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ข้อ คือ ส่วนต่อระหว่างปลายกระดูกสองชิ้นหรือมากกว่านั้น  

เช่น ข้อมือมีกระดูกอยู่มากถึง 10 ชิ้น 

ข้อมี 2 ประเภท ได้แก่ 

ข้อท่ีเคล่ือนไหวได้ เช่น ข้อเข่า ข้อต่อกระดูกขากรรไกร ข้อไหล่ 

ข้อที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ข้อประเภทนี้จะยึดติดกัน เช่น ข้อต่อ 

กระดูกเชิงกราน เป็นต้น 

ด้วยความที่ข้อประเภทที่เคลื่อนไหวได้มักพบปัญหาบ่อย ดังนั้น 

ในหนังสือเล่มนี้จึงขอกล่าวถึงเฉพาะส่วนของข้อประเภทนี้เป็นหลัก
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โครงสร้างของข้อ 
โครงสร้างของข้อปกติประกอบด้วย  กระดูกอ่อน ซึ่งจะหุ้มตรงปลาย 

กระดูก กระดูกอ่อนมีลักษณะเรียบ หนา และลื่น ทำหน้าที่เป็น 

แผน่กนัสะเทอืน รบัแรงกระแทก และทำหนา้ทีก่ระจายแรงไปทัว่ ๆ ขอ้ 

เพือ่ปอ้งกนัการเสยีดสเีวลาเคลือ่นไหวขอ้ และทำใหก้ารเคลือ่นไหวในขอ้ 

ราบรื่น

รอบ  ๆกระดูกอ่อนจะมีเย่ือบุข้อเคลือบอยู่ โดยปกติเย่ือบุข้อจะเป็น 

ชั้นเยื่อบุบาง  ๆ มีเซลล์เพียง 1 - 4 ชั้น ทำหน้าที่สร้าง  น้ำหล่อเลี้ยง 

ข้อ ซึ่งน้ำหล่อเลี้ยงข้อนี้เองที่ทำให้การเคลื่อนไหวของข้อมีความลื่น  

ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพน้ำหล่อเลี้ยงข้อก็เหมือนน้ำมันหล่อลื่นหรือ 

จาระบีในกระบอกลูกสูบรถยนต์นั่นเอง โดยปกติแล้วน้ำหล่อเลี้ยงข้อ 

จะใสเหมือนน้ำเปล่า แต่จะมีความเหนียวและหนืดเพราะเต็มไปด้วย 

โปรตีนและสารอาหารต่าง ๆ สำหรับเลี้ยงกระดูกอ่อนนั่นเอง เนื่องจาก 

กระดูกอ่อนเป็นส่วนที่ไม่มีเลือดมาเลี้ยง

น้ำหล่อเล้ียงข้อจะมีปริมาณไม่มากนัก เพียงแต่ฉาบบาง  ๆบริเวณ 

ผิวหน้าของข้อเท่านั้น ไม่สามารถดูดออกมาได้ เช่น น้ำหล่อเลี้ยง 

ข้อในข้อเข่าโดยปกติจะมีปริมาณอยู่เพียง 2 - 3 มิลลิลิตรเท่านั้น 

ในข้อจะมี  เอ็น ที่ช่วยยึดระหว่างกระดูก 2 ชิ้น ซึ่งในข้อต่าง  ๆ  

จะมเีอน็มากกวา่ 1 เสน้ เอน็จะทำหนา้ทีข่งึใหข้อ้มคีวามมัน่คง ไมโ่ยเ้ย ้

ไปมา และช่วยให้การกระจายน้ำหนักเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ 

สว่นอืน่  ๆของขอ้สามารถทำงานดว้ยกนัไดอ้ยา่งราบรืน่ หากมเีอน็เสน้ใด 

เสน้หนึง่ขาด ยดื หรอือกัเสบ จะทำใหข้อ้หลวม สง่ผลใหก้ารกระจาย 

น้ำหนักผิดพลาดและทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมตามมาได ้
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ข้อเข่าด้านข้าง

กล้ามเนื้อ	

กระดูก

เส้นเอ็น	

กระดูกอ่อน

น้ำเลี้ยงข้อ

เยื่อหุ้มข้อ

ข้อเข่ามุมตรง

เยื่อหุ้มข้อ

กระดูก

น้ำเลี้ยงข้อ

กระดูก

กระดูกอ่อน

กล้ามเนื้อ
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นอกจากนี้รอบ ๆ ข้อยังมี กล้ามเนื้อ ซึ่งทำหน้าที่พยุงหรือรับแรง 

กระแทกที่ส่งมาที่ข้อ และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง

จะเหน็ไดว้า่ขอ้ของเราประกอบดว้ยหลายๆ สว่น และแตล่ะ 

ส่วนต้องทำงานร่วมกันอย่างพอดี จึงจะทำให้การเคล่ือนไหวของข้อ 

เป็นไปได้อย่างปกติ

รู้หรือไม่

ในบรรดาขอ้ตา่งๆ ของรา่งกาย ขอ้เขา่เปน็ขอ้ 
ที่ต้องรับแรงกระแทกมากที่สุด ดังนั้นข้อเข่า 
จึงมีกระดูกอ่อนถึง 2 ชั้น ชั้นแรกจะติดอยู่กับ 
กระดกู สว่นอกีชัน้หนึง่จะเปน็รปูวงแหวนซึง่มี 
ทั้งด้านในและด้านนอกของเข่า  เรียกว่า  
เมนิสคัส (meniscus)
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ข้อเสื่อมและโรคข้อล้มเหลวคืออะไร
หลาย  ๆ  ท่านคงเคยได้ยินคำว่า ภาวะอวัยวะต่าง  ๆ  ทำงานล้มเหลว 

