เช่นในคนไทยพบว่าข้ อเข่าเป็ นข้ อที่พบว่ามีความเสื่อมได้
บ่อยมากที่สดุ ในช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป
ในแง่ของกรรมพันธ์นนั ้ ยังเป็ นที่ถกเถียงกันอยู่ รวมทังในแง่
้
familial ด้ วยแต่ก็พบว่าในฝาแฝดไข่
ใบเดียวกันจะพบว่าเป็ นโรคข้ อเสื่อมได้ ง่ายเหมือนกัน
แต่สาหรับHeberden's node เป็ นลักษณะของ
ความเสื่อมอย่างหนึง่ ซึง่ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั กรรมพันธุ์และยังบ่งถึง familial tendency อย่างมาก
ลักษณะนี ้พบน้ อยมากในคนผิวดา ในหญิงที่มีความเสื่อมนี ้พบว่าน้ องสาวมีโอกาสเป็ นถึง 3 เท่าของคน

ปกติ เชื่อว่าเป็ นautosomal dominant genetic error ในผู้หญิง แต่จะเป็ น recessive ในผู้ชายและพบ
ในอัตราสูงมากในฝาแฝดไข่ใบเดียวกันเทียบกับฝาแฝดไข่คนละใบ ( 60:39 )
สาหรับเรื่ อง hereditary connective tissue
diseases อื่น ๆ ยังมีอีกมากเช่น
mucopolysaccharidosises, alkaptonuric ochronosis,hereditary chondrocalcinosis และอื่น ๆ อีก
มาก
Protective Factors
พบว่าในคนที่เป็ นอัมพาต
ข้ อที่แขนขาข้ างนันจะไม่
้
มีความเสื่อมเกิดขึ ้นหรื อในคนไข้ ที่เป็ น
poliomyelitis และจากการสังเกตพบว่าข้ อของขาข้ างที่ถกู ตัดจะไม่คอ่ ยมีความเสื่อมหรื อมีน้อยกว่าข้ างตรง
ข้ าม เชื่อว่าเป็ นเพราะร่างกายพยายามปรับตัวป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อเสื่อมโดยกระดูกบริเวณ subchondral
จะบางลงและแรงที่กระทาจากกล้ ามเนื ้อลดลง
Secondary osteoarthritis
หมายถึงความเสื่อมของข้ อซึ่งมีสาเหตุอย่างหนึง่ อย่างใดเกิดขึ ้นาหน้ ามาก่อนที่จะเกิดข้ อเสื่อมขึ ้น
สาเหตุตา่ ง ๆ ได้ แก่
Trauma
Acute
Chronic( occupation, sport)
Underlying joint disorders
Local( fracture, infection)
Diffuse (rheumatoid arthritis)
Systemic, metabolic or endocrine disorders
Ochronosis (alkaptonuria)
Wilson's disease
hemochromatosis
Acromegaly
Hyperthyroidism
Crystal deposition disease
Calcium pyrophosphate dihydrate (pseudogout)
Basic calcium phosphate
Monosodium urate monohydrate (Gout)

Neuropathic disordeers (Charcot joints)
Tabes dorsalis
Diabetes mellitus
Intera-articular corticosteroid overuse
Miscellaneous
Bone displasia
Forstbite
ชีวกลศาสตร์ พยาธิสภาพและชีวเคมีของข้ อเสื่อม
(Biomechanic-Patho-Biochemistry of the degenerative joints)
ข้ อที่เกิดความเสื่อมมักเป็ น diathrodial joint ซึง่ มีสว่ นประกอบต่าง ๆ ได้ แก่articular cartilage,
meniscus, synovium, synovial fluid, jointcapsule,ligament และ tendon ของกล้ ามเนื ้อต่าง ๆ ที่เข้ า
มายึดเกาะเพื่อเสริมความแข็งแรงของข้ อ
บางข้ ออาจจะมีลกั ษณะที่แตกต่างออกไปบ้ างเช่นที่ข้อเข่ามี
กระดูกสะบ้ าเป็ นตัวช่วยการทางานของข้ อให้ ดีขึ ้น โดยจะช่วยกระจายแรงกดลงบนกระดูกฟี เมอร์ และเป็ น
level arm สาหรับกล้ ามเนื ้อ quadriceps เพื่อเพิ่มแรงดึงในการเหยียดเข่าเพราะฉะนันความแข็
้
งแรงของ
ข้ อเข่า จึงขึ ้นอยู่กบั เส้ นเอ็น และกล้ ามเนื ้อที่ยึดเกาะอยูโ่ ดยรอบและภายในเข่าเป็ นหลัก เนื ้อเยื่อต่าง ๆ
เหล่านี ้รวมทังกระดู
้
กอ่อนที่คลุมบนกระดูกทิเบีย ฟี เมอร์ และของเหลวที่อยูใ่ นข้ อจะช่วยให้ การเคลื่อนไหว
ของข้ อเข่าเป็ นไปได้ อย่างนุม่ นวล โดยการเคลื่อนไหวปกติจะอยูใ่ นช่วงจากท่าเหยียดเข่าตรง 0 องศาไป
จนถึงท่างอเข่าจนสุด 140 องศา การงอและเหยียดข้ อเข่าไม่ได้ เป็ นลักษณะแบบ hinge ธรรมดาดังที่เข้ าใจ
กันแต่จะมีการหมุนของกระดูกทิเบียตามกระดูกฟี เมอร์ ไปด้ วย
โดยอาจเป็ นการหมุนเข้ าหรื อหมุนออก
ตามแต่จงั หวะของการเหยียดหรื องอเข่า ในขณะที่เข่ากาลังเหยียดตรงออกจนสุด กระดูกทิเบียจะหมุน
ออกนอกเพื่อยึดให้ เข่าแน่นและแข็งแรงซึง่ เรี ยกลักษณะเช่นนี ้ว่า screw home mechanism
กระดูกอ่อนของข้ อหรื อ articular cartilage เป็ นส่วนที่กล่าวกันว่าเป็ นสาเหตุแรกของการเกิดข้ อเข่า
เสื่อม แต่ความจริงแล้ วเป็ นเพียงหนึง่ ในหลาย ๆ พยาธิสภาพที่เกิดขึ ้นพร้ อม ๆ กันไปหรื อเกิดความเสื่อมกับ
ส่วนใดส่วนหนึง่ ของเนื ้อเยื่อของข้ อนาหน้ ามาก่อนโครงสร้ างกระดูกอ่อนประกอบด้ วย cell chondrocyte
และ extracellularmatrix พื ้นผิวของกระดูกอ่อนซึ่งมองด้ วยตาเปล่าว่าเรี ยบและมีความลื่นเป็ นเงามัน
นันจริ
้ ง ๆ แล้ วไม่ได้ เรี ยบสนิทเป็ นแผ่นเดียวกันตลอด แต่จะมีชอ่ งเป็ นรูเล็กขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ
20-40 micro-mm. ลึกประมาณ 0.5-2.0 micro-mm.อยูท่ วั่ ไปเพื่อทาหน้ าที่เป็ นทางสาหรับแลกเปลี่ยน
อาหาร ระหว่างส่วนผิวบนของกระดูกอ่อนและ synovialfluid ส่วนชันล่
้ างสุดของกระดูกอ่อนที่อยูต่ ิดกับ
subchondral boneเป็ นชันที
้ ่มีหินปูนมาเกาะ
กระดูกอ่อนปกติทวั่ ไปจะไม่มีเลือดมาเลี ้ยงและไม่มี

