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การประเมินและตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยปัญหาปวดเข่าในผู้ใหญ่ 
 
ปัญหาปวดเข่าในผู้ใหญ่ 

เป็นปัญหาที่พบบ่อยและมักเป็นสาเหตุใหญ่ สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์ หรือ
เป็นปัญหาที่แพทย์มักเคยได้รับค าถามเร่ืองนี้อย่างน้อยจากผู้ใกล้ชิด หรือผู้ป่วยเอง  การแก้ปัญหาเร่ือง
ปวดเข่านี้ ต้องอาศัยความรู้ความสามารถขึ้นพื้นฐานสาขา ออร์โธปิดิกส์ และสาขา rheumatology แต่
อย่างไรก็ตามผู้ป่วยหลาย ๆ คน แสดงอาการร่วมที่เหมือนกันของโรค หรือ กลุ่มโรค ท าให้บางครั้งมี
ความยากล าบากในการประเมินเพื่อการวินิจฉัย และน าไปสู่การรักษา  การมีแนวทางการประเมินผู้ป่วย
ทีมาด้วยปัญหาปวดเข่านี้ จะช่วยให้แพทย์สามารถประเมินผู้ป่วยได้อย่างมีหลักการ และมีความรัดกุม
มากขึ้น ท าให้โอกาสของการวินิจฉัยทีไม่ตรงกับรอยโรคเกิดขึ้นได้น้อย 
แนวทางการประเมินผู้ป่วยทีมีปัญหาปวดเข่าที่ส าคัญมีดังนี้ 
 
ประวัติการเจ็บป่วยท่ีส าคัญ 

ประวัติทีส าคัญประกอบด้วย 
ต าแหน่งและ ระยะเวลาเร่ิมต้นของการปวด 
ประวัติเก่าที่ผู้ป่วยมีปัญหาของข้อเข่า รวมถึงข้ออ่ืน ๆ 
ผลกระทบของอาการปวดต่อกิจวัตรประจ าวัน 
ปัจจัยทีท าให้อาการปวดน้อยลง 
อาการบวมของเข่า และบริเวณที่บวม 
อาการฝืดแข็งของเข่า (stiffness) 
อาการขัด (grinding) ขาดความลื่น (catching) หรือข้อเข่าติด (locking) 
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อาการไข้ 
การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือก าลังของกล้ามเนื้อ 
 

 
ปัญหาปวดเข่าในผู้ป่วยท่ีอายุน้อยกว่า 45 ปี 
 เน่ืองจากผู้ป่วยในวัยนี้มักเป็นผู้ป่วยที่แข็งแรงและมีสภาพต่าง ๆ ของร่างกายสมบูรณ์ จึงมีข้อ
เข่าอยู่ในสภาพปกติเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเกิดปัญหาของข้อเข่าก็มักเป็นปัญหาเฉพาะ ซึ่งอาจเกิดจากการ
บาดเจ็บ ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติการบาดเจ็บดังกล่าวมักเกิดจากปัญหาโครงสร้างของร่างกายซึ่งมีความ
ผิดปกติของมุมการเคลื่อนไหวของกระดูกบางชิ้น ปัญหาปวดเข่าในผู้ป่วยกลุ่มอายุน้อยกว่า 45 ปีนี้ที่พบ
บ่อยได้แก่  

 
Meniscal lesions และ ligamant injuries 
ปัญหาทั้งสองมักมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือจากอุบัติเหตุ และมักเกิด

ขึ้นกับข้อเข่าเพียงข้างเดียว การที่ผู้ป่วยให้ประวัติที่ชัดเจนมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยมาก เช่น ประวัติของ
การเกิดเสียงลั่นในขณะบาดเจ็บมักบ่งบอกถึงการเกิด anterior  cruciate ligament  ฉีกขาด การวินิจฉัย
มักได้จากประวัติและการตรวจร่างกาย บางกรณีที่สงสัย ligamentous injury อาจใช้ภาพถ่ายทางรังสีท่า
พิเศษร่วมด้วย แต่ในรายที่ต้องการได้ค าวินิจฉัยที่แน่นอนมักต้องใช้วิธีส่องกล้องเข้าในข้อเข่า 
(arthroscopic examination) 