กันมาบ้าง เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะการหายใจล้มเหลว ภาวะ 

ไตล้มเหลว ภาวะตับล้มเหลว เป็นต้น

โรคข้อเสื่อมก็เป็นภาวะที่เกิดจากการทำงานของข้อล้มเหลว  

ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก และก่อให้เกิดความ 

เจ็บปวดตามมา โดยความผิดปกติอาจจะเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ 

ขอ้กอ่น เชน่ เอน็อกัเสบ กลา้มเนือ้ลบีฝอ่ เปน็ผลใหส้ว่นอืน่ ๆ ของขอ้ 

พยายามทำงานทดแทนกัน ในที่สุดเมื่อข้อไม่สามารถทำงานได้เป็น 

ปกติจริง ๆ จึงเกิดภาวะข้อล้มเหลวตามมา

โรคข้อเสื่อมจึงเรียกอีกชื่อว่า “ข้อล้มเหลว”

	 ข้อเสื่อมเกิดได้กับทุกข้อ แต่มักเกิดกับข้อที่รับน้ำหนักมาก  

ได้แก่ ข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อกระดูกสันหลัง ข้อกระดูกสันหลัง 

มักเกิดการเสื่อมที่ข้อต่อบริเวณต้นคอ หลัง เอว เพราะเป็นบริเวณ 

ที่รับแรงกระแทกและมีการเคลื่อนไหวมาก 

ส่วนข้อน้ิวมือจะพบมากท่ีโคนน้ิวหัวแม่มือและข้อโคนน้ิวหัวแม่เท้า  

แม้แต่ข้อต่อบริเวณขากรรไกรที่รับแรงบดขยี้จากการเคี้ยวก็พบว่าเสื่อม 

ได้บ่อย แต่ข้อที่ไม่ได้รับน้ำหนัก เช่น บริเวณข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ  

ข้อเท้า จะพบข้อเสื่อมได้น้อย

จุดเริ่มต้นของกระบวนการเสื่อม
โรคข้อเสื่อมเป็นภาวะการเสื่อมสภาพของข้อ เกิดจากการมีแรงมา 

กระทำทีข่อ้ซำ้แลว้ซำ้อกี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีม่อีายมุาก ผูท้ีม่นีำ้หนกั 

มากเกินไป จะมีความเสี่ยงสูงมาก นอกจากนี้โรคข้อเสื่อมยังสามารถ 
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พบได้ในผู้ที่มีโครงสร้างการวางตัวของกระดูกและข้อผิดปกติ เช่น  

ข้อเข่าโก่งออก หรือเข้าหากัน จะทำให้การกระจายตัวของแรงผิดปกติ  

น้ำหนักหรือแรงกระทำต่อข้ออาจจะลงที่จุดใดจุดหนึ่งมากกว่าที่ควร  

ทำให้กระดูกอ่อนบริเวณนั้นต้องรับน้ำหนักมากจนกระดูกอ่อนบางลง 

หรือสึกหรอไป

เมื่อกระดูกอ่อนที่ข้อสึกและบางลงจะทำให้เกิดการเสียดสีของ 

กระดูก ผิวของกระดูกจะขรุขระ บางส่วนจะแตกออกจนปลายกระดูก 

ชนกัน ทำให้เกิดความเจ็บปวดเวลาเคลื่อนไหวข้อต่อนั้น  ๆ ไม่เพียง 

เท่านั้น กระบวนการดังกล่าวยังกระตุ้นให้เยื่อหุ้มข้อหลั่งสารที่ก่อให้ 

เกิดการอักเสบออกมาได้ ทำให้มีอาการบวมและมีน้ำหล่อเลี้ยงข้อเพิ่ม 

มากขึ้น แต่น้ำที่มาหล่อเลี้ยงข้อนั้นกลับเป็นน้ำที่มีสารอักเสบ มีกรด 

และเอนไซมต์า่ง  ๆมายอ่ยกระดกู ดงันัน้หากจะบอกวา่ ขอ้ของเรากำลงั 

แช่อยู่ในน้ำเน่าก็ไม่ผิดนัก

สารอักเสบเหล่านี้ยังกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวด มีอาการบวม  

และรู้สึกอุ่น ๆ บริเวณข้อได้ เมื่อเวลาเคลื่อนไหวจะเกิดอาการเจ็บปวด 

และตึงจนทำให้ไม่สามารถขยับข้อได้สุด

เมือ่มกีารกระแทกบอ่ยเขา้  ๆจนทำใหเ้กดิ รอยแยก หรอื รอยแตก 

เล็ก  ๆ (microcracking) บนกระดูกอ่อนและกระดูก คราวนี้ร่างกาย 

จะพยายามซ่อมแซมรอยแตกเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยการสร้างหินปูน 