เส้ นประสาทเข้ ามารับความรู้สกึ และในสภาวะปกติของผู้ใหญ่ chondrocyte จะไม่มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่ม
จานวนแต่ยงั คงทาหน้ าที่ตา่ ง ๆ ทังในการสร้
้
างและทาลายของเสียซึง่ เป็ นส่วนประกอบภายนอกเซลล์
extracellular matrix มีสว่ นประกอบเป็ นพวก fibrous ได้ แก่ collagenfiber ซึง่ มีการ turn over ช้ า
มากและพวก non-fibrous ซึง่ จะมีปริมาณมากถึงร้ อยละ 50 ของน ้าหนักเมื่อไม่มีน ้ารวมอยู่ด้วยหรื อร้ อยละ
70-80 ถ้ ารวมน ้าด้ วย โดยประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ ดังนี ้คือ
1. proteoglycans sulphate เป็ นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของทังหมดและเป็
้
นชนิด non-diffusible
2. glycoproteins
3. hyaluronic acid เป็ นส่วนที่มีปริ มาณน้ อยแต่จะร่วมกับส่วน proteinlink เพื่อช่วยยึด
proteoglycans ให้ รวมตัวกันอยูไ่ ด้ และช่วยในการหล่อลื่นข้ อ
กระดูกอ่อนที่ข้อนันอาจจะแบ่
้
งออกได้ เป็ น 4 ชันคื
้ อ
1. calcified zone เป็ นชันที
้ ่อยูต่ ิดกับ subchondral bone ซึง่ จะมีหินปูนมาเกาะทาให้ แยกได้ ง่าย
จากชันอื
้ ่น ๆ
2. radial zone ชันนี
้ ้มีการจัดตัวของเซลล์กระดูกอ่อนในแนว radialตัวเซลล์มีขนาดค่อนข้ างใหญ่
กว่าชันอื
้ ่น ๆ
3. transitional zone ชันนี
้ ้เซลล์กระดูกอ่อนเรี ยงตัวกระจัดกระจายทัว่ ไปไม่เป็ นระเบียบและตัวมี
เซลล์ขนาดเล็กลงกว่าชันที
้ ่2
4. superficial zone เป็ นชันที
้ ่อยูผ่ ิวนอกสุดของกระดูกอ่อน เซลล์ขนาดเล็กและเรี ยงวางตัวไปตาม
แนวเดียวกับผิวกระดูกอ่อน
ส่วนบน 2 ใน 3 ของกระดูกอ่อนได้ อาหารมาเลี ้ยงจาก synovial fluid โดยการซึมผ่านของ
สารละลายพวกน ้าตาลและ amino acid ซึง่ มีขนาดเล็กเข้ าทางรูที่มีขนาดเหมาะสมกันโดยไม่จาเป็ นต้ อง
อาศัย pumping mechanism ดังที่เข้ าใจกัน แต่การเคลื่อนไหวของข้ อหรื อแรงที่กระทาบนกระดูกอ่อน
จะช่วยให้ มีการไหลเวียนของของเหลวที่อยูใ่ นข้ อทาให้ การดูดซึมดีขึ ้น ถ้ าความข้ นของเหลวในข้ อสูงหรื อ
ขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ ้นหรื อมีการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของ synovial fluid เช่น การติดเชื ้อในข้ อ จะ
ทาให้ การดูดซึมได้ น้อยลง สาหรับส่วนล่าง 1 ใน 3 ของกระดูกอ่อนที่ติดกับ subchondralbone ได้ อาหาร
จากเลือดที่เข้ ามาเลี ้ยงทางด้ านล่างแล้ วซึมผ่านเข้ ามา ส่วนกระดูกอ่อนในตาแหน่งบริ เวณรอบ ๆ ซึง่ เป็ นที่
เกาะของ capsule และ synovium ได้ อาหารผ่านทางเลือดที่เข้ ามาเลี ้ยงเนื ้อเยื่อทังสองนี
้
้ ในแง่การหล่อลื่น
ที่ผิวกระดูกอ่อนพบว่าเป็ นทัง้ fluidfilm, squeeze film และ boundary lubrication ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของแรงหรื อแนวแรงที่กระทาลงบนข้ อ ส่วนสาร hyaluronic acid ซึง่ เป็ นส่วนที่มีความข้ นมากที่สดุ ใน
synovial fluid จะเป็ นตัวช่วยในการหล่อลื่นผิวกระดูกอ่อนและ synovium ตัวมันมีโมเลกุลขนาดใหญ่มาก
จนไม่สามารถซึมผ่านเข้ าไปในกระดูกอ่อนได้ เมื่อผิวกระดูกอ่อนของข้ อเข่าทังสองด้
้
านเข้ ามาชิดกันจะทาให้
น ้าถูกผลักออกไปเหลือแต่แผ่น gel บาง ๆ ซึง่ มีความหนาประมาณ 0.2 micro mm. ขันอยู
้ ร่ ะหว่างกระดูก

อ่อนทังสองด้
้
านนี ้เพื่อช่วยรับน ้าหนักและลดความสึกหลอที่เกิดขึ ้นต่อกระดูกอ่อนที่เสียดสีกนั
และพบว่า
glycoproteinมีสว่ นช่วยในกรณีนี ้ด้ วย
พบว่า proteoglycans จะดูดซึมน ้าเข้ าสูต่ วั เองเมื่อมีน ้าในข้ อมากขึ ้นจากสาเหตุใดก็ตาม ทาให้
กระดูกอ่อนบวมขึ ้น มี osmotic pressure สูงขึ ้นและกระจายไปทัว่ กระดูกอ่อนโดยมี collagen fiber เป็ น
ตัวช่วยกระจายแรงเพื่อให้ เกิดความสมดุลขึ ้น ดังนันแม้
้ วา่ ในขณะที่ไม่มีแรงกดลงบนกระดูกอ่อน ตัว
collagen ก็จะมี tensile stress ได้ จากสาเหตุนี ้ เพราะฉะนันยิ
้ ่งมีปริมาณของ proteoglycans มากเท่าใด
จะยิ่งทาให้ เกิดswelling pressure มากขึ ้นเท่านันท
้ าให้ มีแรงต้ านต่อแรงกดมากขึ ้นด้ วย แต่พบว่า
compressive stiffness ไม่เกี่ยวข้ องกับ collagen content
แรงที่เกิดขึ ้นกับข้ อในหลายสภาวะของการเคลื่อนไหว นอกจากจะมีแรงที่เกิดขึ ้นจากน ้าหนักตัวของ
คนคนนันเองแล้
้
ว อีกส่วนหนึง่ ยังมาจากแรงที่เกิดจากการหดตัวของกล้ ามเนื ้อที่อยูร่ อบ ๆ ข้ อนัน้ ในการ
เดินหรื อการออกกาลังข้ อแต่เพียงเบาๆ จะทาให้ เกิด loadต่อข้ อมากกว่าน ้าหนักตัวถึง 2-3 เท่าแต่ยกเว้ นที่
ข้ อเท้ าซึง่ พบว่าแรงที่กระทาจะน้ อยกว่ามากและไม่คอ่ ยเกิดความเสื่อมเหมือนกับข้ อตะโพกและข้ อเข่า
เมื่อมีแรงกดลงบนกระดูกอ่อนจะทาให้ กระดูกอ่อนเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมหรื อเกิด deformation ขึ ้นและ
จะไปเพิ่มแรงดึงต่อ collagen fiber ถ้ าแรงกระทาในระยะเวลาช่วงสันกระดู
้
กอ่อนซึง่ มีความยืดหยุน่ ใน
ตัวเองจะคืนรูปร่างเดิมเหมือนกับ spring แต่ถ้าแรงกระทาเป็ นเวลานานการคืนสูร่ ูปเดิมจะมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น
แบบ creep กล่าวคือจะคืนรูปอย่างมากในระยะแรกจากนันจะค่
้ อยๆ เกิดขึ ้นอย่างช้ า ๆ จนเป็ นปกติใน
ระยะหลัง ซึง่ เชื่อว่าเกิดจากการที่น ้าถูกผลักให้ เคลื่อนออกไปจากกระดูกอ่อนเมื่อมีแรงกระทาในตอนแรก
แต่เมื่อไม่มีแรงกระทาเกิดขึ ้นแล้ วน ้าจะถูกดูดกลับเข้ าสูก่ ระดูกอ่อนอีกครัง้ หนึง่ ทาให้ รูปร่างของกระดูกอ่อน
กลับคืนมาเป็ นปกติเพราะฉะนันแรงที
้
่กระทาบนผิวกระดูกอ่อนควรจะให้ กระจายไปทั่ว ๆ ไม่ให้ เกิดขึ ้น
เฉพาะจุดใดจุดหนึง่ เพราะอาจจะทาให้ เกิดการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนได้ ง่ายกว่าปกติแรงกระทาต่อ unit
area
มากกว่าปกติเกิดกับจุดใดอาจจะทาให้ เกิดข้ อเสื่อมได้ ง่ายกว่าปกติหลักการนี ้เราเอามาใช้ ในการ
ป้องกันและรักษาข้ อเข่าโก่งได้ เป็ นอย่างดี
กระดูกอ่อนที่คลุมอยู่บนข้ อโดยทัว่ ๆ ไปมีความหนาประมาณ 1 - 4 มม.ในคนที่โตเต็มที่แล้ วและ
จะค่อย ๆ บางลงไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ ้น ความหนานี ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละข้ อ ส่วนพยาธิสภาพที่
เกิดกับผิวกระดูกอ่อนปกติในคนที่อายุมากขึ ้นเมื่อมองด้ วยตาเปล่าแล้ วพบว่า แม้ ว่ าผิวกระดูกอ่อนจะบาง
ลงก็ตามแต่ลกั ษณะผิวกระดูกอ่อนยังคงเป็ นปกติตลอดช่วงชีวิต หรื อแม้ ว่าในข้ อเดียวกันนันจะมี
้ ลกั ษณะ
ความเสื่อมที่กระดูกอ่อนบางจุดอยู่ด้วยก็ตามซึง่ แสดงว่าการทางานของเซลล์กระดูกอ่อนไม่ขึ ้นกับอายุของ
เซลล์นนั ้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้ หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงทาง microscopic จะปกติด้วยเพราะ
พบว่าความแข็งแรงทนทานของกระดูกอ่อนที่ข้อจะลดลงเมื่ออายุเพื่อมากขึ ้น และอุบตั กิ ารณ์ของการเกิด
ความเสื่อมจะสูงขึ ้นซึง่ ได้ แก่ softening, splitting และ fragmentation จุดเริ่มต้ นของความเสื่อมมักจะเริ่มที่
จุดใดจุดหนึง่ ของผิวกระดูกกอ่อนก่อนโดยมักจะพบที่จดุ เกือบสูงสุดหรื อจุดที่รับน ้าหนัก เชื่อว่าสาเหตุแรก