  
Patellar syndrome  
เป็นกลุ่มอาการซึ่งมักประกอบด้วยปัญหาเร่ืองปวดและการเคลื่อนไหวผิดปกติของ patella ต่อ

กระดูก femur เน่ืองจากเป็นความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกาย หรือของมุมการเคลื่อนไหวของ
กระดูก patella จึงมักเป็นทั้งสองข้าง และมักพบว่าอาการเกิดขึ้นโดยช้า ๆ และมักมีอาการอย่างต่อเน่ือง 
การวินิจฉัยได้จากประวัติและการตรวจร่างกายร่วมกับภาพถ่ายทางรังสี และหรือการส่องกล้องเข้าใน
ข้อเข่า (arthroscopic examination)  

 
Arthritis 
พบได้ประปรายในผู้ป่วยวัยไม่เกิน 45 ปี มักเป็นชนิด inflammatory arthritis เช่น rheumatoid 

arthritis เป็นต้น นอกจากนี้ข้ออักเสบชนิดอ่ืน ๆ ที่พบได้อีกคือ posttraumatic arthritis, septic arthritis 
และ reactive arthritis  
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การวินิจฉัยแยกกลุ่มโรคเหล่านี้ ต้องอาศัยประวัติ และการตรวจร่างกาย รวมถึงภาพถ่ายทางรังสี และผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 
ปัญหาปวดเข่าในผู้ป่วยท่ีอายุมากกว่า 45 ปี 
 เน่ืองจากผู้ป่วยในวัยนี้มักเป็นผู้ป่วยที่เร่ิมมีความถดถอยต่าง ๆ ของร่างกาย และเร่ิมมีสภาพของ
ร่างกายบางส่วนไม่สมบูรณ์ ปัญหาของข้อเข่าจึงเด่นชัดไปด้านข้อเข่าเสื่อม (degenerative osteoarthritis) 
หากเกิดจากปัญหาของ meniscus ligament หรือ patella ก็มักเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมที่เกิดตามมาจากการ
เสื่อมของตัว meniscus การยืดตัวของ ligament หรือการเสื่อมของผิวข้อส่วน patellofemoral joint  โดย
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาด้วยปัญหาเร่ืองอาการปวด เดินหรือด าเนินชีวิตประจ าวันแบบที่เคยท าด้วยความ
ล าบาก หรือเคลื่อนไหวข้อเข่าได้น้อยลง 
 นอกจากนี้แล้วสาเหตุการปวดเข่าในผู้ป่วยวัยมากกว่า 45 ปี ก็อาจเกิดจาก arthritis จากปัญหา
อ่ืน ๆ เช่น inflammatory arthritis, posttraumatic arthritis, septic arthritis และ reactive arthritis ได้
เช่นกัน ในรายที่ไม่ใช่ septic arthritis หรือ inflammatory arthritis ที่พบบ่อย เช่น rheumatoid arthritis ก็
มักเรียกรวมว่าเป็น secondary osteoarthritis ของข้อเข่า    
 
การตรวจร่างกายท่ีส าคัญ 

ในการตรวจร่างกายผู้ป่วยทุก ๆ ครั้ง เพื่อให้ได้การวินิจฉัย แพทย์จะต้องตรวจสิ่งที่ส าคัญดังนี้ 
 

Visual inspection for abnormalities 
การดูข้อเข่า ควรประเมินต้ังแต่การดูการเดินของผู้ป่วย จนถึงการดูที่ข้อเข่าโดยเฉพาะ ถ้าได้

เปรียบเทียบกับข้อเข่าข้างที่ปกติด้วยก็สามารถช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคของข้อเข่าในขั้นต้น
หรือวินิจฉัยกลุ่มโรคที่น่าจะเป็นได้พอสมควร เช่น ผู้ป่วยที่มีช่วงของการเดินขณะลงน้ าหนักสั้น (short 
stance phase) หรือเรียกว่ามี antalgic gait แสดงว่าควรมีปัญหาของข้อเข่าข้างเดียวกันจริง การเห็นผู้ป่วย
เดินตัวเอียง ควรจะต้องประเมินด้วยวิธีอ่ืนต่อไปว่ามีปัญหาของการสั้นยาวของขาไม่เท่ากันหรือไม่ การ
ที่ข้อเข่าบวมและแดงผิดปกติอาจเกิดจากการมีการอักเสบของข้อ หรือการอักเสบติดเชื้อของข้อเข่าได้ 
นอกจากนี้แล้ว การดูลักษณะภายนอกของข้อเข่ายังพอบอกได้ว่าข้อเข่ามีความผิดรูปร่างที่ควรจะเป็น 
เช่น โก่งออก (genu varum) หรือบิดเข้า (genu valgum) หรือไม่ ดังภาพ  
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ภาพแสดง deformity ของข้อเข่า โดยในคนที่มีแนวแกนขาปกติจะมีมุมระหว่างแกนกระดูก 

