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เนือ้หาประกอบด้วย 
        ข้อเส่ือม  (osteoarthritis) 
        ความเส่ือมของเนือ้เย่ือออ่น   (soft tissue degeneration) 
        ภาวะกระดกูพรุน    (osteoporosis) 



ข้อเส่ือม 
OSTEOARTHRITIS 

 
Terminology 
         การเรียกช่ือข้อเส่ือมตามค าศพัท์ภาษาองักฤษนัน้ยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่่าควรใช้ช่ือใดจงึจะ
เหมาะสมตัง้แต ่arrthritis  deformens ชึง่เป็นค ารวมในการเรียกข้อเส่ือมและรูมาตซิมึร่วมกนั สว่นช่ืออ่ืน ๆ  
ก็อาจจะมีการเรียกตา่งกนัไป เชน่ arthrosisdeformans,  degenerative  arthrosis,  deegenerative   
arthritiis,degenerative joint diseases,osteoarthrisis  และ osteoarthrosis ส าหรับค า degenerative  
joint diseases ดจูะเป็นค าเรียกท่ีสามารถจะรวมถึงความเส่ือมท่ีเกิดกบัข้อชนิด  fibrous cartilagenous  
และ synovial articulationอยา่งไรก็ตามนิยมท่ีจะเรียกช่ือวา่ osteoarthritis หรือ osteoarthrosis มากกวา่
แตค่ าสองค านีจ้ะใช้เฉพาะกบัข้อชนิด synovial เทา่นัน้ ส าหรับช่ืออีกช่ือหนึง่ท่ียงัคงเรียกกนัอยูแ่ตไ่มค่อ่ย
เป็นท่ีนิยมมากนกัได้แก่ arthritis  of senescence หมายถึงข้อเส่ือมเฉพาะในคนสงูอายเุทา่นัน้ 
Epidemiology 
         การศกึษาเก่ียวกบัระบาดวิทยาในเร่ืองข้อเส่ือมเร่ิมมาตัง้แต ่  ค.ศ.1920 โดยศกึษาในผู้ ป่วยท่ีมี
อาการปวดข้อแล้วมาพบแพทย์ ตอ่มา การศกึษาได้ขยายกว้างออกไปในคนทัว่ ๆ ไปและได้พบวา่คนท่ีเป็น
โรคข้อเส่ือมนัน้มีจ านวนมากโดยอาจจะมีหรือไมมี่อาการเจ็บปวดหรือความผิดปกตอ่ืิน ๆ  ให้เห็นภายนอก 
โดยเฉพาะเม่ือเร่ิมมีการน าเอาภาพรังสีเข้ามาร่วมในการตรวจวินิจฉัย  อยา่งไรก็ตาม พบวา่ประมาณร้อยละ  
15 ของคนทัว่ไปแม้จะตรวจพบวา่มีข้อเส่ือมจากภาพรังสี แตอ่าจจะไมมี่อาการแสดงภายนอกให้เห็นแต่
อยา่งใดในปี ค.ศ. 1963 ได้มีการจดัแบง่ความรุนแรงของข้อเส่ือมออกเป็นระดบัตา่ง ๆ กนัคือ 
        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 
 
        นอกจากนีย้งัศกึษาโดยอาศยัอาการท่ีปรากฏออกมารวมทัง้การท า autopsy อีกด้วย  พบวา่
อบุตักิารณ์ข้อเส่ือมจะเพิ่มมากขึน้ตามอายท่ีุเพิ่มขึน้โดยเฉพาะหลงั  50 ปีขึน้ไปและอาจจะเป็นกบัหลาย ๆ 
ข้อพร้อมกนั พบวา่ metatarsophalangeal joint อาจจะเกิดความเส่ือมได้ตัง้แตช่ว่งอายมุากกวา่ 25  ปีขึน้
ไป แตท่ี่ข้อมือและท่ีกระดกูสนัหลงัจะพบในอายท่ีุมากกว่า 35 ปี ส าหรับท่ีข้อ distal interphalangeal นัน้ 
โดยมากมกัจะพบเม่ืออายมุากกวา่ 45 ปีขึน้ไปโดยเฉพาะจะพบเป็นกบันิว้ชีก้่อนแล้วจงึตามด้วยนิว้อ่ืน 
ส าหรับข้อเขา่นัน้จะเกิดความเส่ือมในระยะหลงั ๆ โดยเฉพาะท่ีข้อตะโพกจะพบหลงัสดุ อยา่งไรก็ตาม
ส าหรับในคนท่ีอายมุากกวา่ 75 ปีแล้ว  พบว่ามากกวา่ร้อยละ 85 จะพบมีข้อเส่ือมเกิดขึน้กบัไมว่า่ข้อใดก็ข้อ



หนึง่ในร่างกาย  อยา่งไรก็ตามความสมัพนัธ์ระหวา่งอายแุละการเกิดข้อเส่ือมนัน้ยงัไมท่ราบสาเหตท่ีุแน่นอน
วา่เป็นเพราะอะไร  แตเ่ช่ือวา่มีสว่นสมัพนัธ์ทางด้านชีวเคมีหรืออาจจะเก่ียวกบัโครงร่างท่ีผิดรูปร่างไป 
         โดยปกตแิล้วข้อในร่างกายทัง้หมดจะมีลกัษณะเป็น incongruent เม่ือพิจารณาในแง่ของการจดัตวั
ระหวา่งกระดกูและกระดกูอ่อนเทา่นัน้ แตจ่ะมีเนือ้เย่ืออ่ืน ๆ ได้แก่พวกfibrocartilagenous menisci หรือ 
labra เป็นตวัช่วยเสริมให้ congruent หรือเข้ารูปกนัได้ดีขึน้  และลกัษณะเชน่นีจ้ะเป็นเฉพาะท่ีข้อนัน้อยูใ่น
ภาวะการเคล่ือนไหวหรือรับแรงปกตเิท่านัน้ แตถ้่ามีแรงขนาดมาก ๆ เข้ามากระท าตอ่ข้อ  จะท าให้ผิว
กระดกูออ่นเกิดเป็นลกัษณะท่ีเรียกวา่  deformation หรือเปล่ียนรูปร่างไปท าให้  congruity ของข้อเสียไป
จากเดมิ   ลกัษณะเชน่นีจ้ะเกิดขึน้ตลอดชว่งชีวิตซึง่อาจจะเป็นสาเหตหุนึง่ของความเส่ือมเม่ืออายมุากขึน้   
ในทางชีวเคมีพบวา่มีการเปล่ียนแปลงตัง้แตป่ริมาณน า้ซึ่งลดลงจากประมาณร้อยละ 75 ไปเป็นร้อยละ 70 
มี keratan  sulphate เพิ่มขึน้ condroitin6-sulphate เข้ามาแทนท่ี chondroitin  4-sulphate, hualuronic 
acid เพิ่มมากขึน้จากร้อยละ 1 ไปเป็นร้อยละ 6 ในระหวา่งอาย ุ 60 ปี ส่วน collagen จะลดลงและจะ
ละลายตวัช้าลงเม่ืออายมุากขึน้  และสดุท้ายก็คือตวัเซลล์  chondrocyte   จะมีcatabolism activity 
เพิ่มขึน้ 
         ในแง่ของ sex hormones  พบวา่อายตุัง้แต ่55 ปีขึน้ไปจะมีความแตกตา่งกนัอยา่งมากในการเกิด
ข้อเส่ือมระหว่างหญิงและชาย    ในผู้หญิงนัน้พบวา่ไมเ่พียงแตจ่ะเป็นมากกวา่เท่านัน้ยงัมีความรุนแรงของ
อาการมากกวา่อีกด้วย นอกจากนีย้งัพบมากข้อมากกวา่ จากการศกึษาเช่ือวา่  estrogen   อาจจะเป็นตวั
ป้องกนัการเกิดข้อเส่ือมตรงกนัข้ามกบัtestosterone    และ  progesterone   จะเป็นตวัเร่งให้เกิดข้อเส่ือม
มากขึน้จากการทดลองในสตัว์ แตค่วามเช่ือนีย้งัไมเ่ป็นท่ียอมรับ 
 
Mechanical Factors in Osteoarthritis 
Joint laxity 
         การท่ีข้อหย่อนหรือหลวมอาจจะมีสว่นสมัพนัธ์กบัการเกิดข้อเส่ือมได้ง่ายเน่ืองจากข้ออาจจะหลดุ
หรือมีโอกาสหลดุได้บอ่ย ๆ  หรือเป็นแบบเรือ้รังซึง่อาจจะเกิด synovitisหรือเกิด chondrocalcinosis โดยมี
หินปนูเข้ามาเกาะท่ีหมอนกระดกู แตน่อกจากกรณีนีแ้ล้วไมพ่บวา่จะเก่ียวข้องกนั 
 
Effect of mechanical overuse 
         เช่ือวา่มีสว่นสมัพนัธ์กนัอย่างมาก  ข้อท่ีใช้งานมากจะเกิดความเส่ือมได้เร็วกว่าปกตเิชน่นกักีฬา 
หรือในการท างานหนกัท่าตา่ง ๆ แตอ่ย่างไรก็ตามเช่ือวา่โดยทัว่ไปแล้วในข้อท่ีปกตจิะมีความสามารถหรือมี
ความคงทนตอ่ wear and tear เทา่ท่ีอยูใ่นภาวะการใช้งานปกตหิรือมากกวา่ปกติถ้าการใช้งานนัน้ไมเ่กิน
กวา่ชว่ง anatomic or physiologicrange ปกตขิองมนัแม้วา่การท างานนัน้จะเป็นการท างานท่ีรุนแรงหรือ
เป็นการท างานอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน ๆ ก็ตาม 