ของความเสื่อมเกิดจากอาหารไปเลี ้ยงกระดูกอ่อนน้ อยลงและการหล่อลื่นเสียไปยกเว้ นกลุม่ ที่มีสาเหตุ
แน่นอนเช่น ochronosis เป็ นต้ น ส่วนลักษณะรูปร่างโดยทัว่ ๆ ไปของ fibrillation และ metabolism จะ
เหมือนกันในกระดูกอ่อนที่มีความเสื่อมทังหมดรวมทั
้
งผลทาง
้
X-ray ด้ วย ส่วนร่องที่เกิดขึ ้นจะเป็ นทัง้
ในทางแนวตัง้ แนวเฉียงและแนวราบ บนผิวของกระดูกอ่อนมีลกั ษณะเหมือนกับกามะหยี่และจะแตก
ออกเป็ น fragments เล็ก ๆ ในระยะแรกโดยอาจจะมี synovial fluid หรื อsynovium เข้ ามาแทรกอยู่ พยาธิ
สภาพอาจค่อย ๆ ขยายกว้ างมากขึ ้น ร่องลึกขึ ้นจนอาจจะถึงชัน้ calcified cartilage ทาให้ กระดูกส่วน
subchondral เห็นเด่นชัดขึ ้นและเมื่อร่องลึกมากถึงชัน้ calcified cartilage จะเกิดรอยไปตามแนวส่วนต่อ
กระดูกอ่อนระหว่างชัน้ calcified และ non-calcified โดยแยกออกจากชันกระดู
้
กอ่อนที่ยงั ดีอยูแ่ ต่ใน
บางครัง้ ก็อาจจะเกิด sequestrum ของกระดูกอ่อนชิ ้นเล็ก ๆ ในชัน้ deep zoneร่องที่เกิดขึ ้นอาจจะลึกลง
ไปถึงชัน้ calcified layer ในขณะที่ความหนาของกระดูกอ่อนยังเป็ นปกติอยู่ ซึง่ ลักษณะเช่นนี ้มักเกิดใน
กรณีที่ได้ รับอุบตั เิ หตุร่วมด้ วยเช่น ที่กระดูกสะบ้ าซึง่ วินิจฉัยเป็ น chondromalacia patellae กระดูกอ่อนที่
เกิด fibrillation จะไม่คอ่ ยติดสี alcian blue และ safranin เวลาย้ อมซึง่ แสดงว่ากระดูกอ่อนเสีย glycoaminoglycans ไป การสูญเสียนี ้โดยทัว่ ไปจะน้ อยกว่าร้ อยละ 50 โดยจะเกิดขึ ้นมากที่สดุ รอบ ๆ
chondrocyte ส่วน turnover rate ของกระดูกอ่อนที่เกิดความเสื่อมนันพบว่
้
ายังคงปกติหรื อเพิ่มขึ ้นแต่
ผลรวมของ matrix depletion จะลดลงเพราะเซลล์กระดูกอ่อนจะสร้ าง proteoglycans น้ อยกว่าการ
ทาลาย แต่อย่างไรก็ตามปริ มาณน ้าในกระดูกอ่อนที่มี fibrillation จะยังคงมากกว่าในกระดูกอ่อนปกติซงึ่
เชื่อว่าเป็ นผลจากการที่collagen ที่เกาะกันเป็ นตาข่ายแตกตัวออกทาให้ สามารถรับน ้าได้ มากขึ ้น
เซลล์กระดูกอ่อนตรงที่เกิด fibrillation ชันผิ
้ วบนสุดจะมี necrosis ส่วนที่อยูล่ า่ งลงมาจะรวมตัวกัน
เป็ นกลุม่ ที่บริเวณใกล้ ๆ กับร่องที่เกิดขึ ้นโดยจะยังคงมี activityอยู่ เพราะพบว่า DNA content ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรื อเปลี่ยนแปลงน้ อยในขณะที่ DNA synthesis ยังคงเพิ่มมากขึ ้นยกเว้ นในรายที่มีความเสื่อม
มาก ๆ เท่านัน้ เพราะฉะนันจึ
้ งแสดงว่า fibrillation มีความสัมพันธ์กบั การที่ chondrocyte แบ่งตัว จาก
การศึกษาพบว่าการแบ่งตัวของ chondrocyte มีความจาเป็ นใน matrix depletion
สาเหตุจริง ๆ ที่ทาให้ เกิด fibrillation บนผิวกระดูกอ่อนยังไม่ทราบ ในทางชีวเคมีเชื่อว่าสาเหตุของ
การเกิด fibrillation เริ่มจากความผิดปกติที่โครงสร้ างของcollagen เพราะมีการสร้ างตัวเองขึ ้นใหม่ช้ามาก
บางคนเชื่อว่ากระดูกอ่อนที่ได้ รับแรงกระทาติดต่อกันจะทาให้ เกิดความล้ าขึ ้นกับบางส่วนหรื อทังหมดของ
้
collagen จนในที่สดุ เกิดเป็ นพยาธิสภาพขึ ้นหรื อเป็ นเพราะมีความผิดปกติของ chondrocyte ทาให้ การใช้
หรื อการสร้ าง proteoglycans ผิดไป ทาให้ การรับแรงที่กระทาต่อผิวกระดูกอ่อนผิดปกติไปมีแรงต้ านต่อ
การเกิด deformation น้ อยลง ตัวกระดูกอ่อนได้ รับแรงมากขึ ้นกว่าปกติที่ควรจะเป็ น ในที่สดุ จึงเกิดความ
เสื่อมขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงซึง่ เกิดขึ ้นที่ subchondral bone นัน้ Radin,Paul and Roseกล่าวว่า เมื่อมี load
เกิดขึ ้นซ ้ากันบ่อย ๆ จะมี microfracture ขึ ้นที่ subchondralbone trabeculae ส่วนการเกิดลักษณะของ