tibia และ femur (tibiofemoral angle)ประมาณ 5-7องศา ค่ามุมที่น้อยกว่า 0 องศา ถือว่าเป็น genu varum 
และค่ามุมที่มากกว่า 10 องศา ถือว่าเป็น genu valgum 

 
Location of tenderness 
การกดเพื่อหาจุดที่ท าให้ผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บ สามารถช่วยหาต าแหน่งที่น่าจะเป็นบริเวณรอย

โรคได้ เช่นการกดเจ็บที่บริเวณ joint line มักแสดงถึงการที่มี meniscal pathology การกดเจ็บที่บริเวณ
จุดเกาะของ Pes Ancerinus น่าจะแสดงว่ามีการอับเสบของกลุ่มเส้นเอ็นนี้ หรือถุง bursa บริเวณนี้
อักเสบ 

 

 
ภาพแสดง bursa ต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้อเข่า ซึ่งถ้าผู้ป่วยมี bursa เหล่านี้อักเสบอยู่ ก็จะพบว่ามี

อาการเจ็บเมื่อแพทย์กดที่บริเวณที่มีต าแหน่งอักเสบ 
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 Presence and location of swelling  
การที่มีการบวมบริเวณข้อเข่าเกิดขึ้นน้ัน ต้องแยกออกให้ได้ก่อนว่าเป็นการบวมที่อยู่ภายใน

บริเวณข้อหรืออยู่รอบ ๆ ข้อ โดยทั่วไปการบวมที่อยู่ภายในข้อจะมีลักษณะกระจายการบวมเป็นบริเวณ
โดยรอบ และมักมีอาการร่วมอ่ืนๆ เช่น เข่าอุ่น เหยียดหรืองอข้อเข่าได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้
การตรวจร่างกาย เช่น ballottement test มาช่วยยืนยันว่ามีการบวมของข้อจริง ส่วนการบวมนอกข้อเข่า
เกิดจากการบวมของเนื้อเยื่อ หรือของ bursa มักท าให้คล า กระดูก patella ได้ไม่ชัดเจน การบวมจาก
สาเหตุนอกข้อที่พบได้บ่อย คือ prepatella bursitis 

 

 
ภาพแสดงการตรวจ ballottement test ในผู้ป่วยที่มีการบวมโดยมีของเหลวเพิ่มขึ้นในข้อเข่า 

โดยผู้ตรวจกดหรือโยกลูกสะบ้า จะได้ความรู้สึกว่าลูกสะบ้าแกว่งตัวอยู่บนของเหลว กรณีที่มีของเหลว
อยู่ในข้อเข่าน้อย อาจใช้มือข้างหนึ่งกดที่ suprapatellar pouch เพื่อไล่ของเหลวให้มาอยู่บริเวณจ ากัด 
แล้วจึงท าการตรวจ ballottement test   

 
 Range of motion ท้ัง active and passive 
โดยทั่วไปการเคลื่อนไหวของข้อเข่าควรเหยียดได้ตรง (ในคนทั่วไปบางคนอาจมีเข่าแอ่น 