 
Bone density 
         พบวา่การท่ีปริมาณเนือ้กระดกูเพิ่มมากขึน้มีสว่นสมัพนัธ์ตอ่การเกิดข้อเส่ือม  เช่ือวา่การท่ีปริมาณ
เนือ้กระดกูลดลงจะลด vibration-absorpbing  capacity ท่ีบริเวณกระดกู  juxta-articular  ซึง่จะชว่ยลด
แรงท่ีกระท าตอ่ผิวกระดกูอ่อน ในทางตรงกนัข้ามพบวา่เม่ือเนือ้กระดกูหนาขึน้  จะท าให้แรงท่ีกระท าตอ่ผิว
กระดกูออ่นเพิ่มมากขึน้อนัเป็นผลให้เกิดความเส่ือมมากขึน้ 
 
Obesity 
         เช่ือวา่ความอ้วนจะท าให้เพิ่มแรงกดตอ่ข้อมากขึน้โดยเฉพาะข้อท่ีรับน า้หนกั  แตจ่ากการศกึษาจริง 
ๆ พบวา่ยงัมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ เก่ียวข้องอีกมาก พบวา่ในคนอ้วนมากท่ีอายนุ้อยระหวา่ง 25-34 ปีไมพ่บว่า
มีอบุตักิารณ์ของการเกิดข้อเส่ือมมากกว่าคนปกตใินอายเุดียวกนั ซึง่เหตผุลนีส้ามารถยืนยนัได้จาก
การศกึษาผู้ ป่วยข้อเขา่เส่ือมโดยการเปรียบเทียบระหว่าง height/weight ratio ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งไป
จากในคนท่ีข้อเส่ือมปกตแิตอ่บุตักิารณ์ในคนอ้วนอาย ุ 55-64  ปีพบวา่สงูกวา่ปกต ิด้วยเหตนีุจ้งึเช่ือวา่การท่ี
เกิดความเส่ือมของข้อในคนอ้วนนา่จะมีสาเหตอ่ืุนเข้ามาเก่ียวข้องด้วยอาจจะเป็น  systemic หรือ
physiologic หรืออาจจะเป็น  genetics และในคนอ้วนท่ีมีข้อเส่ือมเร่ิมต้นอยูแ่ล้วอาจจะท าให้ข้อเส่ือมเร็ว
มากขึน้ 
 
Association With Some Systemic Factors 
         พบวา่มีสว่นสมัพนัธ์กนัเชน่ การท่ีมี uric  acid สงูในเลือด antistrepto-lysin  O, C-reactive  
protein มีสว่นสมัพนัธ์ตอ่การเกิดข้อเส่ือมหรือแม้แตใ่นคนท่ีความดนัสงู diastolic pressure มากกวา่ 100 
มม.ปรอทขึน้ไป 
         ส าหรับการเปล่ียนแปลงของอากาศไมพ่บวา่มีสว่นสมัพนัธ์กบัการเกิดข้อเส่ือม 
 
Pattern Of Multiple  Joint Involvement: 
         อาจจะพบวา่ข้อเส่ือมเป็นกบัข้อหลาย ๆ ข้อพร้อมกนัได้เหมือนกบัการอกัเสบของข้อจากอย่างอ่ืน  
ในบางรายอาจจะเป็นมากทัง้ตวัรวมทัง้ท่ีข้อกระดกูสนัหลงัด้วย  สว่นเชือ้ชาติท่ีตา่งกนัอาจจะมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัต าแหนง่ของข้อท่ีเป็นแตกตา่งกนัไป เชน่ในคนไทยพบวา่ข้อเขา่เป็นข้อท่ีพบวา่มีความเส่ือมได้
บอ่ยมากท่ีสดุในชว่งอายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 
         ในแง่ของกรรมพนัธ์นัน้ ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู ่  รวมทัง้ในแง่ familial ด้วยแตก็่พบวา่ในฝาแฝดไข่
ใบเดียวกนัจะพบว่าเป็นโรคข้อเส่ือมได้ง่ายเหมือนกนั    แตส่ าหรับHeberden's node เป็นลกัษณะของ
ความเส่ือมอยา่งหนึง่ ซึง่พบวา่มีความสมัพนัธ์กบักรรมพนัธุ์และยงับง่ถึง familial tendency  อยา่งมาก 
ลกัษณะนีพ้บน้อยมากในคนผิวด า ในหญิงท่ีมีความเส่ือมนีพ้บวา่น้องสาวมีโอกาสเป็นถึง   3   เทา่ของคน



ปกติ    เช่ือวา่เป็นautosomal dominant  genetic error ในผู้หญิง แตจ่ะเป็น  recessive ในผู้ชายและพบ
ในอตัราสงูมากในฝาแฝดไขใ่บเดียวกนัเทียบกบัฝาแฝดไข่คนละใบ ( 60:39 ) 
         ส าหรับเร่ือง hereditary connective tissue  diseases อ่ืน ๆ ยงัมีอีกมากเชน่   
mucopolysaccharidosises,   alkaptonuric    ochronosis,hereditary chondrocalcinosis และอ่ืน ๆ อีก
มาก 
 
Protective Factors 
         พบวา่ในคนท่ีเป็นอมัพาต  ข้อท่ีแขนขาข้างนัน้จะไมมี่ความเส่ือมเกิดขึน้หรือในคนไข้ท่ีเป็น  
poliomyelitis และจากการสงัเกตพบวา่ข้อของขาข้างท่ีถกูตดัจะไมค่อ่ยมีความเส่ือมหรือมีน้อยกว่าข้างตรง
ข้าม เช่ือวา่เป็นเพราะร่างกายพยายามปรับตวัป้องกนัไมใ่ห้เกิดข้อเส่ือมโดยกระดกูบริเวณ  subchondral  
จะบางลงและแรงท่ีกระท าจากกล้ามเนือ้ลดลง 
 
Secondary osteoarthritis 
         หมายถึงความเส่ือมของข้อซึ่งมีสาเหตอุย่างหนึง่อย่างใดเกิดขึน้ าหน้ามาก่อนท่ีจะเกิดข้อเส่ือมขึน้ 
สาเหตตุา่ง ๆ ได้แก่ 

        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 พยาธิสภาพและชีวเคมีของข้อเส่ือม 
(Biomechanic-Patho-Biochemistry of the degenerative joints) 
     ข้อท่ีเกิดความเส่ือมมกัเป็น diathrodial joint ซึง่มีสว่นประกอบตา่ง ๆ ได้แก่articular  cartilage, 
meniscus,  synovium, synovial  fluid, jointcapsule,ligament  และ tendon  ของกล้ามเนือ้ตา่ง ๆ ท่ีเข้า
มายดึเกาะเพื่อเสริมความแข็งแรงของข้อ  บางข้ออาจจะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งออกไปบ้างเชน่ท่ีข้อเขา่มี
กระดกูสะบ้าเป็นตวัช่วยการท างานของข้อให้ดีขึน้ โดยจะชว่ยกระจายแรงกดลงบนกระดกูฟีเมอร์และเป็น  
level arm  ส าหรับกล้ามเนือ้ quadriceps  เพ่ือเพิ่มแรงดงึในการเหยียดเขา่เพราะฉะนัน้ความแข็งแรงของ
ข้อเขา่    จงึขึน้อยู่กบัเส้นเอ็น และกล้ามเนือ้ท่ียึดเกาะอยูโ่ดยรอบและภายในเขา่เป็นหลกั เนือ้เย่ือตา่ง ๆ 
เหลา่นีร้วมทัง้กระดกูออ่นท่ีคลมุบนกระดกูทิเบีย  ฟีเมอร์และของเหลวท่ีอยูใ่นข้อจะชว่ยให้การเคล่ือนไหว
ของข้อเขา่เป็นไปได้อย่างนุม่นวล โดยการเคล่ือนไหวปกตจิะอยูใ่นชว่งจากทา่เหยียดเขา่ตรง 0 องศาไป
จนถึงทา่งอเขา่จนสดุ 140 องศา การงอและเหยียดข้อเข่าไมไ่ด้เป็นลกัษณะแบบ hinge ธรรมดาดงัท่ีเข้าใจ
กนัแตจ่ะมีการหมนุของกระดกูทิเบียตามกระดกูฟีเมอร์ไปด้วย โดยอาจเป็นการหมนุเข้าหรือหมนุออก
ตามแตจ่งัหวะของการเหยียดหรืองอเขา่   ในขณะท่ีเข่าก าลงัเหยียดตรงออกจนสดุ กระดกูทิเบียจะหมนุ
ออกนอกเพ่ือยึดให้เขา่แนน่และแข็งแรงซึง่เรียกลกัษณะเช่นนีว้า่ screw home mechanism 
      กระดกูออ่นของข้อหรือ articular cartilage เป็นสว่นท่ีกล่าวกนัว่าเป็นสาเหตแุรกของการเกิดข้อเขา่
เส่ือม แตค่วามจริงแล้วเป็นเพียงหนึง่ในหลาย ๆ พยาธิสภาพท่ีเกิดขึน้พร้อม  ๆ กนัไปหรือเกิดความเส่ือมกบั
สว่นใดสว่นหนึง่ของเนือ้เย่ือของข้อน าหน้ามาก่อนโครงสร้างกระดกูออ่นประกอบด้วย  cell  chondrocyte  
และ   extracellularmatrix    พืน้ผิวของกระดกูอ่อนซึ่งมองด้วยตาเปล่าวา่เรียบและมีความล่ืนเป็นเงามนั
นัน้จริง ๆ  แล้วไมไ่ด้เรียบสนิทเป็นแผน่เดียวกนัตลอด แตจ่ะมีชอ่งเป็นรูเล็กขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 
20-40 micro-mm.  ลกึประมาณ 0.5-2.0 micro-mm.อยูท่ัว่ไปเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นทางส าหรับแลกเปล่ียน
อาหาร ระหว่างสว่นผิวบนของกระดกูอ่อนและ synovialfluid สว่นชัน้ลา่งสดุของกระดกูออ่นท่ีอยูต่ิดกบั  
subchondral boneเป็นชัน้ท่ีมีหินปนูมาเกาะ  กระดกูอ่อนปกตทิัว่ไปจะไมมี่เลือดมาเลีย้งและไมมี่