sclerosis นันเกิ
้ ดจากการสร้ างกระดูกเข้ ามาเสริมกระดูกที่หกั ให้ แข็งและหนาขึ ้นทาให้ เห็นเป็ นเงาขาวขึ ้น
จากภาพรังสี และผลที่เกิด sclerosis ขึ ้นนี ้จะไปลด shock absorbing efficiency ของตัวมันเองซึง่ จะไปมี
ผลต่อกระดูกอ่อนที่อยูเ่ หนือต่อกระดูกส่วนนี ้ขึ ้นไปโดยจะเพิ่ม dynamic force ขึ ้นทาให้ กระดูกอ่อนเกิด
wear and tear เร็วมากขึ ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตาม Mankin พบว่าพยาธิสภาพ fibrillation จะเกิดกับ
กระดูกอ่อนก่อนที่จะพบว่ามีร่องรอยของการเพิ่มstrength ต่อ subchondral bone อย่างไรก็ตามพบว่า
พยาธิสภาพทังสองนี
้
้ดาเนินไปด้ วยกัน
ในแง่ของ lubrication ต่อกระดูกอ่อนนันพบว่
้
า มีสว่ นน้ อยต่อการเกิดความเสื่อมและเชื่อว่าไม่ได้
เป็ นองค์ประกอบตัวแรกของสาเหตุ เนื่องจากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของ synovial fluid น้ อย
ยกเว้ นในกลุม่ ที่มี inorganic pyrophosphateเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ ทาให้ เซลล์กระดูกอ่อนเสื่อมสภาพไปและ
ปริมาณสาร sulphate เพิ่มมากขึ ้นตัว synovial fluid เองมีผลต่อ friction coefficient น้ อยไม่วา่ จะเป็ น
กระดูกอ่อนปกติ หรื อที่เป็ น mild หรื อ severe fibrillation
สาหรับหมอนรองเข่าซึง่ มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์ เสี ้ยวเป็ นพวก fibrocartilageซึง่ ขันอยู
้ ร่ ะหว่างข้ อ
เข่าเพื่อช่วยให้ ผิวกระดูกอ่อน ระหว่างทิเบียและฟี เมอร์ สามารถเข้ ารูปร่างกันดีขึ ้น (congruence) และช่วย
กระจายน ้าหนักที่กดลงบนกระดูกอ่อนและยังทาหน้ าที่เป็ นตัวช่วยลดแรงที่กระทาต่อข้ อให้ น้อยลงเมื่อมีแรง
กดกระแทกบนเข่า
การซ่ อมแซมของกระดูกอ่ อน
Articular remodelling
ผิวกระดูกอ่อนที่เริ่มเกิดความเสื่อมหรื อมี fibrillation จะมีการซ่อมแซมตัวเองแม้ วา่ ความเสื่อมนัน้
จะเป็ นน้ อยก็ตาม การซ่อมแซมจะมีลกั ษณะเป็ นแบบ progressiveหรื อ regressive remodelling หรื อ
เป็ นไปในสองลักษณะพร้ อม ๆ กัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเสื่อมว่ามากน้ อยแค่ไหนทังที
้ ่ผิวกระดูกอ่อนและที่
subchondral bone plate และขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณเลือดที่เข้ ามาเลี ้ยง และ enchondral ossification ซึง่ เป็ น
วิธีการเดียวกันกับการเจริญเติบโตของกระดูกที่ epiphyseal plate กระดูกที่เกิดขึ ้นใหม่จะเข้ าไปแทนที่
กระดูกอ่อนโดยมีสว่ นของกระดูกอ่อนคลุมอยู่ที่ผิวนอก เป็ นลักษณะเช่นนี ้เรื่ อยไปส่วนของกระดูกอ่อนในชัน้
calcified cartilage เดิมบางส่วนซึง่ ยังคงเหลืออยูไ่ ม่ได้ ถกู ดูดซึมกลับในขณะที่มีการซ่อมแซมนี ้ จึงอาจจะ
เห็นจากภาพรังสีเป็ นเส้ นสองเส้ นซ้ อนกันที่ผิวกระดูกอ่อน ลักษณะการซ่อมแซมแบบนี ้คือ progressive
remodelling นัน่ เอง
regressive remodelling เป็ นการซ่อมแซมอีกแบบหนึง่ ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นที่จดุ รับน ้าหนัก จะ
พบว่ามีลกั ษณะเป็ น bony sclerosis และ cystic cavities ที่บริเวณsubchondral bone ในรายที่เป็ นมาก
จะพบว่ากระดูกอ่อนที่คลุม subchondral boneอยู่หายไปหมด และตรงบริเวณนันจะมี
้ ลกั ษณะเป็ นเงามัน
เกิดขึ ้นรวมทังมี
้ ความแข็งอย่างมากการที่มี
remodelling
ทังสองแบบนี
้
้แสดงว่ากระดูกอ่อนยังมี

metabolism เพราะฉะนันจะมี
้
hyperemia เกิดขึ ้นด้ วย ปริมาณเลือดที่เพิ่มมากขึ ้นทาให้ การไหลเวียนของ
เลือดดาไม่สะดวกเหมือนเดิม เกิดแรงดันภายในกระดูกส่วน subchondral bone เพิ่มมากขึ ้นอันเป็ นสาเหตุ
ของอาการเจ็บปวดในผู้ป่วยข้ อเสื่อม ในรายที่มีการทาลายกระดูกอ่อนมากจะทาให้ รูปร่างของผิวกระดูก
อ่อนเสียไป ส่วน trabeculae pattern ของกระดูกตรงบริเวณsubchondral bonne จะเสียไปด้ วยโดยจะ
ทรุดตัวลงทาให้ เกิดเข่าโก่งขึ ้น
Subchondral bone cyst เป็ นพยาธิสภาพอีกอันหนึง่ ที่อาจเกิดขึ ้นร่วมด้ วยในข้ อเข่าเสื่อมซึง่ มี
ลักษณะรูปร่างไม่คอ่ ยแน่นอน อาจจะเป็ นอันเดียวหรื อหลายอันอยูใ่ ต้ ตอ่ ผิวกระดูกอ่อน ขนาดของ cyst
อาจจะตังแต่
้ 1 มม. จนถึง 2 ซม.หรื อใหญ่กว่า ภายในcyst เป็ นพวก mucinous fluid มีผนังเป็ น fibrous
คลุมติดอยูก่ บั กระดูกซึง่ หนาตัวขึ ้นเป็ นเงาขาวบาง ๆ โดยรอบ cyst ในบางครัง้ อาจจะมีชอ่ งทางติดต่อกับ
ภายในข้ อได้
สาหรับกระดูกงอกซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของข้ อเสื่อมทัว่ ไปนันเชื
้ ่อว่าเป็ นการซ่อมแซม
กระดูกอ่อนหลังจากที่เกิดความเสื่อมขึ ้น กระดูกงอกหรื อที่เรี ยกกันว่า osteophyte หรื อspur นี ้มักจะ
เกิดขึ ้นที่ตาแหน่งขอบของข้ อซึง่ เป็ นจุดที่ perichondrium,synovium และกระดูกมาพบกัน และอาจจะพบที่
ตาแหน่งกระดูกซึง่ เป็ นที่เกาะของ joint capsule และarticular ligament กระดูกงอกที่เกิดขึ ้นในกรณีแรก
อาจจะยื่นเข้ าไปอยูใ่ นข้ อได้ แต่อย่างไรก็ตามเราอาจจะพบกระดูกงอกได้ ทงั ้ ๆ ที่ไม่มีอาการของความ
เสื่อมอย่างอื่น ๆจากภาพรังสีเลย ตัวกระดูกงอกจะเกิดกับช่องข้ อที่มีความเสื่อมมากกว่าและมักจะงอก
ออกมารับกับแนวแรงที่กระทาเพราะฉะนันจึ
้ งมักจะจัดตัวตามรูปร่างของข้ อ ส่วนผิวนอกของกระดูกงอก
จะมีทงั ้ hyaline และ fibrocartilage คลุมอยู่ กระดูกงอกนี ้จะแยกออกอย่างชัดเจนจากกระดูกเดิมยกเว้ น
ในรายที่มีความเสื่อมมาก อาจจะเชื่อมติดเป็ นเนื ้อเดียวกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ในผู้ป่วยที่มีอาการน้ อย ๆ จะพบว่า synovium ปกติเป็ นส่วนใหญ่ แต่บางรายอาจมีhypertrophy
หรื อ hyperplasia ได้ ไม่มากนักและมี villi ยื่นออกมา บางรายอาจมี synovium บวมร่วมกับ fibrosis
รวมทังมี
้ เซลล์เม็ดเลือดขาวพวก lymphocyteและ plasma cells กระจายอยู่ทวั่ ๆ ไปคล้ ายกับการอักเสบ
ของข้ อเข่าที่มีสาเหตุมาจากอย่างอื่นซึง่ อยูใ่ นระยะที่ไม่รุนแรงมาก ในรายที่มีอาการอักเสบเช่นนี ้จะพบว่าข้ อ
เข่าจะบวมจากของเหลวในข้ อเพิ่มขึ ้นด้ วย