ขึ้นมาพอกบริเวณนั้น ทำให้หินปูนมีโอกาสงอกเข้าไปในข้อ แพทย์ 

บางคนจะเรียกว่า กระดูกงอก หรือ กระดูกพอก ทำให้ข้อโตขึ้นแบบ 

แข็ง  ๆ ไม่ใช่ข้อโตขึ้นแบบที่มีการอักเสบ คือจะไม่รู้สึกว่าอุ่นร้อน  

ไม่มีน้ำในข้อ 
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ส่วนกระดูกที่งอกออกมานั้นอาจไปขัดขวางการเคลื่อนไหวของ 

ข้อเพิ่ม ทำให้กดทับลงบนกระดูกอ่อนส่วนอื่น ๆ ได้ ในที่สุดก็ทำให้เกิด 

อาการปวดขอ้ การเคลือ่นไหวของขอ้ฝดื ขดั และเคลือ่นไหวไดล้ำบาก 

มากขึ้น ในไม่ช้าหากกระดูกงอกเหล่านี้แตกเข้าไปในข้อ จะทำให้มี 

เศษกระดูกลอยในข้อไปกระตุ้นการอักเสบได้อีก

ข้อที่เริ่มมีอาการเสื่อม

กล้ามเนื้อ

เส้นเอ็น

น้ำเลี้ยงข้อ

เยื่อหุ้มข้อ

กระดูก

เศษกระดูกอ่อน

กระดูกอ่อนเกิดรอยแยก

หรือรอยแตก
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สาเหตหุรอืความเสีย่งของการเกดิโรคขอ้เสือ่ม
เดิมมักเชื่อกันว่า โรคข้อเสื่อมเป็นภาวะเสื่อมสภาพที่เกิดกับข้อต่อ  

เป็นสิ่งที่มากับความแก่ และจะเกิดในผู้สูงอายุทุกราย จริงอยู่ว่าการ 

มีอายุมากขึ้นเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะเกิดโรคข้อเสื่อมได้ เนื่องจาก 

อุบัติการณ์ของโรคข้อเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่า ข้อนิ้วมือ หรือ 

ขอ้สะโพก ลว้นแตม่แีนวโนม้เพิม่มากขึน้ตามชว่งอาย ุ แตจ่ากการศกึษา 

วิจัยในปัจจุบันพบว่ายังมีความเสี่ยงอื่น  ๆ  ที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมได้  

ดังนี้

 กรรมพันธุ์และเชื้อชาติ
จากการศึกษาพบว่า  ในครอบครัวที่มีคนเป็นโรคข้อเสื่อม  

สมาชิกในครอบครัวจะมีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเสื่อมมากขึ้น ดังนั้น 

หากใครทีค่ณุพอ่คณุแมเ่ปน็โรคขอ้เสือ่มทีม่คีวามรนุแรงถงึกบัตอ้งผา่ตดั  

คุณควรเริ่มดูแลปกป้องข้อได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ

นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบ  ยีน  หรือ  สารพันธุกรรม  ในหลาย 

ตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคข้อเสื่อม แต่เนื่องจากมียีน 

หลายตำแหน่งมากที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคข้อเสื่อม และความ 

เสี่ยงในยีนแต่ละตัวนั้นไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องใช้ยีนหลาย ๆ ตำแหน่ง 

พิจารณาร่วมกัน รวมไปถึงต้องนำปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ  มา 

พิจารณาด้วย (แตกต่างจากบางโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมล้วน  ๆ ซึ่ง 

สามารถคำนวณหาความเสี่ยงในการเป็นโรคได้จากยีนเลย เช่น โรค 

ทาลัสซีเมีย) 

ในฝาแฝดเหมือนที่มียีนเหมือนกันทุกตำแหน่ง เมื่อแฝดคนหนึ่ง 

เปน็โรคขอ้เสือ่ม แมว้า่แฝดอกีคนจะมคีวามเสีย่งเพิม่มากขึน้ แตก่ไ็มไ่ด ้
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เป็นโรคข้อเสื่อมเหมือนกันทุกราย ดังนั้นการตรวจยีนไม่ว่าจะเพื่อ 

พยากรณ์การเกิดโรคข้อเสื่อมในคนที่ยังไม่ได้เป็นโรค หรือเพื่อดู 

ความรุนแรงของโรคนั้น จึงยังไม่เป็นที่แนะนำและยังไม่ได้ปฏิบัติกัน 

แพร่หลายทั่วไป 

บางรายมีกระดูกอ่อนที่ผิดปกติมาแต่กำเนิด ทำให้เกิดการ 

เคลื่อนไหวที่ผิดปกติ และเกิดอาการข้อเสื่อมชัดเจนเมื่ออายุมากขึ้น  

มักพบมากบริเวณข้อนิ้วมือในผู้ป่วยหญิง 

นอกจากนี้เชื้อชาติก็มีผลต่อโรคข้อเสื่อมด้วย เช่น ชาวผิวขาว 

จะพบอุบัติการณ์ของโรคข้อสะโพกเสื่อมได้มากกว่าชาวเอเชีย แต่ใน 

ชาวเอเชียจะพบข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่า เป็นต้น 

ข้อนิ้วมือเสื่อม
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 การบาดเจ็บ
การบาดเจ็บมักเป็นสาเหตุของการเกิดโรคข้อเสื่อมในผู้ป่วย 