(genu recurvatum) ได้เล็กน้อย) ซึ่งโดยปกติมุมการเคลื่อนไหวจากท่าเข่าเหยียดตรงควรเร่ิมจาก 0  องศา 
และเมือ่งอข้อเข่าได้จนสุดของข้อพับ ควรได้มุมตั้งแต่ 120 องศาเป็นต้นไปจนถึงมุม 155 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความหนาหรือความตึงตัวของเน้ือเยื่อใต้ข้อพับของคนนั้นๆเอง การเคลื่อนไหวที่ได้น้อยกว่าปกติ 
โดยเฉพาะร่วมกับอาการปวด น่าจะบ่งบอกว่าเป็นปัญหาของข้อเข่าจริง 
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ภาพแสดงมุมของการเคลื่อนไหวของข้อเข่า หากตรวจพบว่า ข้อเข่าเหยียดตรงจนแอ่นเรียกว่า 

hyperextension หรือมีภาวะ genu recurvatum ซึ่งเมื่อบรรยายค่ามุมจะมีค่าเป็นลบ ถ้าเข่าเหยียดได้ไม่สุด
โดยที่ผู้ป่วยท าเอง(active) แต่กลับเหยียดได้สุดเมื่อมีผู้เหยียดให้ (passive) เรียกว่ามี extension lag ถ้าเข่า
เหยียดไม่สุดทั้ง active และ passive เรียกว่ามี flexion contracture ซึ่งบรรยายค่ามุมเป็นบวกตามที่วัดได้
ว่าต่างจากมุม 0 ไปเท่าไร 

 
  
Meniscal compression  
การตรวจเพื่อหาร่องรอยของหมอนรองกระดูก (meniscus) ที่ผิดปกติน้ัน โดยทั่วไปนิยมเลือก

ตรวจในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี ที่มีประวัติบาดเจ็บของข้อเข่า เช่น จากการเล่นกีฬา เน่ืองจากผู้ป่วย
ทีมีหมอนรองกระดูกผิดปกติที่อายุมากกว่านี้ มักมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นแล้ว และเป็นปัญหาที่
โดยรวมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่กว่า ในการตรวจเพื่อหาร่องรอยของหมอนรองกระดูกที่ผิดปกตินั้น มีการ
ตรวจทางคลินิกอยู่หลายชนิด เช่น การตรวจของ Mc Murray  การตรวจของ Apley เป็นต้น โดยการ
ตรวจเหล่านี้มักท าการบดขยี้ข้อ หรือดึงร้ังข้อในขณะเคลื่อนไหว ถ้าผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บแปลว่าได้ผล
เป็นบวก แต่ต้องตระหนักเสมอว่า อาจเกิดพยาธิสภาพอย่างอื่นในข้อที่ท าให้การตรวจได้ผลเป็นบวกได้
เช่นกัน เช่น ผู้ป่วยมีข้อเข่าเสื่อม หรือมีภาวะ การอักเสบในข้อที่คุกรุ่นอยู่ ในบางกรณีอาจตรวจไม่พบ
ความผิดปกติทั้ง ๆ ที่ความผิดปกติจริง จึงมักนิยมยืนยันการวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องเข้าไปในข้อเข่า 
(arthroscopic examination) 
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ภาพแสดงการตรวจหาการฉีกขาดของหมอนรองกระดูกตามวิธีของ Apley ซึ่งท าได้โดยผู้ป่วย

นอนคว่ าและงอข้อเข่า 90 องศา แพทย์ออกแรงกดที่ส้นเท้าผู้ป่วยแล้วบิดไปมา  
 
  
Varus/valgus instability ( ท่ี 0 องศาและ 30 องศา) 
การตรวจเพื่อหาความไม่มั่นคงของข้อเข่าควรตรวจที่มุม 0  องศา และ 30 องศา โดยการตรวจที่ 

0 องศา ท าเพื่อประเมินความมั่นคงของข้อเข่าโดยรวมขณะลงน้ าหนักในท่าเหยียดเข่าตรง ว่ามีปัญหา
เอนเอียงท าให้เข่าโก่งออกหรือบิดเข้าหรือไม่ เพื่อประเมินว่าขาข้างนั้นของผู้ป่วยสามารถรับน้ าหนัก
ของร่างกายได้มั่นคงหรือไม่ เน่ืองจากการตรวจที่มุม 0 องศานี้เป็นการตรวจความมั่นคงของข้อเข่าซึ่ง
เกิดจากการท างานของ collateral ligament  และ joint capsule ในขณะที่การตรวจที่มุม 30 องศาเป็นการ
ตรวจเพื่อดูภาวะของ collateral ligament เพียงอย่างเดียว (โดย posterior joint capsule หย่อนตัว) ว่ามี
ความตึงตัวผิดปกติหรือไม่  