อาการและอาการแสดง
(Symptoms and Signs)
อาการโดยทัว่ ไปของข้ อเสื่อมมักจะเริ่มขึ ้นอย่างช้ า ๆ ความรุนแรงของอาการจะมากน้ อยแค่ไหน
ขึ ้นอยู่กบั ตาแหน่ง ระยะเวลา และความอดทนของผู้ป่วย ในแง่ของการซักประวัติ ต้ องคานึงถึงอายุของ
ผู้ป่วยด้ วยและต้ องนึกถึงสาเหตุอื่น
ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นนาหน้ ามาก่อนอาการเจ็บปวดข้ อ สาหรับใน

primary osteoarthritis นันผู
้ ้ ป่วยมักจะมีอายุมาก มีอาการเจ็บปวดข้ อมาเป็ นเวลานานแบบค่อยเป็ นค่อย
ไป ไม่มีอาการข้ ออักเสบแบบปวด บวม แดง ร้ อน แต่ถ้าเป็ นมานาน ๆ ข้ ออาจจะบวมได้ จากการหนาตัว
ของ synovium จากกระดูกงอกที่ดนั ออกมาทางด้ านข้ าง และในบางครัง้ จากการที่ของเหลวในข้ อมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ ้นเมื่อข้ อนันก
้ าลังอยูใ่ นระหว่างการอักเสบ สาหรับอาการโดยทัว่ ไปประกอบด้ วย
pain
deep,aching,poorly localized
early, pain at use:
later, pain at rest
stiffness
localized to involve joints
rarely excesss 15 to 30 minutes duration
related to weather change
crepitation,cracking
limitation of joint motion
giving way of weight-bearing joint
สาหรับสาเหตุของอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ ้นในข้ อเสื่อมอาจะมาจาก
intra-articular sources
peri-articular structure
สาเหตุที่เกิดจากภายในข้ อได้ แก่ การที่ spur ไปดัน periosteum ให้ ยกขึ ้นเกิด presssure ที่
subchondral bone, เกิด microfracture เกิดความเสื่อมต่อligament ภายในข้ อ เกิดแรง distension ต่อ
joint capsule , pinching orabrasion ของ synovial villi , เกิด secondary synovitis,
vascularcongestion
สาเหตุของ peri-articular involvement ได้ แก่ การอักเสบซึง่ เกิดกับtendon และ fascia ซึง่ เต็ม
ไปด้ วยเลือดและเส้ นประสาทมาเลี ้ยง นอกจากนี ้ยังเกิดจากการที่กล้ ามเนื ้อเกร็งตัวอยู่ตลอดเวลาอีกด้ วย
สาหรับอาการแสดงที่พบได้ แก่
tenderness on palpation
may involve widely seperate areas of the joint
pain on passive motion
crepitus,crunnching on joint motion
joint enlargement due to
spur formation
synovial hypertrophy and hyperplasia

limitation of motion due to
joint surface inconguity
muscle spasm or contracture
mechanical block
deformity,subluxation due to
cartilage loss
subchondral bone collapse
bone cysts
bony over growth
muscle atrophy
rare ,ankylosis
สาหรับอาการที่อาจจะพบเฉพาะที่ตามข้ อต่าง ๆ ได้ แก่
Heberden's nodes พบที่ DIP joint ของมือ
Bouchard's nodes พบที่ PIP joint ของมือ
small gelatinous cyst อาจจะพบที่ DIP joint
small finger joint deviation
ที่เข่าอาจจะพบลักษณะเข่าโก่ง กล้ ามเนื ้อเหี่ยวลีบลง
ที่ข้อตะโพกจะพบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดบริเวณขาหนีบร้ าวลงไปทางด้ านในของต้ นขา ซึง่ ต่างจาก
อาการปวดร้ าวที่มีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลัง
ลักษณะอาการข้ อยึดหรื อ stiffnness หลังจากที่ข้อนัน้ ๆ อยู่นิ่ง ๆ เป็ นเวลานานเป็ นลักษณะอาการ
อีกอย่างหนึง่ ซึง่ พบได้ ในข้ อเสื่อมทัว่ ๆ ไป

ภาพรังสี
Roentgenographic diagnosis
ลักษณะภาพรังสีที่พบในข้ อเสื่อมขึ ้นอยูก่ บั ระยะของโรคว่ามีความรุนแรงแค่ไหนถ้ าเป็ นระยะแรก ๆ
ของโรคที่เริ่มมีอาการข้ อเสื่อมอันได้ แก่ระยะของ fibrillation นันภาพรั
้
งสีจะไม่พบว่ามีความผิดปกติแต่อย่าง
ใด ต่อเมื่อความเสื่อมเกิดมากขึ ้นอาจจะพบความผิดปกติในลักษณะต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้คือ
spur หรือ osteophyte formation หรือ osteophytosis หรื อที่เรี ยกกันว่ากระดูกงอก เป็ น
ลักษณะเฉพาะของโรคที่เกิดขึ ้นเฉพาะในโรคข้ อเสื่อมเท่านัน้ โดยอาจจะเกิดภายในข้ อ ( intra-articular )

หรื อนอกข้ อ เช่นที่ตาแหน่ง jointcapsule ตาแหน่งของกระดูกงอกจะเกิดตรงจุดที่มี stress น้ อยไม่มีแรง
กดใด ๆ ส่วนตาแหน่งที่มีแรงกดจะไม่เกิดกระดูกงอก สาหรับตรงจุดที่มีแรงดึงเช่นที่ joint capsuleหรื อ จุด
เกาะของ
ligament จะพบว่ามีกระดูกงอกเกิดขึ ้นได้ ตรงตาแหน่งที่เส้ นเอ็นนันเกาะอยู
้
ก่ บั กระดูก
เพราะฉะนันการเกิ
้
ด osteophyte จึงพบว่าอาจจะมีหรื อไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ การเกิดข้ อเสื่อม เชื่อว่า
osteophyte ที่เกิดขึ ้นนันอาจจะมาจาก
้
1. เป็ นอาการระยะเริ่มแรกในผู้ป่วยข้ อเสื่อมบางราย
2. เกิดจากการกระตุ้นที่ osteochondrogenesis โดย debris ที่มาจากกระดูกอ่อน
3. เพื่อเป็ นการจัดรูปร่างของผิวกระดูกอ่อนใหม่
Marginal osteophytes
เป็ นกระดูกงอกที่เกิดรอบ ๆ ข้ อ ซึง่ เป็ นส่วนของกระดูกอ่อนที่ยื่นออกมาตรงตาแหน่ง
เชื่อมต่อกันของ synovial membrane และ periosteum เชื่อว่าเป็ นเพราะการไหลเวียนของเลือดที่บริเวณ
นี ้เพิ่มขึ ้น
ไปกระตุ้นให้ เกิดการเจริญเติบโตของกระดูกอ่อนในลักษณะแบบเดียวกับ enchondral
ossification ทาให้ เกิดกระดูกงอกขึ ้น โดยกระดูกงอกที่เกิดขึ ้นมานี ้จะไม่อยูใ่ นส่วนซึง่ เกี่ยวข้ องกับการรับแรง
ของข้ อเลย เชื่อว่ากระดูกอ่อนส่วนนี ้อาจจะเป็ นส่วนของกระดูกอ่อนที่เหลืออยูห่ รื อเป็ นส่วน remnant ของ
กระดูกอ่อนส่วนที่เป็ น calcified cartilage แล้ วเจริญเติบโตต่อไปเมื่อมีเลือดมาเลี ้ยงมากขึ ้นดังกล่าวแล้ ว
เพราะฉะนันลั
้ กษณะกระดูกงอกนี ้จึงพบรอบ ๆ ข้ อมีลกั ษณะเป็ นเหมือนจงอยปากที่ยื่นออกมาอาจจะมี
ขนาดใหญ่หรื อเล็กต่างกันไปไม่แน่นอน
Central osteophytes
เป็ นกระดูกงอกที่เกิดขึ ้นภายในช่องข้ อ
โดยมีลกั ษณะการเกิดเป็ นแบบmarginal
osteophytosis แต่ตาแหน่งเป็ นส่วน remnants ของกระดูกอ่อนที่อยู่ตรงกลางทาให้ อาจเข้ าใจผิดว่ากระดูก
งอกนี ้เป็ น loose bodies หรื อเป็ น chondrocal-cinosis อย่างไรก็ตามกระดูกงอกนี ้จะมีสว่ นเชื่อมต่อกัน
ระหว่างส่วนกระดูกที่อยูข่ ้ างใต้ เป็ นแบบ ossification แทนที่จะเป็ นแบบ calcification
Periosteal and synovial osteophytes
เป็ นกระดูกงอกที่เกิดจาก periosteum หรื อ synovium ซึง่ พบที่บริเวณหัวกระดูกฟี เมอร์
Capsular osteophytes
เป็ นกระดูกงอกที่เกิดตรงตาแหน่งที่เกาะของ capsule และligament ซึง่ มีลกั ษณะการ
เกิดเป็ นแบบ traction spur ตาแหน่งที่พบเช่นที่ ข้ อนิ ้วมือที่กระดูกสันหลังเป็ นต้ น
Osteonecrosis
พบว่าในโรคข้ อเสื่อมจะมีกระดูกตายเกิดขึ ้นได้ บอ่ ย ๆ กล่าวคือพบว่า lacunae ไม่มีตวั
เซลล์อยูเ่ ลย กระดูกที่ตายมักจะเกิดตรงตาแหน่งที่รับน ้าหนักมาก ๆ จนกระทัง่ กระดูกอ่อนบางลงจนหายไป
หมดเหลือแต่ชนั ้ subchondral bone โดยจะเห็นเป็ นเงามันเมื่อมองจากตาเปล่า (eburnation) กระดูกที่