เส้นประสาทเข้ามารับความรู้สกึและในสภาวะปกตขิองผู้ใหญ่ chondrocyte จะไมมี่การแบง่ตวัเพ่ือเพิ่ม
จ านวนแตย่งัคงท าหน้าท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในการสร้างและท าลายของเสียซึง่เป็นสว่นประกอบภายนอกเซลล์ 
      extracellular matrix มีสว่นประกอบเป็นพวก  fibrous ได้แก่ collagenfiber ซึง่มีการ turn over ช้า
มากและพวก non-fibrous ซึง่จะมีปริมาณมากถึงร้อยละ 50 ของน า้หนกัเม่ือไมมี่น า้รวมอยู่ด้วยหรือร้อยละ 
70-80 ถ้ารวมน า้ด้วย โดยประกอบด้วยส่วนตา่ง ๆ ดงันีคื้อ 
          1. proteoglycans sulphate เป็นสว่นประกอบสว่นใหญ่ของทัง้หมดและเป็นชนิด non-diffusible 
          2. glycoproteins 
          3. hyaluronic acid เป็นสว่นท่ีมีปริมาณน้อยแตจ่ะร่วมกบัสว่น proteinlink เพ่ือชว่ยยึด 
proteoglycans ให้รวมตวักนัอยูไ่ด้ และชว่ยในการหล่อล่ืนข้อ 
      กระดกูออ่นท่ีข้อนัน้อาจจะแบง่ออกได้เป็น 4 ชัน้คือ 
           1. calcified zone เป็นชัน้ท่ีอยูต่ิดกบั subchondral bone ซึง่จะมีหินปนูมาเกาะท าให้แยกได้ง่าย
จากชัน้อ่ืน ๆ 

2.  radial zone  ชัน้นีมี้การจดัตวัของเซลล์กระดกูออ่นในแนว radialตวัเซลล์มีขนาดคอ่นข้างใหญ่
กวา่ชัน้อ่ืน ๆ 
           3. transitional zone ชัน้นีเ้ซลล์กระดกูออ่นเรียงตวักระจดักระจายทัว่ไปไมเ่ป็นระเบียบและตวัมี
เซลล์ขนาดเล็กลงกวา่ชัน้ท่ี 2 
           4. superficial zone เป็นชัน้ท่ีอยูผ่ิวนอกสดุของกระดกูอ่อน เซลล์ขนาดเล็กและเรียงวางตวัไปตาม
แนวเดียวกบัผิวกระดกูออ่น 
      สว่นบน 2 ใน 3  ของกระดกูอ่อนได้อาหารมาเลีย้งจาก synovial fluid โดยการซมึผา่นของ
สารละลายพวกน า้ตาลและ amino acid ซึง่มีขนาดเล็กเข้าทางรูท่ีมีขนาดเหมาะสมกนัโดยไมจ่ าเป็นต้อง
อาศยั  pumping  mechanism  ดงัท่ีเข้าใจกนั  แตก่ารเคล่ือนไหวของข้อหรือแรงท่ีกระท าบนกระดกูอ่อน 
จะชว่ยให้มีการไหลเวียนของของเหลวท่ีอยูใ่นข้อท าให้การดดูซมึดีขึน้  ถ้าความข้นของเหลวในข้อสงูหรือ
ขนาดโมเลกลุใหญ่ขึน้หรือมีการเปล่ียนแปลงของสว่นประกอบของ synovial fluid  เช่น การติดเชือ้ในข้อ จะ
ท าให้การดดูซมึได้น้อยลง ส าหรับสว่นลา่ง 1  ใน 3 ของกระดกูออ่นท่ีติดกบั subchondralbone ได้อาหาร
จากเลือดท่ีเข้ามาเลีย้งทางด้านลา่งแล้วซมึผา่นเข้ามา ส่วนกระดกูอ่อนในต าแหนง่บริเวณรอบ ๆ ซึง่เป็นท่ี
เกาะของ capsule และ synovium ได้อาหารผา่นทางเลือดท่ีเข้ามาเลีย้งเนือ้เย่ือทัง้สองนี ้ ในแง่การหล่อล่ืน
ท่ีผิวกระดกูอ่อนพบว่าเป็นทัง้ fluidfilm, squeeze film  และ boundary lubrication ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัลกัษณะ
ของแรงหรือแนวแรงท่ีกระท าลงบนข้อ สว่นสาร hyaluronic acid ซึง่เป็นสว่นท่ีมีความข้นมากท่ีสดุใน 
synovial fluid จะเป็นตวัชว่ยในการหลอ่ล่ืนผิวกระดกูอ่อนและ synovium ตวัมนัมีโมเลกลุขนาดใหญ่มาก
จนไมส่ามารถซมึผา่นเข้าไปในกระดกูอ่อนได้ เม่ือผิวกระดกูอ่อนของข้อเข่าทัง้สองด้านเข้ามาชิดกนัจะท าให้
น า้ถกูผลกัออกไปเหลือแตแ่ผน่ gel บาง ๆ ซึง่มีความหนาประมาณ 0.2  micro mm. ขัน้อยูร่ะหว่างกระดกู



ออ่นทัง้สองด้านนีเ้พ่ือชว่ยรับน า้หนกัและลดความสกึหลอท่ีเกิดขึน้ตอ่กระดกูอ่อนท่ีเสียดสีกนั  และพบวา่ 
glycoproteinมีสว่นชว่ยในกรณีนีด้้วย 
      พบวา่  proteoglycans จะดดูซมึน า้เข้าสูต่วัเองเม่ือมีน า้ในข้อมากขึน้จากสาเหตใุดก็ตาม ท าให้
กระดกูออ่นบวมขึน้  มี osmotic pressure สงูขึน้และกระจายไปทัว่กระดกูออ่นโดยมี collagen fiber เป็น
ตวัชว่ยกระจายแรงเพ่ือให้เกิดความสมดลุขึน้ ดงันัน้แม้วา่ในขณะท่ีไมมี่แรงกดลงบนกระดกูอ่อน ตวั 
collagen ก็จะมี tensile stress ได้จากสาเหตนีุ ้ เพราะฉะนัน้ยิ่งมีปริมาณของ proteoglycans มากเทา่ใด 
จะยิ่งท าให้เกิดswelling  pressure   มากขึน้เทา่นัน้ท าให้มีแรงต้านตอ่แรงกดมากขึน้ด้วย  แตพ่บวา่
compressive stiffness ไมเ่ก่ียวข้องกบั collagen content 
      แรงท่ีเกิดขึน้กบัข้อในหลายสภาวะของการเคล่ือนไหว นอกจากจะมีแรงท่ีเกิดขึน้จากน า้หนกัตวัของ
คนคนนัน้เองแล้ว    อีกสว่นหนึง่ยงัมาจากแรงท่ีเกิดจากการหดตวัของกล้ามเนือ้ท่ีอยูร่อบ ๆ ข้อนัน้ ในการ
เดนิหรือการออกก าลงัข้อแตเ่พียงเบาๆ จะท าให้เกิด loadตอ่ข้อมากกวา่น า้หนกัตวัถึง  2-3  เทา่แตย่กเว้นท่ี
ข้อเท้าซึง่พบวา่แรงท่ีกระท าจะน้อยกว่ามากและไมค่อ่ยเกิดความเส่ือมเหมือนกบัข้อตะโพกและข้อเขา่   
เม่ือมีแรงกดลงบนกระดกูอ่อนจะท าให้กระดกูออ่นเปล่ียนรูปร่างไปจากเดมิหรือเกิด  deformation  ขึน้และ
จะไปเพิ่มแรงดงึตอ่  collagen  fiber  ถ้าแรงกระท าในระยะเวลาชว่งสัน้กระดกูออ่นซึง่มีความยืดหยุน่ใน
ตวัเองจะคืนรูปร่างเดมิเหมือนกบั spring แตถ้่าแรงกระท าเป็นเวลานานการคืนสูรู่ปเดมิจะมีคณุสมบตัเิป็น
แบบ  creep กลา่วคือจะคืนรูปอยา่งมากในระยะแรกจากนัน้จะคอ่ยๆ เกิดขึน้อยา่งช้า ๆ จนเป็นปกตใิน
ระยะหลงั ซึง่เช่ือวา่เกิดจากการท่ีน า้ถกูผลกัให้เคล่ือนออกไปจากกระดกูออ่นเม่ือมีแรงกระท าในตอนแรก 
แตเ่ม่ือไมมี่แรงกระท าเกิดขึน้แล้วน า้จะถกูดดูกลบัเข้าสูก่ระดกูอ่อนอีกครัง้หนึง่ ท าให้รูปร่างของกระดกูออ่น
กลบัคืนมาเป็นปกตเิพราะฉะนัน้แรงท่ีกระท าบนผิวกระดกูออ่นควรจะให้กระจายไปทั่ว  ๆ   ไมใ่ห้เกิดขึน้
เฉพาะจดุใดจดุหนึง่   เพราะอาจจะท าให้เกิดการสกึกร่อนของกระดกูอ่อนได้ง่ายกว่าปกติแรงกระท าตอ่ unit 
area มากกวา่ปกตเิกิดกบัจดุใดอาจจะท าให้เกิดข้อเส่ือมได้ง่ายกวา่ปกตหิลกัการนีเ้ราเอามาใช้ในการ
ป้องกนัและรักษาข้อเขา่โก่งได้เป็นอยา่งดี 
      กระดกูออ่นท่ีคลมุอยู่บนข้อโดยทัว่ ๆ ไปมีความหนาประมาณ  1 - 4 มม.ในคนท่ีโตเตม็ท่ีแล้วและ
จะคอ่ย ๆ บางลงไปตามอายท่ีุเพิ่มมากขึน้ ความหนานีจ้ะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะข้อ   ส่วนพยาธิสภาพท่ี
เกิดกบัผิวกระดกูออ่นปกตใินคนท่ีอายมุากขึน้เม่ือมองด้วยตาเปลา่แล้วพบวา่  แม้ว่าผิวกระดกูอ่อนจะบาง
ลงก็ตามแตล่กัษณะผิวกระดกูออ่นยงัคงเป็นปกติตลอดช่วงชีวิต หรือแม้ว่าในข้อเดียวกนันัน้จะมีลกัษณะ
ความเส่ือมท่ีกระดกูอ่อนบางจดุอยู่ด้วยก็ตามซึง่แสดงวา่การท างานของเซลล์กระดกูอ่อนไมข่ึน้กบัอายขุอง
เซลล์นัน้  แตอ่ย่างไรก็ตามไมไ่ด้หมายความวา่การเปล่ียนแปลงทาง  microscopic จะปกติด้วยเพราะ
พบวา่ความแข็งแรงทนทานของกระดกูอ่อนท่ีข้อจะลดลงเม่ืออายเุพ่ือมากขึน้    และอบุตักิารณ์ของการเกิด
ความเส่ือมจะสงูขึน้ซึง่ได้แก่ softening, splitting และ fragmentation จดุเร่ิมต้นของความเส่ือมมกัจะเร่ิมท่ี
จดุใดจดุหนึง่ของผิวกระดกูกออ่นก่อนโดยมกัจะพบท่ีจดุเกือบสงูสดุหรือจดุท่ีรับน า้หนกั เช่ือวา่สาเหตแุรก