การตรวจในท่างอข้อเข่าที่มุม 30 องศา จึงเป็นการตรวจเฉพาะของ   ง medial และ lateral 
collateral ligament เท่านัน้ โดยทั่วไปการแปลผลที่เป็นบวกนั้น แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ grade I มีการ
ขยับไม่เกิน 5 mm, grade II มีการขยับอยู่ระหว่าง 5-10 mm และ grade III มีการขยับมากกว่า 10 mm ใน
คนปกติมีการขยับไม่เกิน 5 mm แต่ทั้งนี้การตรวจทุกคร้ังควรต้องเปรียบเทียบกับข้อเข่าข้างที่ปกติเสมอ 
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ภาพแสดงการตรวจ valgus stress test ที่มุม 0 และ 30 องศา โดยแพทย์ใช้มือข้างหนึ่งจับที่ข้อ

เท้าของผู้ป่วย ส่วนอีกข้างหนึ่งจับที่ด้านนอกของข้อเข่า และออกแรงดึงมือที่จับเท้าให้ขากางออก 
ในขณะที่มือที่จับด้านนอกของข้อเข่าต้านไว้ แปลผลการตรวจว่าเป็นบวกเมื่อสามารถขยับข้อเข่าไปได้ 

 

 
ภาพแสดงการตรวจ varus stress test ที่มุม 0 และ 30 องศา โดยแพทย์ใช้มือข้างหนึ่งจับที่ข้อ

เท้าของผู้ป่วย ส่วนอีกข้างหนึ่งจับที่ด้านในของข้อเข่า และออกแรงดึงมือที่จับเท้าไปทางขาอีกข้างหนึ่ง
ของผู้ป่วย ในขณะที่มือที่จับด้านในของข้อเข่าต้านไว้ แปลผลการตรวจว่าเป็นบวกเมื่อสามารถขยับข้อ
เข่าไปได้ 

 
 Drawer test และ/หรือ Lachman test 
Anterior drawer test และ Lachmen test เป็นการตรวจการท างานของ anterior cruciate 

ligament  ส่วน posterior drawer test เป็นการตรวจการท างานของ posterior cruciate ligament การ
ตรวจเหล่านี้ควรต้องตรวจเสมอในผู้ป่วยกลุ่มอายุน้อยที่ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเข่า ผลการตรวจเป็นบวก
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แสดงว่าผู้ป่วยมีเส้นเอ็นที่ตรวจนั้นไม่ปกติหรือขาด การแปลผลเหมือนกับการตรวจ collateral ligament 
เป็น 3 grade เช่นกัน ส่วนในผู้ป่วยสูงอายุควรตรวจเพื่อเป็นรายระเอียดประกอบการประเมินความ
มั่นคงของข้อเข่า เน่ืองจากในผู้ป่วยสูงอายุที่มีข้อเข่าเสื่อม มักให้ผลการตรวจชนิดน้ีไม่แน่นอน หาก
ตรวจได้ผลบวก grade 2 หรือ grade 3 ก็แสดงถึงข้อเข่ามีความไม่มั่นคงมากตามล าดับ 

 

 
ภาพแสดงการตรวจ anterior drawer test โดยผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายและงอข้อเข่า 90 องศา 

แพทย์ผู้ตรวจออกแรงดึงบริเวณกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น โดยต้องยึดให้ผู้ป่วยไม่ขยับเท้าและไม่เกร็ง
กล้ามเนื้อ แปลผลเป็นบวกเมื่อขยับได้มากกว่าอีกข้างหนึ่งซึ่งปกติ 

 
 

 
ภาพแสดงการตรวจ posterior drawer test โดยผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายและงอข้อเข่า 90 องศา 

แพทย์ผู้ตรวจออกแรงกดบริเวณกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น โดยต้องยึดให้ผู้ป่วยไม่ขยับเท้าและไม่เกร็ง
กล้ามเน้ือ แปลผลเป็นบวกเมื่อขยับได้มากกว่าอีกข้างหนึ่งซึ่งปกติ ก่อนการตรวจนี้ต้องสังเกตว่า ผู้ป่วยมี
ความนูนของ tibial tubercle เหมือนกับข้างปกติหรือไม่ 

 