อายนุอ้ย มกัจะพบในผูท้ีเ่ปน็นกักฬีา หรอืผูท้ีป่ระสบอบุตัเิหตบุางอยา่ง 

ทำให้เอ็นขาด ข้อเคลื่อน หมอนรองกระดูกฉีกหรือแตก มีงานวิจัย 

พบว่า ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่ามาก่อนมีแนวโน้มว่าจะทำให ้

เกดิขอ้เสือ่มตามมาไดถ้งึรอ้ยละ 50 (มกัตรวจพบในอกี 10 - 12 ปตีอ่มา)  

นอกจากนี้นักกีฬาบางประเภท เช่น นักฟุตบอล จะมีข้อเข่าเสื่อม 

เร็วกว่าปกติ

 ขาโก่งหรือขาเก
ขอ้เขา่โดยปกตจิะมลีกัษณะตรง ทำใหน้ำ้หนกัของรา่งกายตกลง 

ตรงกลางของข้อเข่าพอดี แต่ในรายที่มีข้อเข่าโก่งหรือเก จะทำให้ 

น้ำหนักเทลงไปทางด้านใดด้านหนึ่งของเข่า ทำให้กระดูกอ่อนด้าน 

ที่รับน้ำหนักมากจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าธรรมดา 

ข้อเข่าโก่งออก
ข้อเข่าเก

น้ำหนักจะเทลงไปด้านใดด้านหนึ่ง
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 น้ำหนักตัวมากหรืออ้วนมาก
นำ้หนกัตวัทีเ่พิม่มากขึน้จะทำใหม้แีรงกดทีข่อ้มากขึน้ โดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่ ขอ้เขา่ ขอ้สะโพก และ กระดกูสนัหลงั มขีอ้มลูวา่ นำ้หนกัตวั 

ทีเ่พิม่ขึน้เพยีง 1 กโิลกรมัจะเพิม่แรงกดทีข่อ้เขา่ถงึ 7 กโิลกรมัเลยทเีดยีว  

จึงทำให้กระดูกอ่อนบางลงได้ และทำให้ข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อ 

สันหลังต้องรับน้ำหนักมากกว่าธรรมดา จึงเสื่อมเร็วกว่าธรรมดา 

นอกจากนีไ้ขมนัในรา่งกายยงัสามารถหลัง่สารกระตุน้การอกัเสบ 

ทีเ่รยีกวา่ อะดโิพไคน ์ (adipokine) ทำใหเ้ปน็โรคขอ้เสือ่มในขอ้ทีไ่มไ่ด ้

รับน้ำหนักได ้ เช่น ข้อนิ้วมือ 

ไม่เพียงเท่านั้น น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นยังทำให้โรคมีความรุนแรง 

มากขึน้ดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม การลดนำ้หนกักม็สีว่นชว่ยใหก้ารรกัษา 

โรคข้อเข่าเสื่อมได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

รู้อย่างนี้แล้วต้องรีบคุมน้ำหนักกันนะคะ อย่าให้มีค่าดัชนี 

มวลกาย (body mass index : BMI) เกิน 23 หรืออย่างมากที่สุดก็  

25 ค่ะ 

 อิริยาบถและพฤติกรรมการใช้ข้อ 
ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการยืนนาน  ๆ  หรือแบกหามมีโอกาสเกิด 

ข้อเข่าเสื่อมได้มาก รวมทั้งอาชีพที่ต้องใช้มือมาก เช่น ช่างซ่อมบำรุง 

ประเภทต่าง ๆ ช่างขุดเจาะที่มักจะสัมผัสแรงกระเทือนกระแทกบ่อย ๆ  

มีโอกาสทำให้เป็นโรคข้อนิ้วมือเสื่อมได้

หมอเองเคยมีผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วโป้งด้านขวา 

มาพบ รายนั้นเจ็บขนาดว่าไม่สามารถกำแปรงสีฟันได้ เมื่อตรวจดู 

พบว่าเป็นโรคข้อเสื่อมจริง แต่น่าแปลกตรงที่นิ้วอื่น ๆ ไม่มีอาการเสื่อม 
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เลย ผู้ป่วยรายนี้ฐานะดีระดับเศรษฐีและไม่เคยทำงานหนักมาเลย 

ทั้งชีวิต ไม่ได้ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์หรือใช้นิ้วทำอะไรมากเลย เมื่อ 

ซกัถามอยา่งละเอยีดจงึไดท้ราบวา่ ผูป้ว่ยทำการคา้ ทกุ  ๆวนัตอ้งนำเงนิ 

มาเก็บใส่ตู้เซฟหลายครั้ง แต่ละครั้งต้องกดตู้เซฟด้วยนิ้วหัวแม่มือขวา  

ทำอยา่งนีต้ดิตอ่เปน็กจิวตัรมา 30 กวา่ปแีลว้ จงึมอีาการขอ้เสือ่มใหเ้หน็

จากเคสนี้หมอแนะให้ลองมองตัวเองในปัจจุบันดู เรากำลังใช้ 

สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเล่นเกม เล่นไลน์ เฟซบุ๊ก อิน- 