ของความเส่ือมเกิดจากอาหารไปเลีย้งกระดกูอ่อนน้อยลงและการหลอ่ล่ืนเสียไปยกเว้นกลุม่ท่ีมีสาเหตุ
แนน่อนเชน่ ochronosis เป็นต้น สว่นลกัษณะรูปร่างโดยทัว่ ๆ ไปของ  fibrillation และ metabolism  จะ
เหมือนกนัในกระดกูอ่อนท่ีมีความเส่ือมทัง้หมดรวมทัง้ผลทาง  X-ray  ด้วย สว่นร่องท่ีเกิดขึน้จะเป็นทัง้
ในทางแนวตัง้ แนวเฉียงและแนวราบ บนผิวของกระดกูอ่อนมีลกัษณะเหมือนกบัก ามะหย่ีและจะแตก
ออกเป็น fragments เล็ก ๆ ในระยะแรกโดยอาจจะมี synovial fluid หรือsynovium เข้ามาแทรกอยู่ พยาธิ
สภาพอาจคอ่ย  ๆ ขยายกว้างมากขึน้ ร่องลกึขึน้จนอาจจะถึงชัน้ calcified cartilage ท าให้กระดกูสว่น 
subchondral เห็นเดน่ชดัขึน้และเม่ือร่องลกึมากถึงชัน้ calcified cartilage จะเกิดรอยไปตามแนวสว่นตอ่
กระดกูออ่นระหวา่งชัน้ calcified และ non-calcified โดยแยกออกจากชัน้กระดกูอ่อนท่ียงัดีอยูแ่ตใ่น
บางครัง้ก็อาจจะเกิด sequestrum ของกระดกูอ่อนชิน้เล็ก  ๆ ในชัน้ deep zoneร่องท่ีเกิดขึน้อาจจะลกึลง
ไปถึงชัน้ calcified layer ในขณะท่ีความหนาของกระดกูอ่อนยงัเป็นปกติอยู่ ซึง่ลกัษณะเชน่นีม้กัเกิดใน
กรณีท่ีได้รับอบุตัเิหตรุ่วมด้วยเชน่ ท่ีกระดกูสะบ้าซึง่วินิจฉยัเป็น  chondromalacia patellae  กระดกูอ่อนท่ี
เกิด fibrillation จะไมค่อ่ยติดสี alcian blue และ safranin เวลาย้อมซึง่แสดงว่ากระดกูอ่อนเสีย glyco-
aminoglycans ไป  การสญูเสียนีโ้ดยทัว่ไปจะน้อยกวา่ร้อยละ  50 โดยจะเกิดขึน้มากท่ีสดุรอบ ๆ 
chondrocyte สว่น turnover rate ของกระดกูออ่นท่ีเกิดความเส่ือมนัน้พบว่ายงัคงปกตหิรือเพิ่มขึน้แต่
ผลรวมของ  matrix  depletion จะลดลงเพราะเซลล์กระดกูอ่อนจะสร้าง proteoglycans น้อยกว่าการ
ท าลาย แตอ่ยา่งไรก็ตามปริมาณน า้ในกระดกูออ่นท่ีมี fibrillation จะยงัคงมากกว่าในกระดกูอ่อนปกตซิึง่
เช่ือวา่เป็นผลจากการท่ีcollagen ท่ีเกาะกนัเป็นตาขา่ยแตกตวัออกท าให้สามารถรับน า้ได้มากขึน้ 
      เซลล์กระดกูออ่นตรงท่ีเกิด fibrillation ชัน้ผิวบนสดุจะมี necrosis สว่นท่ีอยูล่า่งลงมาจะรวมตวักนั
เป็นกลุม่ท่ีบริเวณใกล้ ๆ กบัร่องท่ีเกิดขึน้โดยจะยงัคงมี  activityอยู ่ เพราะพบวา่ DNA content ไมมี่การ
เปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนแปลงน้อยในขณะท่ี DNA synthesis ยงัคงเพิ่มมากขึน้ยกเว้นในรายท่ีมีความเส่ือม
มาก ๆ เทา่นัน้ เพราะฉะนัน้จงึแสดงวา่  fibrillation มีความสมัพนัธ์กบัการท่ี  chondrocyte แบง่ตวั จาก
การศกึษาพบวา่การแบง่ตวัของ chondrocyte มีความจ าเป็นใน matrix depletion 
      สาเหตจุริง ๆ ท่ีท าให้เกิด  fibrillation บนผิวกระดกูอ่อนยงัไมท่ราบ ในทางชีวเคมีเช่ือวา่สาเหตขุอง
การเกิด fibrillation เร่ิมจากความผิดปกตท่ีิโครงสร้างของcollagen  เพราะมีการสร้างตวัเองขึน้ใหมช้่ามาก 
บางคนเช่ือวา่กระดกูอ่อนท่ีได้รับแรงกระท าตดิตอ่กนัจะท าให้เกิดความล้าขึน้กบับางสว่นหรือทัง้หมดของ  
collagen จนในท่ีสดุเกิดเป็นพยาธิสภาพขึน้หรือเป็นเพราะมีความผิดปกตขิอง chondrocyte ท าให้การใช้
หรือการสร้าง proteoglycans  ผิดไป ท าให้การรับแรงท่ีกระท าตอ่ผิวกระดกูออ่นผิดปกตไิปมีแรงต้านตอ่
การเกิด  deformation  น้อยลง ตวักระดกูออ่นได้รับแรงมากขึน้กว่าปกตท่ีิควรจะเป็น ในท่ีสดุจงึเกิดความ
เส่ือมขึน้ 
      การเปล่ียนแปลงซึง่เกิดขึน้ท่ี subchondral bone นัน้ Radin,Paul and Roseกลา่ววา่ เม่ือมี load 
เกิดขึน้ซ า้กนับอ่ย ๆ จะมี microfracture ขึน้ท่ี subchondralbone trabeculae สว่นการเกิดลกัษณะของ 



sclerosis  นัน้เกิดจากการสร้างกระดกูเข้ามาเสริมกระดกูท่ีหกัให้แข็งและหนาขึน้ท าให้เห็นเป็นเงาขาวขึน้
จากภาพรังสี  และผลท่ีเกิด sclerosis ขึน้นีจ้ะไปลด shock absorbing efficiency ของตวัมนัเองซึง่จะไปมี
ผลตอ่กระดกูออ่นท่ีอยูเ่หนือตอ่กระดกูส่วนนีข้ึน้ไปโดยจะเพิ่ม dynamic  force ขึน้ท าให้กระดกูออ่นเกิด 
wear and tear เร็วมากขึน้กวา่เดมิ แตอ่ยา่งไรก็ตาม Mankin พบวา่พยาธิสภาพ fibrillation จะเกิดกบั
กระดกูออ่นก่อนท่ีจะพบวา่มีร่องรอยของการเพิ่มstrength ตอ่  subchondral bone อยา่งไรก็ตามพบวา่
พยาธิสภาพทัง้สองนีด้ าเนินไปด้วยกนั 
      ในแง่ของ lubrication ตอ่กระดกูอ่อนนัน้พบวา่ มีสว่นน้อยตอ่การเกิดความเส่ือมและเช่ือวา่ไมไ่ด้
เป็นองค์ประกอบตวัแรกของสาเหต ุ เน่ืองจากพบว่ามีการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของ synovial fluid น้อย 
ยกเว้นในกลุม่ท่ีมี inorganic  pyrophosphateเพิ่มสงูขึน้ ซึง่ท าให้เซลล์กระดกูอ่อนเส่ือมสภาพไปและ
ปริมาณสาร sulphate เพิ่มมากขึน้ตวั synovial fluid เองมีผลตอ่ friction coefficient น้อยไมว่า่จะเป็น
กระดกูออ่นปกต ิหรือท่ีเป็น mild หรือ severe fibrillation 
      ส าหรับหมอนรองเขา่ซึง่มีรูปร่างเหมือนพระจนัทร์เสีย้วเป็นพวก fibrocartilageซึง่ขัน้อยูร่ะหว่างข้อ
เขา่เพ่ือชว่ยให้ผิวกระดกูอ่อน ระหวา่งทิเบียและฟีเมอร์สามารถเข้ารูปร่างกนัดีขึน้ (congruence) และชว่ย
กระจายน า้หนกัท่ีกดลงบนกระดกูอ่อนและยงัท าหน้าท่ีเป็นตวัชว่ยลดแรงท่ีกระท าตอ่ข้อให้น้อยลงเม่ือมีแรง
กดกระแทกบนเขา่ 
 