 10 

 
ภาพแสดงการตรวจ Lachman test โดยแพทย์งอเข่าผู้ป่วยประมาณ 30 องศาโดยผู้ป่วยไม่เกร็ง

ก าลังของกล้ามเนื้อ มือข้างหนึ่งจับที่ proximal tibia ส่วนอีกข้างหนึ่งจับที่ distal femur ขยับมือข้างที่จับ 
proximal tibia ขึ้นโดยมือที่จับ distal femur จับให้ต้นขาอยู่นิ่ง แปลผลว่าเป็นบวกเมื่อมีการเคลื่อนที่
มากกว่าข้างปกติ 
 

 
Crepitance 
การตรวจหาเสียงที่ผิดปกติ ท าได้โดยท า active หรือ passive motion ของข้อเข่า ซึ่งทั้งแพทย์

และผู้ป่วยสามารถได้ยินเสียงที่ผิดปกติได้ โดยลักษณะของเสียงคล้ายกับการขัดของแข็ง ๆ ด้วยกระดาษ
ทราย โดยเสียงนี้เกิดมาจากในข้อเอง ในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมักตรวจพบความผิดปกตินี้ 

 
Patella apprehension 
การตรวจชนิดนี้เป็นการประเมินผู้ป่วยว่ามีปัญหาของ patellofemoral joint หรือไม่ ผู้ป่วยที่มี

ภาวะผิดปกติของการเคลื่อนไหวของข้อนี้ มักตรวจพบอาการผิดปกติคือ มีอาการปวดที่ด้านหน้าของข้อ
เข่าจนท าให้ผู้ป่วยต้องแสดงท่าทางที่แสดงออกว่าไม่ต้องการให้ตรวจต่อไป หรือแสดงอาการของการ
ป้องของร่างกายต่ออาการปวด )  

ในคนปกติการเลื่อน patella ไปด้านข้างในคนปกติจะเลื่อนไปได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของความ
กว้างในแนว mediolateral  ถ้าตรวจพบว่าขยับได้มากกว่าระยะดังกล่าว แสดงถึงว่าผู้ป่วยม ี
patellofemoral instability ซึ่งอาจท าให้เกิด subluxation หรือ dislocation ได้ง่าย 
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ภาพแสดง patella apprehension โดยการท า lateral gliding test ซึ่งท าโดยแพทย์เลื่อน palella  

ไปด้าน lateral (ดังศรชี้)  
 
Foot pulse 

 การตรวจดูชีพจรที่ข้อเท้าและเท้า เป็นการตรวจเพื่อป้องกันการวินิจฉัยโรคผิดพลาด โดยเฉพาะ
โรคของระบบไหลเวียน ซึ่งผู้ป่วยที่มีการไหลเวียนของเลือดไม่เพียงพออาจแสดงอาการปวดไปตาม
แนวของขาและเท้าได้ (neurogenic claudication) การที่แพทย์ตรวจพบร่องรอยการเสื่อมของข้อเข่า อาจ
ท าให้รีบด่วนสรุปว่าผู้ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อม โดยผู้ป่วยอาจยังมีปัญหาโรคอ่ืนซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้ผู้ป่วย
มาหาแพทย์ได ้

 
 Presence and location of erythema 
การที่ผู้ป่วยมีร่องรอยของบริเวณเนื้อเยื่อที่มีสีแดงขึ้นนั้น อาจบ่งบอกว่าเกิดการอักเสบของ

เน้ือเยื่อบริเวณนั้นได้ โดยเฉพาะเมื่อพบร่วมกับการบวมและอุ่นขึ้นของเน้ือเยื่อบริเวณนั้น โดยทั่วไป
การเกิดการบวม แดง และร้อนนั้นอาจเป็นการอักเสบที่มีสาเหตุชนิดเป็นการติดเชื้อหรือไม่เป็นการติด
เชื้อก็ได้ ซึ่งการวินิจฉัยแยกระหว่างทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความส าคัญมาก ควรท าให้ได้โดยเร็วเพราะมีผลต่อ
การการรักษาและการพยากรณ์โรคมาก 