ตายอาจจะขยายกว้ างออกไปมากขึ ้นตามความรุนแรงของโรค ลักษณะเช่นนี ้จะไม่พบในสภาวะปกติของ
ข้ อเสื่อมแม้ ว่าอาจจะพบว่ามีการทรุดตัวของกระดูกเกิดขึ ้นร่วมด้ วยก็ตาม (flattening and collapse)
อย่างไรก็ตามการที่จะแยกว่ากระดูกตายแล้ วทาให้ เกิดข้ อเสื่อมหรื อข้ อเสื่อมเกิดขึ ้นก่อนแล้ วจึงมีกระดูกตาย
ตามมาที่หลังนันค่
้ อนข้ างจะยุง่ ยากมาก
สาหรับภาพรังสีนนจะไม่
ั้
สามารถบอกได้ วา่ กระดูกตายหรื อไม่
เพราะต้ องอาศัยการตรวจทาง histology เท่านัน้ แต่เราก็พอจะบอกได้ อย่างคร่าว ๆ ได้ โดยดูที่ลกั ษณะ
ภาพรังสีพบว่ากระดูกทรุดตัวลงมาร่วมกับมีลกั ษณะขาวขึ ้นและช่องข้ อแคบลงมาจนชิดกัน
Joint space narrowing
ช่องข้ อแคบเป็ นลักษณะทางภาพรังสีอีกอย่างหนึง่ ที่พบในโรคข้ อเสื่อมแต่จะเป็ นระยะท้ าย
ๆ ของโรค ส่วนใหญ่แล้ วช่องข้ อจะแคบลงตรงตาแหน่งที่มีแรงกดลงมามากที่สดุ เช่น ที่ข้าเข่าจะเกิดขึ ้นกับ
ช่องข้ อด้ านใน ( medial joint space ) ที่ข้อตะโพกจะเป็ นที่สว่ นบนสุดทางด้ าน superolateral เป็ นต้ น การ
ที่ชอ่ งข้ อแคบลงนันเกิ
้ ดขึ ้นจากการที่กระดูกอ่อนที่คลุมอยู่คอ่ ย ๆ บางลงจนกระทัง่ subchondral bone ลง
มาชิดกันลักษณะช่องข้ อแคบอาจจะพบได้ ในโรคต่าง ๆ ได้ แก่
1. ข้ อเสื่อม
2. ข้ อติดเชื ้อ ช่องข้ อแคบบนี ้พบว่าเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วหลังการติดเชื ้อซึง่ ต่างจากช่องข้ อแคบ
จากข้ อเสื่อมซึง่ จะเกิดขึ ้นอย่างช้ า ๆ นอกจากนี ้ยังมีลกั ษณะอื่น ๆที่แตกต่างกันอย่างมากอีกด้ วย
Subchondral bone sclerosis and collapse
เป็ นลักษณะเงาขาวที่ subchondral bone ซึง่ ได้ กล่าวไปแล้ วส่วนสาเหตุของกระดูกที่ขาว
ขึ ้นนันมี
้ หลายความเชื่อเช่น
1. ทฤษฎีของ Radin ซึง่ ได้ กล่าวไปแล้ ว
2. จากการที่มีแรงดันภายใน subchondral bone เพิ่มขึ ้น
3. จากการที่มีการเพิ่ม venous blood ที่บริเวณ subchondralbone ในลักษณะของ venous
stasis ทาให้ เกิด calcification ที่บริเวณนี ้เพิ่มขึ ้น
4. จากการรับน ้าหนักที่ผิดปกติหรื อเพิ่มมากกว่าปกติ ทาให้ กระดูกบริเวณนี ้พยามสร้ างตัวเพิ่ม
มากขึ ้นเพื่อเข้ ามารับน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นนี ้ ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ พบว่าตาแหน่งกระดูกที่ขาวขึ ้นนันส่
้ วนใหญ่จะ
อยูต่ รงจุดที่รับน ้าหนักและจะค่อย ๆ น้ อยลงไปตามน ้าหนักของแรงกดที่ลดลง
Cystic formation
เป็ นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งที่พบในโรคข้ อเสื่อม
ตาแหน่งที่พบมักจะเกิดขึ ้นที่บริเวณ
subchondral bone ที่เป็ นจุดรับน ้าหนัก มักจะมีหลาย ๆ cyst พร้ อมกันแต่ขนาดอาจจะแตกต่างกันไป
ตังแต่
้ เส้ นผ่าศูนย์กลาง 2-20 มม.จากการตรวจทางพยาธิพบว่า ภายในประกอยด้ วย myxoid,adipose
tissue ปนกับ loose fibrouselements ส่วนที่อยู่คลุมอยูโ่ ดยรอบเป็ นพวกโปรตีนมี fibrous tissue อยู่
โดยรอบอีกทีหนึง่ และมีขอบเขตที่ชดั เจนแน่นอนโดยมี eburnates bone อยู่ถดั ออกไป ภาพในอาจจะพบ