การซ่อมแซมของกระดูกอ่อน 
Articular remodelling 
      ผิวกระดกูอ่อนท่ีเร่ิมเกิดความเส่ือมหรือมี fibrillation จะมีการซอ่มแซมตวัเองแม้วา่ความเส่ือมนัน้
จะเป็นน้อยก็ตาม  การซ่อมแซมจะมีลกัษณะเป็นแบบ   progressiveหรือ regressive remodelling  หรือ
เป็นไปในสองลกัษณะพร้อม ๆ กนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเส่ือมวา่มากน้อยแคไ่หนทัง้ท่ีผิวกระดกูอ่อนและท่ี 
subchondral bone plate และขึน้อยูก่บัปริมาณเลือดท่ีเข้ามาเลีย้ง และ  enchondral ossification ซึง่เป็น
วิธีการเดียวกนักบัการเจริญเตบิโตของกระดกูท่ี  epiphyseal  plate กระดกูท่ีเกิดขึน้ใหมจ่ะเข้าไปแทนท่ี
กระดกูออ่นโดยมีสว่นของกระดกูอ่อนคลมุอยู่ท่ีผิวนอก เป็นลกัษณะเชน่นีเ้ร่ือยไปสว่นของกระดกูอ่อนในชัน้ 
calcified  cartilage เดมิบางสว่นซึง่ยงัคงเหลืออยูไ่มไ่ด้ถกูดดูซมึกลบัในขณะท่ีมีการซ่อมแซมนี ้  จงึอาจจะ
เห็นจากภาพรังสีเป็นเส้นสองเส้นซ้อนกนัท่ีผิวกระดกูอ่อน ลกัษณะการซอ่มแซมแบบนีคื้อ progressive 
remodelling นัน่เอง 
      regressive  remodelling เป็นการซอ่มแซมอีกแบบหนึง่ซึง่ส่วนใหญ่เกิดขึน้ท่ีจดุรับน า้หนกั จะ
พบวา่มีลกัษณะเป็น bony sclerosis และ cystic cavities ท่ีบริเวณsubchondral bone  ในรายท่ีเป็นมาก
จะพบวา่กระดกูอ่อนท่ีคลมุ subchondral boneอยู่หายไปหมด และตรงบริเวณนัน้จะมีลกัษณะเป็นเงามนั
เกิดขึน้รวมทัง้มีความแข็งอย่างมากการท่ีมี remodelling ทัง้สองแบบนีแ้สดงวา่กระดกูออ่นยงัมี 



metabolism เพราะฉะนัน้จะมี hyperemia  เกิดขึน้ด้วย ปริมาณเลือดท่ีเพิ่มมากขึน้ท าให้การไหลเวียนของ
เลือดด าไมส่ะดวกเหมือนเดิม เกิดแรงดนัภายในกระดกูส่วน subchondral bone เพิ่มมากขึน้อนัเป็นสาเหตุ
ของอาการเจ็บปวดในผู้ ป่วยข้อเส่ือม ในรายท่ีมีการท าลายกระดกูออ่นมากจะท าให้รูปร่างของผิวกระดกู
ออ่นเสียไป สว่น trabeculae pattern ของกระดกูตรงบริเวณsubchondral bonne จะเสียไปด้วยโดยจะ
ทรุดตวัลงท าให้เกิดเขา่โก่งขึน้ 
      Subchondral bone  cyst เป็นพยาธิสภาพอีกอนัหนึง่ท่ีอาจเกิดขึน้ร่วมด้วยในข้อเขา่เส่ือมซึง่มี
ลกัษณะรูปร่างไมค่อ่ยแนน่อน    อาจจะเป็นอนัเดียวหรือหลายอนัอยูใ่ต้ตอ่ผิวกระดกูออ่น ขนาดของ  cyst 
อาจจะตัง้แต ่1 มม. จนถึง 2 ซม.หรือใหญ่กวา่  ภายในcyst เป็นพวก mucinous fluid มีผนงัเป็น fibrous  
คลมุติดอยูก่บักระดกูซึง่หนาตวัขึน้เป็นเงาขาวบาง ๆ โดยรอบ cyst  ในบางครัง้อาจจะมีชอ่งทางตดิตอ่กบั
ภายในข้อได้     ส าหรับกระดกูงอกซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของข้อเส่ือมทัว่ไปนัน้เช่ือวา่เป็นการซ่อมแซม
กระดกูออ่นหลงัจากท่ีเกิดความเส่ือมขึน้ กระดกูงอกหรือท่ีเรียกกนัวา่  osteophyte หรือspur นีม้กัจะ
เกิดขึน้ท่ีต าแหนง่ขอบของข้อซึง่เป็นจดุท่ี perichondrium,synovium และกระดกูมาพบกนั และอาจจะพบท่ี
ต าแหนง่กระดกูซึง่เป็นท่ีเกาะของ joint capsule และarticular ligament  กระดกูงอกท่ีเกิดขึน้ในกรณีแรก
อาจจะย่ืนเข้าไปอยูใ่นข้อได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามเราอาจจะพบกระดกูงอกได้ทัง้  ๆ  ท่ีไมมี่อาการของความ
เส่ือมอยา่งอ่ืน ๆจากภาพรังสีเลย  ตวักระดกูงอกจะเกิดกบัช่องข้อท่ีมีความเส่ือมมากกวา่และมกัจะงอก
ออกมารับกบัแนวแรงท่ีกระท าเพราะฉะนัน้จงึมกัจะจดัตวัตามรูปร่างของข้อ    สว่นผิวนอกของกระดกูงอก
จะมีทัง้ hyaline และ  fibrocartilage คลมุอยู ่ กระดกูงอกนีจ้ะแยกออกอยา่งชดัเจนจากกระดกูเดมิยกเว้น
ในรายท่ีมีความเส่ือมมาก อาจจะเช่ือมติดเป็นเนือ้เดียวกนัจนไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ 
      ในผู้ ป่วยท่ีมีอาการน้อย ๆ จะพบวา่ synovium ปกตเิป็นสว่นใหญ่ แตบ่างรายอาจมีhypertrophy 
หรือ hyperplasia ได้ไมม่ากนกัและมี villi ย่ืนออกมา บางรายอาจมี  synovium บวมร่วมกบั  fibrosis 
รวมทัง้มีเซลล์เม็ดเลือดขาวพวก lymphocyteและ  plasma cells  กระจายอยู่ทัว่ ๆ ไปคล้ายกบัการอกัเสบ
ของข้อเขา่ท่ีมีสาเหตมุาจากอยา่งอ่ืนซึง่อยูใ่นระยะท่ีไมรุ่นแรงมาก ในรายท่ีมีอาการอกัเสบเชน่นีจ้ะพบว่าข้อ
เขา่จะบวมจากของเหลวในข้อเพิ่มขึน้ด้วย 
 
 
 
 
อาการและอาการแสดง 
(Symptoms and Signs) 
         อาการโดยทัว่ไปของข้อเส่ือมมกัจะเร่ิมขึน้อยา่งช้า  ๆ ความรุนแรงของอาการจะมากน้อยแคไ่หน
ขึน้อยู่กบั ต าแหนง่ ระยะเวลา และความอดทนของผู้ ป่วย ในแง่ของการซกัประวตั ิ  ต้องค านงึถึงอายขุอง
ผู้ ป่วยด้วยและต้องนึกถึงสาเหตอ่ืุน  ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้น าหน้ามาก่อนอาการเจ็บปวดข้อ ส าหรับใน  



primary osteoarthritis นัน้ผู้ ป่วยมกัจะมีอายมุาก  มีอาการเจ็บปวดข้อมาเป็นเวลานานแบบคอ่ยเป็นคอ่ย
ไป  ไมมี่อาการข้ออกัเสบแบบปวด  บวม  แดง  ร้อน  แตถ้่าเป็นมานาน  ๆ ข้ออาจจะบวมได้จากการหนาตวั
ของ synovium จากกระดกูงอกท่ีดนัออกมาทางด้านข้าง และในบางครัง้จากการท่ีของเหลวในข้อมีปริมาณ
เพิ่มมากขึน้เม่ือข้อนัน้ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการอกัเสบ   ส าหรับอาการโดยทัว่ไปประกอบด้วย 
        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 
        ส าหรับสาเหตขุองอาการเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ในข้อเส่ือมอาจะมาจาก 
                intra-articular sources 
                peri-articular structure 
         สาเหตท่ีุเกิดจากภายในข้อได้แก่ การท่ี spur  ไปดนั periosteum ให้ยกขึน้เกิด presssure ท่ี 
subchondral bone, เกิด microfracture เกิดความเส่ือมตอ่ligament ภายในข้อ เกิดแรง distension ตอ่ 
joint capsule , pinching orabrasion  ของ synovial  villi , เกิด secondary synovitis, 
vascularcongestion 

สาเหตขุอง peri-articular  involvement ได้แก่ การอกัเสบซึง่เกิดกบัtendon  และ fascia  ซึง่เตม็
ไปด้วยเลือดและเส้นประสาทมาเลีย้ง นอกจากนีย้งัเกิดจากการท่ีกล้ามเนือ้เกร็งตวัอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย 
        ส าหรับอาการแสดงท่ีพบได้แก่ 
        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 
        ส าหรับอาการท่ีอาจจะพบเฉพาะท่ีตามข้อตา่ง ๆ ได้แก่ 
          Heberden's nodes พบท่ี  DIP joint ของมือ 
          Bouchard's nodes พบท่ี  PIP joint ของมือ 
          small gelatinous cyst อาจจะพบท่ี DIP joint 
          small finger joint deviation 
          ท่ีเขา่อาจจะพบลกัษณะเขา่โก่ง กล้ามเนือ้เห่ียวลีบลง 
          ท่ีข้อตะโพกจะพบวา่ผู้ ป่วยมีอาการปวดบริเวณขาหนีบร้าวลงไปทางด้านในของต้นขา ซึง่ตา่งจาก
อาการปวดร้าวท่ีมีสาเหตมุาจากกระดกูสนัหลงั 
          ลกัษณะอาการข้อยึดหรือ stiffnness  หลงัจากท่ีข้อนัน้ ๆ อยู่นิ่ง  ๆ เป็นเวลานานเป็นลกัษณะอาการ
อีกอยา่งหนึง่ซึง่พบได้ในข้อเส่ือมทัว่ ๆ ไป 
 