สตาแกรม ทวิตเตอร์ หรือแต่งรูป ล้วนทำให้มีโอกาสเกิดโรคข้อเสื่อม 

ที่ข้อบริเวณโคนหัวแม่มือได้

สว่นการนัง่ยอง ๆ หรอืนัง่พบัเพยีบนาน ๆ จะทำใหแ้รงกดภายใน 

ข้อเข่าเพิ่มขึ้น กระดูกอ่อนที่เริ่มเสื่อมและแตกเป็นรอยเล็ก  ๆ ทำให้ 

น้ำในข้อสะโพกสามารถไหลเข้าไปในช่องที่แตกได้ เนื่องจากน้ำใน 

ข้อสะโพกมีน้ำย่อยบางอย่าง จึงทำให้กัดกร่อนกระดูกอ่อนจนรอยแตก 

เริ่มใหญ่ขึ้น ในที่สุดจะเกิดการกร่อนของกระดูกอ่อนเป็นชิ้น ๆ และ 

ทำให้ข้อเสื่อมในที่สุด

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีอุบัติการณ์ของการ 

เกิดโรคข้อเสื่อมได้มากกว่าศาสนาอื่น  ๆ เพราะต้องมีการทำกิจกรรม 

บนพื้นมาก เช่น นั่งกราบพระ นั่งฟังธรรม นั่งสมาธ ิ เป็นต้น

 กล้ามเนื้อบริเวณข้อต่อไม่แข็งแรง 
หากกลา้มเนือ้บรเิวณขอ้ตอ่ไมแ่ขง็แรงจะทำใหข้อ้เสือ่มมากขึน้ได ้ 

เช่น กลา้มเนือ้หนา้ขาบรเิวณเหนอืเขา่ทีย่ดึตดิกระดกูสะบา้ ซึง่มหีนา้ที ่

สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันข้อเข่าและลดการกดของกระดูกในบางท่า 

ที่ไม่เหมาะสมได้ ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้ไม่แข็งแรงก็จะไม่มีการผ่อนแรง 
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เพื่อลดแรงกระแทกภายในข้อขณะมีการเคลื่อนไหว หรือกระชับข้อเข่า 

เวลาที่ใช้งาน ทำให้เกิดแรงกดที่กระดูกอ่อนภายในเข่ามากเกินไปและ 

ทำให้ข้อเสื่อมได้

ดังนั้นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าขาให้แข็งแรงจึงมีความจำเป็น 

ในการป้องกันหรือรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกได้

 ผู้สูงอายุ 
ความเสือ่มของกระดกูออ่นจะเกดิขึน้อยา่งชา้ ๆ คอ่ยเปน็คอ่ยไป  

จงึมกัแสดงอาการชดัเจนเมือ่อายมุากขึน้ เมือ่อายมุากขึน้จะมกีารสะสม 

ของสารที่เรียกว่า Advanced Glycation End Products หรือเรียกว่า  

AGEs สารนี้เกิดจากโมเลกุลของน้ำตาลและแป้งไปจับกับโปรตีนต่าง ๆ  

ในร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันคาดว่าเกี่ยวข้องกับโรคชราและความเสื่อม 

ตา่ง ๆ ของรา่งกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหวัใจและสมอง  

โรคไตวาย โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น 

สาร AGEs จะไปจับกับกระดูกอ่อน กระตุ้นให้หลั่งสารต่าง  ๆ  

ออกมาทำให้มีการอักเสบและย่อยสลายกระดูกอ่อน ทำให้กระดูกอ่อน 

บางลง ขรุขระ ฝืด และขาดความยืดหยุ่น สาร AGEs จะถูกสร้าง 

มากขึน้เมือ่มนีำ้ตาลในเลอืดสงูขึน้ และจากภาวะทีม่ ี oxidative stress  

เช่น การสูบบุหรี ่

 เพศ 
เพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคข้อเสื่อมมากกว่าเพศชายถึง  2 เท่า  

ด้วยโครงสร้างของกล้ามเนื้อและเอ็นรอบ ๆ ข้อของผู้หญิงจะไม่แข็งแรง 

เทา่ผูช้าย ทำใหแ้รงกระทำตอ่ขอ้มมีากกวา่ ขอ้จงึเสือ่มมากกวา่นัน่เอง  



16 ป ร ับ ชี ว ิต พ ิชิ ต ข้ อ เ สื ่อ ม

ความแตกต่างนี้จะยิ่งเห็นชัดในช่วงอายุหลัง 55 ปีขึ้นไป ซึ่งพบว่า 

เพศหญิงเป็นโรคข้อเสื่อมมากกว่าเพศชายมาก

อาการของโรคข้อเสื่อม
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการก่อนอายุ 40 ปี ยกเว้นในรายที่เกิดการ 

บาดเจ็บหรือใช้ข้อส่วนนั้น ๆ มากผิดปกติ อาการจะเกิดอย่างค่อยเป็น 

คอ่ยไปและใชเ้วลาหลายปกีวา่จะแสดงอาการ เริม่จากมอีาการปวดขดั 

เวลาเคลื่อนไหวข้อ หรือมีอาการปวดพอรำคาญตลอดเวลาแม้ขณะพัก  

นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการเจ็บปวดแสดงออกมาเลยก็ได้  

แม้ภาพถ่ายทางรังสีจะพบว่ามีการทำลายข้อเกิดขึ้นแล้ว 

 อาการปวด
เปน็อาการหลกัทีท่ำใหผู้ป้ว่ยมาหาหมอ ผูป้ว่ยมกัมอีาการปวดขอ้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้งานมาก เวลาเคลื่อนไหวข้อ หรือมี 