การอักเสบที่มีบวม แดง และร้อนที่ชัดเจนและมีประวัติเฉียบพลันนั้น น่าจะนึกถึงการอักเสบ
ชนิดติดเชื้อไว้ก่อน หากมีข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติม เช่น มีร่องรอยการติดเชื้อบริเวณอ่ืน มีไข้ ผลเลือดมีจ านวน
เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น และมีเม็ดเลือดขาวชนิด polymorphonuclear cell เพิ่มขึ้น ก็ยิ่งเป็นการสนับสนุน
การวินิจฉัย ส่วนการอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อที่มีลักษณะดังกล่าวนี้อาจพบได้ในโรคเก๊าท์ (gouty arthritis) 
ซึ่งบางคร้ังแยกอาการและอาการแสดงออกจากการอักเสบชนิดติดเชื้อไม่ได้ จึงจ าเป็นตรวจหาผลึก 
monosodiumurate crystal โดยวิธีพิเศษ ส าหรับการอักเสบจากโรคข้อเข่าเสื่อมมักมีอาการแสดงเป็นเข่า
บวม อุ่น และปวด แต่มักไม่พบเนื้อเยื่อผิวหนังเป็นสีแดง  
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 Hip and spine abnormalities   
 การตรวจหาความผิดปกติที่ข้อตะโพกในผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยเร่ืองของข้อเข่าเป็นสิ่งที่

จ าเป็น และควรท าในผู้ป่วยทุกราย เน่ืองจากอาการปวดของข้อเข่าที่เกิดขึ้นอาจเป็น refer pain ซึ่งมาจาก
ข้อตะโพกได้ ในขณะเดียวกันการปวดที่ข้อตะโพกก็อาจจะมีต้นเหตุมาจากข้อเข่าก็ได้ จึงควรที่จะตรวจ
ทั้งสองข้อน้ีร่วมกันเสมอ โดยทั่ว ๆ ไปแล้วการตรวจพบว่าข้อตะโพกที่มี rang of motion น้อยผิดปกติ 
โดยเฉพาะท่า internal rotation บ่งบอกถึงปัญหาของข้อตะโพก ผู้ป่วยบางรายที่มีความผิดปกติของข้อ
ตะโพกอาจท าให้เดินกระเพลก และข้อเข่าอยู่ในท่า flexion contracture ในขณะเดินก็ได้ 

ความผิดปกติของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะส่วนเอว (lumbar spine) ก็เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วย
แสดงอาการผิดปกติของข้อเข่าได้เช่นกัน เช่น การกดทับของเส้นประสาทขาจากกระดูก หรือหมอน
รองกระดูกสันหลังบริเวณเอว ท าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดที่เข่า และมาพบแพทย์เพราะเข้าใจว่าตนเอง
ปวดเข่าได้   

 
Quadriceps angle (Q angle) 
เป็นการตรวจที่เน้นดูความผิดปกติของ patellofemoral articulation โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่รู้สึก

ว่า patella ของตนเองเคลื่อนไหวผิดปกติ หรือมีอาการปวดด้านหน้าของข้อเข่า หรือมีประวัติมี patella 
เคลื่อนที่หลุดออกจากร่อง  มุม Q angle นี้มีค่าปกติไม่ควรเกิน 10 องศา หากมุมมีค่าเกินค่าดังกล่าวอาจ
เป็นปัญหาท าให้ patella หลุดหรือเคลื่อนที่จาก trochlear groove ของ distal femur ขณะงอข้อเข่าได้ง่าย 

 

                                          
ภาพแสดงการตรวจ quadriceps angle โดยการวัดมุมที่เกิดจากเส้นระหว่างจุดกึ่งกลางของ 

patella ถึงsnterior superior iliac spine กับเส้นระหว่าง จุดกึ่งกลางของ patella ถึงจุดกึ่งกลางของ tibial 
tubercle 
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สรุป 

ปัญหาของข้อเข่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ การที่แพทย์ทราบโรคที่
เป็นสาเหตุท าให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาของข้อเข่าและมาพบแพทย์ที่พบได้บ่อย และมีความสามารถตรวจ
ร่างกายเพื่อให้ได้การวินิจฉัย หรือวินิจฉัยแยกโรคได้ จะช่วยให้แพทย์แก้ปัญหาของผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณี แพทย์มีความจ าเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้การ
วินิจฉัยโรคหรือสนับสนุนการวินิจฉัย  
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