 
 
ภาพรังสี 
Roentgenographic diagnosis 
         ลกัษณะภาพรังสีท่ีพบในข้อเส่ือมขึน้อยูก่บัระยะของโรคว่ามีความรุนแรงแคไ่หนถ้าเป็นระยะแรก ๆ  
ของโรคท่ีเร่ิมมีอาการข้อเส่ือมอนัได้แก่ระยะของ fibrillation นัน้ภาพรังสีจะไมพ่บวา่มีความผิดปกตแิตอ่ยา่ง
ใด ตอ่เม่ือความเส่ือมเกิดมากขึน้อาจจะพบความผิดปกติในลกัษณะตา่ง ๆ ได้ดงันีคื้อ 
         spur หรือ osteophyte  formation หรือ osteophytosis หรือท่ีเรียกกนัว่ากระดกูงอก  เป็น
ลกัษณะเฉพาะของโรคท่ีเกิดขึน้เฉพาะในโรคข้อเส่ือมเทา่นัน้  โดยอาจจะเกิดภายในข้อ  ( intra-articular )  



หรือนอกข้อ เชน่ท่ีต าแหนง่   jointcapsule ต าแหนง่ของกระดกูงอกจะเกิดตรงจดุท่ีมี stress  น้อยไมมี่แรง
กดใด ๆ สว่นต าแหนง่ท่ีมีแรงกดจะไมเ่กิดกระดกูงอก ส าหรับตรงจดุท่ีมีแรงดงึเชน่ท่ี  joint capsuleหรือ  จดุ
เกาะของ  ligament จะพบวา่มีกระดกูงอกเกิดขึน้ได้ตรงต าแหนง่ท่ีเส้นเอ็นนัน้เกาะอยูก่บักระดกู 
เพราะฉะนัน้การเกิด  osteophyte  จงึพบวา่อาจจะมีหรือไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่การเกิดข้อเส่ือม เช่ือวา่ 
osteophyte ท่ีเกิดขึน้นัน้อาจจะมาจาก 
            1. เป็นอาการระยะเร่ิมแรกในผู้ ป่วยข้อเส่ือมบางราย 
            2. เกิดจากการกระตุ้นท่ี osteochondrogenesis  โดย debris ท่ีมาจากกระดกูอ่อน 
            3. เพ่ือเป็นการจดัรูปร่างของผิวกระดกูอ่อนใหม่ 
         Marginal osteophytes 
                 เป็นกระดกูงอกท่ีเกิดรอบ ๆ ข้อ ซึง่เป็นส่วนของกระดกูอ่อนท่ีย่ืนออกมาตรงต าแหนง่
เช่ือมตอ่กนัของ synovial membrane  และ periosteum เช่ือวา่เป็นเพราะการไหลเวียนของเลือดท่ีบริเวณ
นีเ้พิ่มขึน้    ไปกระตุ้นให้เกิดการเจริญเตบิโตของกระดกูออ่นในลกัษณะแบบเดียวกบั enchondral  
ossification ท าให้เกิดกระดกูงอกขึน้ โดยกระดกูงอกท่ีเกิดขึน้มานีจ้ะไมอ่ยูใ่นสว่นซึง่เก่ียวข้องกบัการรับแรง
ของข้อเลย เช่ือวา่กระดกูอ่อนสว่นนีอ้าจจะเป็นสว่นของกระดกูอ่อนท่ีเหลืออยูห่รือเป็นสว่น  remnant ของ
กระดกูออ่นสว่นท่ีเป็น  calcified  cartilage  แล้วเจริญเตบิโตตอ่ไปเม่ือมีเลือดมาเลีย้งมากขึน้ดงักลา่วแล้ว  
เพราะฉะนัน้ลกัษณะกระดกูงอกนีจ้งึพบรอบ  ๆ ข้อมีลกัษณะเป็นเหมือนจงอยปากท่ีย่ืนออกมาอาจจะมี
ขนาดใหญ่หรือเล็กตา่งกนัไปไมแ่นน่อน 
         Central osteophytes 
                 เป็นกระดกูงอกท่ีเกิดขึน้ภายในชอ่งข้อ โดยมีลกัษณะการเกิดเป็นแบบmarginal 
osteophytosis  แตต่ าแหนง่เป็นสว่น remnants ของกระดกูอ่อนท่ีอยู่ตรงกลางท าให้อาจเข้าใจผิดว่ากระดกู
งอกนีเ้ป็น loose  bodies หรือเป็น chondrocal-cinosis   อยา่งไรก็ตามกระดกูงอกนีจ้ะมีสว่นเช่ือมตอ่กนั
ระหวา่งสว่นกระดกูท่ีอยูข้่างใต้เป็นแบบ ossification แทนท่ีจะเป็นแบบ calcification 
         

Periosteal and synovial osteophytes 
                 เป็นกระดกูงอกท่ีเกิดจาก periosteum  หรือ synovium ซึง่พบท่ีบริเวณหวักระดกูฟีเมอร์ 
         Capsular osteophytes 
                 เป็นกระดกูงอกท่ีเกิดตรงต าแหนง่ท่ีเกาะของ   capsule    และligament ซึง่มีลกัษณะการ
เกิดเป็นแบบ traction  spur ต าแหนง่ท่ีพบเชน่ท่ี ข้อนิว้มือท่ีกระดกูสนัหลงัเป็นต้น 
         Osteonecrosis 
                 พบวา่ในโรคข้อเส่ือมจะมีกระดกูตายเกิดขึน้ได้บอ่ย ๆ กลา่วคือพบวา่lacunae ไมมี่ตวั
เซลล์อยูเ่ลย  กระดกูท่ีตายมกัจะเกิดตรงต าแหนง่ท่ีรับน า้หนกัมาก ๆ จนกระทัง่กระดกูออ่นบางลงจนหายไป
หมดเหลือแตช่ัน้ subchondral bone โดยจะเห็นเป็นเงามนัเม่ือมองจากตาเปล่า  (eburnation) กระดกูท่ี



ตายอาจจะขยายกว้างออกไปมากขึน้ตามความรุนแรงของโรค  ลกัษณะเชน่นีจ้ะไมพ่บในสภาวะปกตขิอง
ข้อเส่ือมแม้ว่าอาจจะพบวา่มีการทรุดตวัของกระดกูเกิดขึน้ร่วมด้วยก็ตาม  (flattening  and  collapse) 
อยา่งไรก็ตามการท่ีจะแยกว่ากระดกูตายแล้วท าให้เกิดข้อเส่ือมหรือข้อเส่ือมเกิดขึน้ก่อนแล้วจงึมีกระดกูตาย
ตามมาท่ีหลงันัน้คอ่นข้างจะยุง่ยากมาก ส าหรับภาพรังสีนัน้จะไมส่ามารถบอกได้วา่กระดกูตายหรือไม่
เพราะต้องอาศยัการตรวจทาง histology  เท่านัน้ แตเ่ราก็พอจะบอกได้อยา่งคร่าว ๆ ได้โดยดท่ีูลกัษณะ
ภาพรังสีพบวา่กระดกูทรุดตวัลงมาร่วมกบัมีลกัษณะขาวขึน้และชอ่งข้อแคบลงมาจนชิดกนั 
         Joint space narrowing 
                 ชอ่งข้อแคบเป็นลกัษณะทางภาพรังสีอีกอย่างหนึง่ ท่ีพบในโรคข้อเส่ือมแตจ่ะเป็นระยะท้าย 
ๆ ของโรค สว่นใหญ่แล้วชอ่งข้อจะแคบลงตรงต าแหนง่ท่ีมีแรงกดลงมามากท่ีสดุ เชน่ ท่ีข้าเขา่จะเกิดขึน้กบั
ชอ่งข้อด้านใน ( medial joint space ) ท่ีข้อตะโพกจะเป็นท่ีสว่นบนสดุทางด้าน superolateral  เป็นต้น การ
ท่ีชอ่งข้อแคบลงนัน้เกิดขึน้จากการท่ีกระดกูอ่อนท่ีคลมุอยู่คอ่ย ๆ บางลงจนกระทัง่ subchondral bone ลง
มาชิดกนัลกัษณะชอ่งข้อแคบอาจจะพบได้ในโรคตา่ง ๆ ได้แก่ 
                1.  ข้อเส่ือม 
                2.  ข้อตดิเชือ้ ชอ่งข้อแคบบนีพ้บว่าเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วหลงัการติดเชือ้ซึง่ตา่งจากชอ่งข้อแคบ
จากข้อเส่ือมซึง่จะเกิดขึน้อย่างช้า ๆ นอกจากนีย้งัมีลกัษณะอ่ืน ๆท่ีแตกตา่งกนัอย่างมากอีกด้วย 
         Subchondral bone sclerosis and collapse 
                 เป็นลกัษณะเงาขาวท่ี subchondral bone ซึง่ได้กลา่วไปแล้วสว่นสาเหตขุองกระดกูท่ีขาว
ขึน้นัน้มีหลายความเช่ือเชน่ 
                1. ทฤษฎีของ Radin ซึง่ได้กลา่วไปแล้ว 
                2. จากการท่ีมีแรงดนัภายใน subchondral bone เพิ่มขึน้ 
                3. จากการท่ีมีการเพิ่ม venous blood ท่ีบริเวณ subchondralbone ในลกัษณะของ venous 
stasis ท าให้เกิด calcification ท่ีบริเวณนีเ้พิ่มขึน้ 
                4. จากการรับน า้หนกัท่ีผิดปกตหิรือเพิ่มมากกวา่ปกติ ท าให้กระดกูบริเวณนีพ้ยามสร้างตวัเพิ่ม
มากขึน้เพ่ือเข้ามารับน า้หนกัท่ีเพิ่มขึน้นี ้  ลกัษณะเชน่นีท้ าให้พบวา่ต าแหนง่กระดกูท่ีขาวขึน้นัน้ส่วนใหญ่จะ
อยูต่รงจดุท่ีรับน า้หนกัและจะคอ่ย  ๆ  น้อยลงไปตามน า้หนกัของแรงกดท่ีลดลง 
         Cystic formation 
                 เป็นลกัษณะเฉพาะอยา่งหนึ่งท่ีพบในโรคข้อเส่ือม  ต าแหนง่ท่ีพบมกัจะเกิดขึน้ท่ีบริเวณ 
subchondral bone ท่ีเป็นจดุรับน า้หนกั  มกัจะมีหลาย ๆ cyst พร้อมกนัแตข่นาดอาจจะแตกตา่งกนัไป
ตัง้แตเ่ส้นผา่ศนูย์กลาง 2-20 มม.จากการตรวจทางพยาธิพบวา่  ภายในประกอยด้วย  myxoid,adipose  
tissue  ปนกบั  loose fibrouselements สว่นท่ีอยู่คลมุอยูโ่ดยรอบเป็นพวกโปรตีนมี fibrous tissue อยู่
โดยรอบอีกทีหนึง่และมีขอบเขตท่ีชดัเจนแนน่อนโดยมี eburnates  bone อยู่ถดัออกไป ภาพในอาจจะพบ