การลงน้ำหนักที่ข้อ ทำให้เดินไกล  ๆ  ไม่ได้ หรือนั่งนาน  ๆ  ไม่ได้ เมื่อ 

นอนพักผ่อนแล้วอาการปวดจะทุเลาและดีขึ้น ถ้าเป็นมากจะปวดเวลา 

กลางคืนด้วย บางรายหากอากาศชื้นและเย็นจะปวดข้อมากขึ้น  

บางรายอาจมีอาการบวมในข้อร่วมด้วย ข้อที่เสื่อมอาจเกิดร่วมกับ 

การอกัเสบทำใหม้นีำ้ในขอ้มากขึน้ โดยเฉพาะในขอ้เขา่เสือ่มจะสามารถ 

คลำพบได้บริเวณถุงเหนือสะบ้า ตำแหน่งดังกล่าวจะขัดขวางการ 

เคลื่อนไหวข้อ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกตึง ๆ ในข้อ และปวดข้อมากขึ้น
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 อาการข้อฝืดหรือขัดๆ ในข้อ 
เป็นอีกอาการที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะช่วงตอนเช้าหลังตื่นนอน 

อาจจะมีอาการฝืดตึงข้อ แต่อาการฝืดตึงจะเป็นเพียงช่วงสั้น  ๆ โดย 

ทั่วไปน้อยกว่า 30 นาที หรือหลังจากมีการพักข้อนาน  ๆ เช่น นั่ง 

นาน ๆ กอ็าจจะมอีาการเจบ็และฝดืขึน้ได ้ ซึง่แตกตา่งจากโรคขอ้อกัเสบ 

เรื้อรังชนิดอื่น  ๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ที่จะทำให้มีอาการตึง 

เป็นเวลานานและมักจะนานกว่า 30 นาท ี

 เสียงในข้อ 
ผู้ป่วยบางรายอาจจะมาพบหมอเพราะมีเสียงในข้อ หมายถึง 

เสียงดังกรอบแกรบเวลาที่มีการขยับข้อ คล้ายกับมีอะไรมาบดขยี้กัน  

(crepitation) สาเหตุเกิดจากพื้นที่ผิวหน้าข้อตรงกระดูกอ่อนขรุขระ  

หรือเกิดจากการขัดกันของกระดูกที่มาพอกรอบ  ๆ  ข้อต่อ เมื่อมีการ 

เสียดสีกันจึงทำให้เกิดเสียงดังกรอบแกรบ

 อาการข้อแข็งเคลื่อนไหวลำบาก
นอกจากจะเคลื่อนไหวลำบากแล้วยังมีความจำกัดในการงอ -  

เหยียดข้อ ข้อจะเหยียดและงอได้ไม่สุด เวลาเดินคล้ายคนขางอ  

ขาไม่ตรง บางรายอาจจะไม่มีอาการเจ็บ แต่รู้สึกเหมือนขาไม่มีแรง  

ขณะเดยีวกนักลา้มเนือ้รอบ ๆ ขอ้ทีเ่สือ่มจะออ่นแอและลบีลง เนือ่งจาก 

ผู้ป่วยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ข้อที่มีอาการปวด ทำให้เคลื่อนไหว 

ลำบาก เดินไม่มั่นคง หกล้มง่าย ท่าเดินผิดปกติ เป็นผลจากการ 

ชำรุดของข้อต่อและกล้ามเนื้อที่ลีบ
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 เฉื่อยชา เหนื่อยง่าย และซึมเศร้า
ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมอาจรู้สึกเฉื่อยชา เหนื่อยง่าย เพราะไม่ได้ 

ออกกำลังกาย บางรายอาจมีอาการของโรคซึมเศร้า เพราะอยากทำ 

อะไรหรือไปไหนแล้วทำไม่ได้อย่างที่ต้องการ รวมถึงมีความปวดเรื้อรัง

อย่างไรก็ตาม โรคข้อเสื่อมจะมีอาการผิดปกติเฉพาะที่ 

บริเวณข้อโดยไม่มีอาการอื่นๆ  แทรกแซง เช่น มีไข้ มีผื่น ไอ  

หอบเหนื่อย หรือน้ำหนักลด หากว่ามีอาการในระบบอื่นๆ  

ร่วมด้วย ต้องรีบปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะเป็นโรคข้ออักเสบ 

ชนิดอื่นๆ ได้





โรค
ข้อเสื่อม
ชนิดต่างๆ 

2
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ดังได้กล่าวมาแล้วว่า โรคข้อเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับ 
ข้อที่เคลื่อนไหวได้ เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อนิ้วมือ  
กระดูกสันหลัง ซึ่งในแต่ละตำแหน่งก็มีอาการแตกต่าง 
กันไป 