กระดูกอ่อน 2 ชนิดคือ ตรงกลางเป็ นกระดูกอ่อนชิ ้นเล็ก ๆ ส่วนที่อยูใ่ กล้ ๆ ผนังของcyst พบเป็ นหย่อม ๆ
ของ metaplastic cartilage
สาหรับ vascular pattern ที่อยูภ่ ายในและอยูร่ อบ ๆ cyst นันจะพบเส้
้
นเลือดโป่ งออก
ภายใน sinusoid ซึง่ อยูใ่ กล้ ๆ กับ sclerotic bone พบว่าภายใน cyst wall มี เส้ นเลือดดาใหญ่แต่ผนังบาง
เชื่อมเกาะกันไปมาและพบเส้ นเลือดแดง arterioles ขนาดเลียวเล็ก ซึง่ เชื่อมต่อมากับเส้ นเลือดดาที่กล่าว
แล้ ว
cyst นี ้อาจจะพบมีทางติดต่อหรื อไม่มีทางติดต่อกับภายในข้ อก็ได้ ในแง่สาเหตุหรื อ
pathogenesis ของการเกิด cyst นัน้ มีทฤษฎีที่น่าเชื่อถืออยู่ 2 ทฤษฎีคือ
1. synovial fluid intrusion เกิดจากการที่แรงดันภายในข้ อเพิ่มมากขึ ้นไปดันกระดูกอ่อนที่มีรอย
แผลอยูใ่ ห้ ยบุ ตัวลงไป แล้ วของเหลวภายในข้ อจะไหลเข้ าไปอยูภ่ ายในจนกระทัง่ เป็ น cyst ขึ ้น (1940
Freund) Landells พบว่าภายในcyst นันประกอบด้
้
วยเศษกระดูกอ่อน และของเหลวใน cyst เหมือนกับ
ในข้ อและในบางครัง้ ก็พบทางติดต่อกันของกระดูกอ่อนของข้ อและของ cyst บางรายพบว่ามีกระดูกเป็ น
พวก fibrocartilagennous เข้ ามาปิ ดทางติดต่อนี ้
2. bone contrusion จากทฤษฎีของ Rhaney and Lamb ในปี ค.ศ.1955 กล่าวว่าการเกิด cyst
เป็ นเพราะเกิดกระดูกตายขึ ้นที่ตาแหน่งนัน้ เนื่องจากกระดูกบริเวณนันได้
้ รับแรงกดกระแทกอย่างรุนแรงโดย
ไม่มีกระดูกอ่อนคลุมอยู่ ส่วนการเกิด synovial fluid intrusion เป็ นผลที่ตามมาในภายหลัง เนื่องจากบ่อย ๆ
ที่ไม่พบร่องรอยใด ๆ ที่แสดงว่า cyst นันมาจากกระดู
้
กอ่อนที่ผิวข้ อ
Joint subluxation
การเกิด subluxation ของข้ อ เป็ นอาการระยะท้ าย ๆ ของโรคเมื่อกระดูกที่เสื่อมค่อย ๆ
ทรุดตัวลง ทาให้ การรับแรงผิดไปจากเดิม ตัวข้ อจะค่อยเคลื่อนออกจากกัน ลักษณะเช่นนี ้อาจจะพบได้ ทงั ้
ในข้ อที่รับและไม่รับน ้าหนัก
Loose body เป็ นเนื ้อเยื่อที่อยูใ่ นช่องข้ ออาจจะเป็ นกระดูกหรื อยังเป็ นกระดูกอ่อนเพราะฉะนันใน
้
บางครัง้ จึงอาจจะมองไม่เห็นจากภาพรังสี อาจจะลอยอยูใ่ นข้ อเคลื่อนไปมาได้ โดยอิสระหรื ออาจจะยึดติด
อยูก่ บั fibrous tissue ก็ได้
Vacuum sign เป็ นลักษณะที่ปรากฏในช่องหมอนกระดูกสันหลังเนื่องจากหมอนกระดูกแคบลง
ไปจนกระดูก vertebra ลงมาชนกัน ภาพรังสีเห็นเป็ นเงาดาแทรกอยูร่ ะหว่างกระดูก vertebra ทังสอง
้
Spondylosis
deformans เป็ นลักษณะกระดูกงอกซึง่ เกิดที่กระดูกสันหลังแต่จะงอกออกมา
มากกว่าปกติที่เรี ยกว่า spondylosis
Ankylosing hyperostosis (AH) or diffuse idiopathicskeletal hyperostosis (DISH)
กระดูกงอกมากจนเชื่อมติดเป็ นอันเดียวกันทาให้ ข้อไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

ossification of the posterior longitudinal ligament orOPLL หมายถึงการที่หินปูนมาเกาะที่
เส้ นเอ็นดังกล่าว
ossification of the vertebral arch ligaments or OVAL หมายถึงการที่หินปูนมาเกาะที่
vertebral arch ligament ทังหลายได้
้
แก่ ligamentumflavum, interspinal,supraspinal และ
intertransverse ligaments
การตรวจทางห้ องทดลอง
Laboratory fidings in osteoarthritis
การตรวจทางห้ องทดลองในผู้ป่วยโรคนี ้แม้ วา่ อาจจะพบความผิดปกติบางอย่างอยู่บ้างแต่ก็ไม่มี
ความผิดปกติใดที่จะสามารถใช้ เป็ นตัววินิจฉัยโรคได้ อย่างแน่นอนจริง ๆ แบบที่ตรวจพบในโรคข้ ออื่น ๆ การ
ตรวจ CBC,ESR จะอยูใ่ นเกณปกติ แม้ ว่าบางรายค่า ESRจะสูงแต่ก็จะเป็ นระดับที่สงู ของค่าปกติ ส่วน
น ้าตาล Ca, P, alkaline phosphatase ferrokinetics ,copper metabolism studies รวมทังพวก
้
immunologic studies ทังหลายได้
้
แก่ cellular, humoral compliment อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
สาหรับการตรวจปั สสาวะในคนไข้ primary osteoarthritis จะปกติ แต่อาจจะพบผิดปกติได้ ในกลุม่
secondary osteoarthritis เช่น Paget's diseaseจะพบ hydroxyproline ส่วนใน ochronosis ซึง่ มี
ปั สสาวะเป็ นด่าง ถ้ าตังทิ
้ ้งไว้ จะเป็ นเปลี่ยนสีเป็ นสีดาและอาจจะทาให้ เกิด false-positive Benedict's test
forglycosuria ได้
Synovial fluid analysis
ปริมาณของเหลวในผู้ป่วยข้ อเสื่อมธรรมดาทัว่ ไปจะปกติหรื ออาจจะเพิ่มมากขึ ้นได้ ไม่มากนัก
ยกเว้ นในขณะที่กาลังมีการอักเสบของข้ ออย่างรุนแรงหรื อใน secondaryosteoarthritis เท่านัน้
สีของของเหลวในข้ อจะเป็ นสีเหลืองอ่อน ใสไม่ขนุ่ ในบางครัง้ อาจจะพบว่ามีเลือดออกในข้ อได้
จาก traumatic เช่นมีการฉีกขาดของ synovium เกิดขึ ้น
สาหรับความข้ นหนืดของของเหลวในข้ อจะขึ ้นอยูก่ บั
protein-hyaluronicacid complex ปกติ
แล้ วจะมีขนาดความข้ นเหมือนกับของเหลวในข้ อปกติแม้ วา่ จะมีปริมาณมากขึ ้นก็ตาม อย่างไรก็ตาม mucin
clot test จะเป็ นปกติ
การตรวจทาง microoscopy พบว่า จานวนเม็ดเลือดขาวในข้ อเท่ากับปกติแต่อาจจะเพิ่มมากขึ ้นได้
เล็กน้ อยในขณะที่ข้อกาลังอักเสบอยู่ เซลล์เม็ดเลือดที่เพิ่มมากขึ ้นส่วนใหญ่จะเป็ นพวก lymphocyte พวก
T-cells