กระดกูออ่น 2  ชนิดคือ ตรงกลางเป็นกระดกูออ่นชิน้เล็ก ๆ  ส่วนท่ีอยูใ่กล้ ๆ ผนงัของcyst พบเป็นหยอ่ม ๆ 
ของ  metaplastic cartilage 
                 ส าหรับ vascular pattern ท่ีอยูภ่ายในและอยูร่อบ ๆ cyst นัน้จะพบเส้นเลือดโป่งออก
ภายใน sinusoid ซึง่อยูใ่กล้ ๆ  กบั sclerotic bone พบวา่ภายใน cyst  wall มี เส้นเลือดด าใหญ่แตผ่นงับาง
เช่ือมเกาะกนัไปมาและพบเส้นเลือดแดง arterioles ขนาดเลียวเล็ก ซึง่เช่ือมตอ่มากบัเส้นเลือดด าท่ีกลา่ว
แล้ว 
                 cyst นีอ้าจจะพบมีทางติดตอ่หรือไมมี่ทางตดิตอ่กบัภายในข้อก็ได้ ในแง่สาเหตหุรือ 
pathogenesis ของการเกิด cyst  นัน้ มีทฤษฎีท่ีน่าเช่ือถืออยู่ 2 ทฤษฎีคือ 
                1. synovial  fluid intrusion เกิดจากการท่ีแรงดนัภายในข้อเพิ่มมากขึน้ไปดนักระดกูออ่นท่ีมีรอย
แผลอยูใ่ห้ยบุตวัลงไป แล้วของเหลวภายในข้อจะไหลเข้าไปอยูภ่ายในจนกระทัง่เป็น cyst  ขึน้ (1940 
Freund)  Landells พบวา่ภายในcyst  นัน้ประกอบด้วยเศษกระดกูออ่น  และของเหลวใน  cyst เหมือนกบั
ในข้อและในบางครัง้ก็พบทางตดิตอ่กนัของกระดกูออ่นของข้อและของ cyst บางรายพบวา่มีกระดกูเป็น
พวก fibrocartilagennous เข้ามาปิดทางติดตอ่นี ้
                2. bone contrusion จากทฤษฎีของ Rhaney and Lamb ในปีค.ศ.1955  กลา่ววา่การเกิด  cyst  
เป็นเพราะเกิดกระดกูตายขึน้ท่ีต าแหนง่นัน้ เน่ืองจากกระดกูบริเวณนัน้ได้รับแรงกดกระแทกอย่างรุนแรงโดย
ไมมี่กระดกูอ่อนคลมุอยู่ สว่นการเกิด synovial fluid intrusion เป็นผลท่ีตามมาในภายหลงั เน่ืองจากบอ่ย ๆ 
ท่ีไมพ่บร่องรอยใด ๆ ท่ีแสดงวา่ cyst นัน้มาจากกระดกูอ่อนท่ีผิวข้อ 
         Joint subluxation 
                 การเกิด subluxation ของข้อ เป็นอาการระยะท้าย ๆ ของโรคเม่ือกระดกูท่ีเส่ือมคอ่ย  ๆ  
ทรุดตวัลง  ท าให้การรับแรงผิดไปจากเดมิ    ตวัข้อจะคอ่ยเคล่ือนออกจากกนั ลกัษณะเชน่นีอ้าจจะพบได้ทัง้
ในข้อท่ีรับและไมรั่บน า้หนกั 
         Loose  body เป็นเนือ้เย่ือท่ีอยูใ่นช่องข้ออาจจะเป็นกระดกูหรือยงัเป็นกระดกูอ่อนเพราะฉะนัน้ใน
บางครัง้จงึอาจจะมองไมเ่ห็นจากภาพรังสี  อาจจะลอยอยูใ่นข้อเคล่ือนไปมาได้โดยอิสระหรืออาจจะยึดตดิ
อยูก่บั fibrous tissue ก็ได้ 
         Vacuum   sign    เป็นลกัษณะท่ีปรากฏในช่องหมอนกระดกูสนัหลงัเน่ืองจากหมอนกระดกูแคบลง
ไปจนกระดกู vertebra ลงมาชนกนั ภาพรังสีเห็นเป็นเงาด าแทรกอยูร่ะหวา่งกระดกู vertebra ทัง้สอง 
         Spondylosis  deformans เป็นลกัษณะกระดกูงอกซึง่เกิดท่ีกระดกูสนัหลงัแตจ่ะงอกออกมา
มากกวา่ปกตท่ีิเรียกวา่ spondylosis 
         Ankylosing  hyperostosis  (AH)  or  diffuse    idiopathicskeletal hyperostosis (DISH) 
กระดกูงอกมากจนเช่ือมติดเป็นอนัเดียวกนัท าให้ข้อไมส่ามารถเคล่ือนไหวได้ 



         ossification  of the  posterior longitudinal  ligament orOPLL หมายถึงการท่ีหินปนูมาเกาะท่ี
เส้นเอ็นดงักล่าว 
         ossification of the vertebral arch ligaments or OVAL หมายถึงการท่ีหินปนูมาเกาะท่ี  
vertebral arch  ligament ทัง้หลายได้แก่ ligamentumflavum, interspinal,supraspinal และ 
intertransverse ligaments 
 
การตรวจทางห้องทดลอง 
Laboratory fidings in osteoarthritis 
         การตรวจทางห้องทดลองในผู้ ป่วยโรคนีแ้ม้วา่อาจจะพบความผิดปกตบิางอย่างอยู่บ้างแตก็่ไมมี่
ความผิดปกตใิดท่ีจะสามารถใช้เป็นตวัวินิจฉัยโรคได้อยา่งแนน่อนจริง ๆ แบบท่ีตรวจพบในโรคข้ออ่ืน ๆ การ
ตรวจ  CBC,ESR จะอยูใ่นเกณปกต ิ  แม้ว่าบางรายคา่ ESRจะสงูแตก็่จะเป็นระดบัท่ีสงูของคา่ปกต ิ ส่วน
น า้ตาล  Ca, P, alkaline phosphatase ferrokinetics  ,copper  metabolism  studies  รวมทัง้พวก 
immunologic studies ทัง้หลายได้แก่ cellular, humoral compliment อยูใ่นเกณฑ์ปกติ 
         ส าหรับการตรวจปัสสาวะในคนไข้ primary osteoarthritis จะปกต ิ แตอ่าจจะพบผิดปกตไิด้ในกลุม่ 
secondary osteoarthritis เชน่  Paget's diseaseจะพบ  hydroxyproline สว่นใน  ochronosis ซึง่มี
ปัสสาวะเป็นดา่ง ถ้าตัง้ทิง้ไว้จะเป็นเปล่ียนสีเป็นสีด าและอาจจะท าให้เกิด false-positive Benedict's test 
forglycosuria ได้ 
 
Synovial fluid analysis 
         ปริมาณของเหลวในผู้ ป่วยข้อเส่ือมธรรมดาทัว่ไปจะปกติหรืออาจจะเพิ่มมากขึน้ได้ไม่มากนกั   
ยกเว้นในขณะท่ีก าลงัมีการอกัเสบของข้ออยา่งรุนแรงหรือใน   secondaryosteoarthritis เทา่นัน้ 
         สีของของเหลวในข้อจะเป็นสีเหลืองออ่น  ใสไมขุ่น่  ในบางครัง้อาจจะพบวา่มีเลือดออกในข้อได้
จาก traumatic เชน่มีการฉีกขาดของ synovium เกิดขึน้ 
         ส าหรับความข้นหนืดของของเหลวในข้อจะขึน้อยูก่บั   protein-hyaluronicacid complex ปกติ
แล้วจะมีขนาดความข้นเหมือนกบัของเหลวในข้อปกตแิม้วา่จะมีปริมาณมากขึน้ก็ตาม อยา่งไรก็ตาม mucin 
clot test จะเป็นปกติ 
         การตรวจทาง microoscopy พบวา่ จ านวนเม็ดเลือดขาวในข้อเทา่กบัปกติแตอ่าจจะเพิ่มมากขึน้ได้
เล็กน้อยในขณะท่ีข้อก าลงัอกัเสบอยู ่  เซลล์เม็ดเลือดท่ีเพิ่มมากขึน้สว่นใหญ่จะเป็นพวก lymphocyte พวก 
T-cells 