โรคข้อเข่าเสื่อม
ขอ้เขา่เสือ่มอาจจะพบอาการเขา่ออ่น เขา่ทรดุ พรอ้มกบัอาการปวดขดั 

บริเวณเข่า บางครั้งทำให้เกิดการพลาดล้มลง ข้อผิดรูป เกิดความ 

พิการ เข่าโก่ง เข่าคดชนกัน หรือขาเก 

อาการปวดมักค่อยเป็นค่อยไปและมักเป็นเวลาเดิน การเปลี่ยน 

ท่าทาง เช่น ลุกจากท่านั่งเป็นท่ายืน เวลาเดินขึ้นลงบันได ผู้ป่วย 

อาจจะรู้สึกเหมือนเข่าไม่มั่นคง เช่น เวลาเดินแล้วเข่าพับลงเฉย  ๆ  

(giving way) เวลาเดินแล้วเข่าล็อกขยับไม่ได้ (locking) เมื่อหมอ 

ตรวจดูที่ข้อพบว่ามีเสียงกรอบแกรบเวลาขยับข้อ อีกทั้งข้อยังมีขนาด 
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ใหญ่ขึ้น เมื่อคลำดูหากมีความแข็ง นั่นหมายถึงมีกระดูกงอกเกิดขึ้น  

จึงทำให้ข้อโตขึ้น แต่หากคลำแล้วพบว่านิ่มอาจหมายถึงมีน้ำในข้อ 

เพิ่มขึ้นจากการอักเสบในข้อ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะไม่รุนแรงเหมือนโรค 

ข้ออักเสบเรื้อรังอื่น  ๆ นอกจากนี้พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อจะลดลง  

เช่น ไม่สามารถเหยียดได้สุดหรืองอได้สุด 

หากมีน้ำในข้อมักจะไม่ค่อยมีอาการของการอักเสบ คือไม่ค่อย 

บวม แดง หรอืรอ้น อาจจะพบถงุนำ้ดา้นหลงัขอ้มขีนาดใหญข่ึน้ทีเ่รยีก 

ว่า เบเกอร์ซีสต์ (Baker’s cyst) เข่าอาจผิดรูป โดยมากมักผิดรูป 

ในลักษณะเข่าโค้งออก ภาษาแพทย์เรียกว่า เจนูวารัส (genu varus)  

แต่ถ้าเป็นเข่าโค้งเข้าหากันเรียกว่า เจนูวาลกัส (genu valgus)* 

ความผดิปกตนิีเ้ปน็ตวัพยากรณท์ีไ่มด่ ี แสดงวา่โรคเปน็มาก 

แลว้ และมโีอกาสทีจ่ะตอ้งรบัการรกัษาโดยการผา่ตดัสงู ในผูป้ว่ย 

ที่อาการรุนแรงอาจจะพบกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าลีบ ฝ่อ อ่อนแรง  

และข้อยึดติดในท่างอได้

ข้อเข่านอกจากจะมีข้อต่อที่กระดูกขาส่วนบน  -  ส่วนล่างแล้ว  

ยังมีข้อต่อบริเวณลูกสะบ้าด้วย หากมีอาการเสื่อมที่ข้อต่อบริเวณ 

ลกูสะบา้อาจจะทำใหเ้กดิอาการเจบ็ทางดา้นหนา้ มกัมอีาการมากเวลา 

เดินขึ้น  -  ลงบันได โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนลง เวลานั่งยอง  ๆ  หรือ 

กระโดด เพราะจะเป็นช่วงที่ลูกสะบ้าจะบดขยี้กับกระดูก กลุ่มผู้ที่เป็น 

ข้อเสื่อมที่ข้อกระดูกลูกสะบ้าพบได้ในผู้หญิงอายุน้อยและนักกีฬา  

แตกต่างจากผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมทั่วไปที่มักพบในผู้สูงอาย ุ

* เจนู (genu) แปลว่า เข่า วารัส (varus) แปลว่า โค้งออก  

ส่วนวาลกัส (valgus) แปลว่า โค้งเข้า 
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ภาพแสดงตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการปวดข้อได้

กล้ามเนื้อรอบ ๆ 

มีน้ำอักเสบในข้อ 

เส้นเอ็น

ถุงน้ำรอบ ๆ เข่า
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โรคข้อสะโพกเสื่อม
อาการปวดมักจะเป็นบริเวณขาหนีบ หรือบางคนอาจบอกว่า มีอาการ 

ปวดที่สะโพก ก้น และบั้นเอว ซึ่งอาการนี้อาจจะพบในโรคอื่น  ๆ  ได้  

จึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่าคุณป่วยเป็นโรคอื่น  ๆ  ที่อาจทำให้เกิด 

อาการปวดที่บริเวณนี้ได้หรือไม่ เช่น โรคกระดูกสันหลังเสื่อมที่ 

บริเวณเอว ซึ่งมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพกได้ ถุงน้ำรอบข้อสะโพก 

อักเสบ หัวกระดูกสะโพกตาย กระดูกสะโพกหักแบบที่ไม่ชัดเจน  

เป็นต้น อาการปวดจะเกิดเวลาเดิน ลุกเปลี่ยนท่า เดินขึ้น  - ลงบันได  

ก้มตัวโดยเฉพาะในท่าบิดขาจะมีอาการปวดมาก ส่วนการก้มตัวลง 

ใส่ถุงเท้า ตัดเล็บเท้า ผูกเชือกรองเท้าก็ทำได้ลำบาก 

ดังนั้นผู้ป่วยโรคข้อสะโพกเสื่อมจึงชอบอยู่ในท่างอเข่าเล็กน้อย 

เพราะช่วยให้ลดอาการปวดได้ เราจึงพบว่าผู้ป่วยบางรายมีขาข้างที่ 

กระดูกสะโพกเสื่อมสั้นกว่าอีกข้าง และการเคลื่อนไหวของข้อลดลง

โรคข้อนิ้วมือเสื่อม
ผู้ป่วยจะมีอาการฝืดตึงข้อนิ้ว โดยโรคข้อนิ้วมือเสื่อมมักจะเป็นที่ข้อ 