สาหรับ synovial lining cells พบเป็ นพวก mononuclear synoviallining cell ขนาดหนาประมาณ
2-4 micro mm. อาจจพบ cartilage fragmentand bone cells ,fibril หรื อพวก crystals ของ calcium
hydroxyapatiteและอาจจะพบ cholesteral crystals
electrolytes และ sugar พบว่าเหมือนกับใน serum แต่ในข้ อเสื่อมจะพบว่าค่าของ chondroitin
sulphate เพิ่มขึ ้น ส่วนจานวนไขมันนันยั
้ งมีการศึกษาน้ อยมากและเท่าที่ศกึ ษา ก็ไม่สามารถนนามาใช้ เป็ น
ตัววินิจฉัยโรคได้ รวมทังการศึ
้
กษาเรื่ องของoxygen tension and pH
enzymes
ต่าง ๆ
อันได้ แก่
lactic
dehydrogenase, lysosomalenzymes,
lysozyme,collagenase, neuroregulatory enzymes และhyaluronidase อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปบ้ างจากค่าปกติ แต่ก็ไม่สามารถที่จะนามาใช้ เป็ นตัวช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ ส่วนปริมาณของโปรตีน
ทังหมดอาจจะเพิ
้
่มขึ ้นเล็กน้ อยได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นปกติรวมทังสั
้ ดส่วนของโปรตีนชนิดต่าง ๆ บาง
รายอาจจะพบ collagen type II
การศึกษาทาง immunology ไม่พบว่ามีความผิดปกติเด่นชัดใดที่จะสามารถนามาเป็ นวินิจฉัยโรค
ได้ ทงั ้ cellular, humeral และ compliment
Synovial Histologic Examination
ใน primary OA ระยะแรก ๆ จะพบว่า synnovial ปกติ อาจจะพบลักษณะการอักเสบได้ แต่ไม่
รุนแรง อาจจะพบ synovial villous hypertrophy เล็กน้ อยและอาจจะพบลักษณะของ fibrosis ในรายที่
เป็ นมานานแล้ ว
Bones and Joints scanning
พบว่าจะมี uptake มากขึ ้นทังที
้ ่ pericapsular, synovium และsubchondral bone แสดงว่ามี
การเพิ่ม tissue perfusion ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี ้
กล้ องส่ องข้ อ
Arthroscope
ในปั จจุบนั นี ้ การวินิจฉัยโรคข้ อเสื่อมสามารถทาได้ อย่างรวดเร็ วตังแต่
้ ระยะเริ่มแรกของโรคโดย
อาศัยกล้ องส่องเข้ าไปในข้ อหรื อที่เรี ยกว่า arthroscope เนื่องจากวิธีนี ้สามารถที่จะเห็นพยาธิสภาพได้
โดยตรงว่าเป็ นที่สว่ นไหนของข้ อ อย่างไรก็ตาม การส่องเข้ าไปในข้ อยังมีข้อจากัดอยูเ่ นื่องจากไม่สามารถ
ทาได้ หมดทุกข้ อ ข้ อที่สามารถทาได้ สะดวกคือพวกข้ อที่อยูต่ ื ้น ๆ และเป็ นข้ อใหญ่ ๆ เช่นข้ อเข่า เป็ นต้ น
General aspect of differential diagnosis

การวินิจฉัยกระดูกและข้ อเสื่อมไม่คอ่ ยยุ่งยากมากนัก ต้ องอาศัยจากประวัติและการตรวจร่างกาย
เป็ นสาคัญ ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นก็คือความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ ้นหลังจากมีโรคอื่นนามาก่อนและโรคที่
นามาก่อนนันเป็
้ นโรคอะไร ซึง่ มีความจาเป็ นที่จะต้ องทราบและนามาประกอบหรื อพิจารณาในการรักษา
ด้ วย สาหรับความเสื่อมชนิด primary นันการวิ
้
นิจฉัยอาจจะต้ องพิจารณาแต่ละข้ อที่มีอาการเช่น ข้ อ DIP
joints พบลักษณะ Heberden'snode ซึง่ ต่างจาก psoriatic arthritis ที่อาจจะพบว่า เล็บถูกทาลายร่วม
ด้ วยและนิ ้วหรื อข้ อมีอาการบวมมากกว่าปกติ ลักษณะเช่นนี ้ไม่พบใน rheumatoid artheritisสาหรับที่ PIP
joints นันจะพบลั
้
กษณะ Bouchard's node ร่วมกับอาการอักเสบซึง่ คล้ ายกับอาการอักเสบในโรคไขข้ อ
อักเสบอื่น ซึง่ ต้ องระวังให้ ดี อย่างไรก็ตามใน OA นันมั
้ กจะเกิดขึ ้นเพียงข้ อเดียว สาหรับข้ ออื่น ๆ ก็ต้อง
อาศัยลักษณะอาการอาการแสดงและภาพรังสีที่มีลกั ษณะต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ วเป็ นตัวช่วยในการ
วิเคราะห์แยกโรค
การรักษา
Treatment
การรักษาโรคข้ อเสื่อมประกอบด้ วย
1.rehabilitation
2.drugs therapy
3.surgery
rehabilitation
หลักการรักษาทางกายภาพก็เพื่อทาให้ ข้อที่เกิดความเสื่อมสามารถที่จะทางานได้ เหมือนปกติทกุ
ประการและถ้ าความเสื่อมเกิดขึ ้นกับหลายข้ อหรื อเป็ นทัว่ ทังตั
้ ว
การทากายภาพบาบัดจะเน้ นให้ ได้
maximun of potential of function ทังทางด้
้
านphysically , psychologically และ vocationally
เพราะฉะนันก่
้ อนที่จะทากายภาพบาบัดจึงต้ องพิจารณาข้ อที่เกิดความเสื่อมหรื อผู้ป่วยก่อนเสมอว่าอยูใ่ น
สภาวะใด ซึง่ ได้ แก่
1. Goniometry ดูการเคลื่อนไหวของข้ อว่าเป็ นเช่นไร
2. muscle strength test
3. activities of dialy living
4. biomechanic assessments เป็ นการดูการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยว่ามีปัญหาอย่างไร
5. psychological measurements
6. pain assessment

Drugs treatment
การรักษาโดยทางยาต้ องคานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องมากมาย ควรเลือกยาที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยเป็ นราย ๆ ไป ในคนสูงอายุต้องระวังให้ ดีเนื่องจากยาที่ใช้ สาหรับรักษาอาการข้ อเสื่อมอาจจะมี
ผลข้ างเคียงต่อผู้ป่วยหรื อมีผลต่อยาอื่นที่ผ้ ปู ่ วยรับทานอยู่ก่อนแล้ ว ส่วนใหญ่ของยาในกลุม่
NSAIDS
มักจะเกาะกับ protein ในกระแสเลือด แต่ในคนแก่อาจจะมี serum protein ต่า ทาให้ ปริมาณยาในกระแส
เลือดมากกว่าปกติอนั อาจจะเป็ นอันตรายได้ นอกจากนี ้ยังต้ องระวังถึงเรื่ อง
ไตและตับว่าทางานปกติดี
หรื อไม่อีกด้ วยเนื่องจากส่วนใหญ่แล้ วยาพวกนี ้จะถูกทาลายที่ตบั และถูกขับออกทางไต
เนื่องจากยาส่วนใหญ่ในกลุม่ NSAIDS มักจะมีผลทังเป็
้ น analgesic และanti-inflammation
พร้ อมกันเพราะฉะนันจึ
้ งมักจะได้ ผลดีอย่างไรก็ตามต้ องพยายามทาความเข้ าใจกับผู้ป่วยให้ ได้ ด้วยว่า ยาที่
ให้ นนไม่
ั ้ สามารถรักษาโรคให้ หายได้ ความเสื่อมยังคงดาเนินต่อไปปกติของมัน ยาเพียงแต่ทาให้ อาการ
เจ็บปวดและการอักเสบลดลงเท่านัน้
ยาที่ใช้ รักษาข้ อเสื่อมอาจจะมีทงชนิ
ั ้ ดรับปะทานและชนิดฉีด นอกจากนี ้ยังมียาใหม่ ๆซึง่ กล่าวว่า
สามารถที่จะเพิ่มการสร้ าง cartilage cell ทาให้ ผิวกระดูกอ่อนหนาตัวมากขึ ้น อย่างไรก็ตามยังไม่เป็ นที่
ยอมรับและใช้ กนั เท่าไรนักในปั จจุบนั
Surgery
general considerations
การผ่าตัดรักษาข้ อเสื่อมเป็ นวิธีการสุดท้ ายเมื่อการรักษาโดยวิธีการอื่น ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นไม่ได้ ผล
และผู้ป่วยมีข้อบ่งชี ้เหมาะสม สิ่งที่จะต้ องพิจารณาสาหรับการผ่าตัดประกอบด้ วย
1. อาการเจ็บปวด
2. อายุ
3. เพศ
4. ข้ อที่เกิดความเสื่อม
5. ความรุนแรงของความเสื่อม
6. โรคที่เป็ นต้ นเหตุของความเสื่อม
7. โรคอื่น ๆ ที่อาจจะมีร่วมด้ วยในตัวผู้ป่วย
8. อื่น ๆ เช่นลักษณะความพิการที่เกิดขึ ้น
Types of surgical procedures
1. osteotomy
2. debridement

3. arthrosesis
4. arthroplasty