         ส าหรับ synovial lining cells พบเป็นพวก mononuclear synoviallining cell ขนาดหนาประมาณ 
2-4 micro mm. อาจจพบ cartilage fragmentand bone cells ,fibril หรือพวก crystals ของ calcium 
hydroxyapatiteและอาจจะพบ cholesteral crystals 
         electrolytes  และ  sugar พบวา่เหมือนกบัใน serum แตใ่นข้อเส่ือมจะพบว่าคา่ของ chondroitin  
sulphate เพิ่มขึน้ สว่นจ านวนไขมนันัน้ยงัมีการศกึษาน้อยมากและเท่าท่ีศกึษา ก็ไมส่ามารถนน ามาใช้เป็น
ตวัวินิจฉัยโรคได้รวมทัง้การศกึษาเร่ืองของoxygen tension and pH 
         enzymes  ตา่ง ๆ  อนัได้แก่  lactic  dehydrogenase, lysosomalenzymes,  
lysozyme,collagenase, neuroregulatory  enzymes     และhyaluronidase  อาจจะมีการเปล่ียนแปลง
ไปบ้างจากคา่ปกติ แตก็่ไมส่ามารถท่ีจะน ามาใช้เป็นตวัชว่ยในการวินิจฉยัโรคได้ ส่วนปริมาณของโปรตีน
ทัง้หมดอาจจะเพิ่มขึน้เล็กน้อยได้แตส่่วนใหญ่แล้วจะเป็นปกติรวมทัง้สดัส่วนของโปรตีนชนิดตา่ง ๆ    บาง
รายอาจจะพบ collagen type II 
         การศกึษาทาง  immunology ไมพ่บวา่มีความผิดปกตเิดน่ชดัใดท่ีจะสามารถน ามาเป็นวินิจฉยัโรค
ได้ทัง้ cellular, humeral และ compliment 
 
Synovial Histologic Examination 
         ใน primary OA ระยะแรก ๆ จะพบวา่ synnovial ปกต ิ อาจจะพบลกัษณะการอกัเสบได้แตไ่ม่
รุนแรง  อาจจะพบ synovial  villous hypertrophy เล็กน้อยและอาจจะพบลกัษณะของ fibrosis ในรายท่ี
เป็นมานานแล้ว 
 
Bones and Joints scanning 
         พบวา่จะมี  uptake  มากขึน้ทัง้ท่ี  pericapsular,  synovium    และsubchondral bone แสดงวา่มี
การเพิ่ม tissue perfusion ในสว่นตา่ง ๆ เหลา่นี ้
 
กล้องส่องข้อ 
Arthroscope 
         ในปัจจบุนันี ้ การวินิจฉัยโรคข้อเส่ือมสามารถท าได้อยา่งรวดเร็วตัง้แตร่ะยะเร่ิมแรกของโรคโดย
อาศยักล้องสอ่งเข้าไปในข้อหรือท่ีเรียกวา่ arthroscope เน่ืองจากวิธีนีส้ามารถท่ีจะเห็นพยาธิสภาพได้
โดยตรงวา่เป็นท่ีสว่นไหนของข้อ  อยา่งไรก็ตาม  การส่องเข้าไปในข้อยงัมีข้อจ ากดัอยูเ่น่ืองจากไมส่ามารถ
ท าได้หมดทกุข้อ ข้อท่ีสามารถท าได้สะดวกคือพวกข้อท่ีอยูตื่น้ ๆ และเป็นข้อใหญ่ ๆ เช่นข้อเขา่ เป็นต้น 
 
General aspect of differential diagnosis 



         การวินิจฉยักระดกูและข้อเส่ือมไมค่อ่ยยุ่งยากมากนกั  ต้องอาศยัจากประวตัิและการตรวจร่างกาย
เป็นส าคญั ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ก็คือความเส่ือมท่ีอาจจะเกิดขึน้หลงัจากมีโรคอ่ืนน ามาก่อนและโรคท่ี
น ามาก่อนนัน้เป็นโรคอะไร  ซึง่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องทราบและน ามาประกอบหรือพิจารณาในการรักษา
ด้วย ส าหรับความเส่ือมชนิด primary นัน้การวินิจฉยัอาจจะต้องพิจารณาแตล่ะข้อท่ีมีอาการเชน่ ข้อ DIP 
joints พบลกัษณะ Heberden'snode ซึง่ตา่งจาก  psoriatic arthritis ท่ีอาจจะพบวา่ เล็บถกูท าลายร่วม
ด้วยและนิว้หรือข้อมีอาการบวมมากกวา่ปกต ิลกัษณะเชน่นีไ้มพ่บใน  rheumatoid  artheritisส าหรับท่ี PIP  
joints นัน้จะพบลกัษณะ Bouchard's  node ร่วมกบัอาการอกัเสบซึง่คล้ายกบัอาการอกัเสบในโรคไขข้อ
อกัเสบอ่ืน ซึง่ต้องระวงัให้ดี  อยา่งไรก็ตามใน OA นัน้มกัจะเกิดขึน้เพียงข้อเดียว  ส าหรับข้ออ่ืน  ๆ  ก็ต้อง
อาศยัลกัษณะอาการอาการแสดงและภาพรังสีท่ีมีลกัษณะตา่ง ๆ ตามท่ีกลา่วมาแล้วเป็นตวัชว่ยในการ
วิเคราะห์แยกโรค 
 
การรักษา 
Treatment 
        การรักษาโรคข้อเส่ือมประกอบด้วย 
        1.rehabilitation 
        2.drugs therapy 
        3.surgery 
        rehabilitation 
         หลกัการรักษาทางกายภาพก็เพ่ือท าให้ข้อท่ีเกิดความเส่ือมสามารถท่ีจะท างานได้เหมือนปกตทิกุ
ประการและถ้าความเส่ือมเกิดขึน้กบัหลายข้อหรือเป็นทัว่ทัง้ตวั   การท ากายภาพบ าบดัจะเน้นให้ได้  
maximun  of  potential  of  function   ทัง้ทางด้านphysically  , psychologically  และ vocationally 
เพราะฉะนัน้ก่อนท่ีจะท ากายภาพบ าบดัจงึต้องพิจารณาข้อท่ีเกิดความเส่ือมหรือผู้ ป่วยก่อนเสมอวา่อยูใ่น
สภาวะใด ซึง่ได้แก่ 
 
        1. Goniometry ดกูารเคล่ือนไหวของข้อวา่เป็นเชน่ไร 
        2. muscle strength test 
        3. activities of dialy living 
        4. biomechanic assessments เป็นการดกูารเคล่ือนไหวของผู้ ป่วยวา่มีปัญหาอยา่งไร 
        5. psychological measurements 
        6. pain assessment 
 



Drugs treatment 
         การรักษาโดยทางยาต้องค านงึถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องมากมาย ควรเลือกยาท่ีเหมาะสม
กบัผู้ ป่วยเป็นราย ๆ ไป   ในคนสงูอายุต้องระวงัให้ดีเน่ืองจากยาท่ีใช้ส าหรับรักษาอาการข้อเส่ือมอาจจะมี
ผลข้างเคียงตอ่ผู้ ป่วยหรือมีผลตอ่ยาอ่ืนท่ีผู้ ป่วยรับทานอยู่ก่อนแล้ว สว่นใหญ่ของยาในกลุม่ NSAIDS  
มกัจะเกาะกบั protein ในกระแสเลือด แตใ่นคนแก่อาจจะมี  serum protein  ต ่า ท าให้ปริมาณยาในกระแส
เลือดมากกวา่ปกตอินัอาจจะเป็นอนัตรายได้นอกจากนีย้งัต้องระวงัถึงเร่ือง    ไตและตบัวา่ท างานปกตดีิ
หรือไมอี่กด้วยเน่ืองจากส่วนใหญ่แล้วยาพวกนีจ้ะถกูท าลายท่ีตบัและถกูขบัออกทางไต 
         เน่ืองจากยาสว่นใหญ่ในกลุม่  NSAIDS  มกัจะมีผลทัง้เป็น  analgesic และanti-inflammation 
พร้อมกนัเพราะฉะนัน้จงึมกัจะได้ผลดีอยา่งไรก็ตามต้องพยายามท าความเข้าใจกบัผู้ ป่วยให้ได้ด้วยวา่ ยาท่ี
ให้นัน้ไมส่ามารถรักษาโรคให้หายได้ ความเส่ือมยงัคงด าเนินตอ่ไปปกตขิองมนั ยาเพียงแตท่ าให้อาการ
เจ็บปวดและการอกัเสบลดลงเทา่นัน้ 
         ยาท่ีใช้รักษาข้อเส่ือมอาจจะมีทัง้ชนิดรับปะทานและชนิดฉีด นอกจากนีย้งัมียาใหม่ ๆซึง่กลา่ววา่
สามารถท่ีจะเพิ่มการสร้าง cartilage cell ท าให้ผิวกระดกูอ่อนหนาตวัมากขึน้ อย่างไรก็ตามยงัไมเ่ป็นท่ี
ยอมรับและใช้กนัเทา่ไรนกัในปัจจบุนั 
 
Surgery 
        general considerations 
         การผา่ตดัรักษาข้อเส่ือมเป็นวิธีการสดุท้ายเม่ือการรักษาโดยวิธีการอ่ืน ๆ ดงักลา่วข้างต้นไมไ่ด้ผล
และผู้ ป่วยมีข้อบง่ชีเ้หมาะสม สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาส าหรับการผา่ตดัประกอบด้วย   

1. อาการเจ็บปวด 
         2. อาย ุ
         3. เพศ 
         4. ข้อท่ีเกิดความเส่ือม 
         5. ความรุนแรงของความเส่ือม 
         6. โรคท่ีเป็นต้นเหตขุองความเส่ือม 
         7. โรคอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีร่วมด้วยในตวัผู้ ป่วย 
         8. อ่ืน ๆ เชน่ลกัษณะความพิการท่ีเกิดขึน้ 
 
Types of surgical procedures 
         1. osteotomy 
         2. debridement 



         3. arthrosesis 
         4. arthroplasty 
 