ปลายนิ้ว ข้อกลางนิ้ว และข้อที่บริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ (carpometa- 

carpal joint) 1 ขอ้ ซึง่เปน็บรเิวณทีพ่บการเสือ่มไดบ้อ่ย แตข่อ้มอืและ 

ข้อโคนนิ้วอื่น ๆ (metacarpophalangeal joint) มักจะไม่มีอาการของ 

โรคข้อเสื่อม หากพบการเสื่อมในบริเวณนี้จะต้องคิดถึงสาเหตุอื่น  ๆ  

เช่น โรค hemochromatosis โรคข้ออักเสบรูมาตอยด ์

อาการข้อน้ิวมือเส่ือมจะเร่ิมเกิดเม่ือวัยใกล้ 50 ปี และมักพบ 

ในคนครอบครัวเดียวกัน เช่น ถ้าคุณแม่เป็น ลูกจะมีโอกาสเป็นได้ 

มากกว่าคนทั่วไป ในระยะแรกข้อจะแดง บวม และเจ็บ ต่อไป 
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จะแข็งขึ้น แม้จะยังสามารถใช้นิ้วมือทำงานได้ แต่จะเป็นปุ่มไม่สวย  

ผูป้ว่ยมกักลวัวา่ขอ้นิว้มอืจะหงกิงอเสยีรปูเมือ่ขอ้นิว้เสือ่ม เพราะขอ้จะม ี

กระดูกหรือหินปูนมาพอกทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยข้อนิ้วส่วนปลาย 

จะขยายใหญ่ขึ้นจนดูคล้ายเป็นปุ่ม ปุ่มนี้เรียกว่า ปุ่มเฮเบอร์เดน  

(Heberden’s node) แต่ถ้าเป็นข้อนิ้วตรงกลางที่ขยายจะเรียกว่า  

ปุ่มบูฉาร์ด (Bouchard’s node) 

	 ข้อที่ขยายใหญ่ขึ้นเหล่านี้อาจจะมีอาการอักเสบร่วมด้วยได้  

อาการอักเสบมักจะเป็น  ๆ  หาย  ๆ และอาจมีการทำลายข้อร่วมด้วย  

บริเวณข้อที่เสื่อมอาจจะมีถุงน้ำอยู่ เมื่อเจาะดูจะพบเมือกเหนียว  ๆ  

หากเป็นมากขึ้นเรื่อย  ๆ  อาจมีอาการเจ็บร่วมด้วย ข้อจะฝืดตึงทำให้ 

เคลือ่นไหวไดไ้มเ่ตม็ที ่ เหยยีดขอ้นิว้มอืหรอืกำมอืไดไ้มส่ดุ หยบิจบัอะไร 

ไม่ถนัด ส่วนข้อเสื่อมที่บริเวณโคนนิ้วโป้งทำให้มีอาการเจ็บและใช้มือ 

กำได้ไม่สะดวก กระดูกงอกโตขึ้นมีลักษณะเป็นมุมสี่เหลี่ยม เรียกว่า  

squaring sign 

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
บริเวณที่พบว่ามีอาการปวดบ่อยคือกระดูกสันหลังบริเวณคอและเอว  

เพราะเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด ข้อที่เสื่อมอาจจะเป็นข้อ 

ที่เชื่อมต่อระหว่างกระดูกสันหลังชิ้นล่างกับกระดูกสันหลังชิ้นบนที่เรียก 

ว่า ข้อต่อฟาเซท (facet joint) หรืออาจจะเป็นข้อต่อตรงหมอนรอง 

กระดูกสันหลัง 

	 เมื่อข้อเสื่อมร่างกายจะพยายามซ่อมแซมโดยการสร้างหินปูน 

มาพอกบริเวณนั้น ซึ่งอาจจะทำให้หินปูนไปกดทับเส้นประสาทที่ออก 

มาจากไขสันหลัง หากมีการกดทับเส้นประสาทอาจทำให้มีอาการ 
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ปวดร้าว ชา และอ่อนแรงได้ 

 กระดูกสันหลังที่คอเสื่อม จะมีอาการปวดร้าวลงบ่าและ  

แขน อาการจะมมีากเวลากลางคนื บางครัง้อาจจะมอีาการชารว่มดว้ย  

ข้อเสื่อมบริเวณคอ  หากกระดูกที่งอกมีขนาดใหญ่อาจไปกดทับ 

หลอดอาหาร ทำให้มีอาการกลืนลำบากได ้

 กระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวเสื่อม มักมีอาการปวดหลัง  

แตใ่นบางครัง้ผูป้ว่ยอาจไมไ่ดป้วดทีห่ลงั แตเ่ปน็อาการปวดทีก่น้ ตน้ขา 

ด้านหลัง หรือน่อง อาการมักจะแย่ลงเวลาเดินแอ่นตัว เช่น การเดิน 

ลงบันได เพราะทำให้ช่องกระดูกที่เส้นประสาทออกมายิ่งแคบลงและ 

สามารถไปกดทบัเส้นประสาทไดง้า่ยขึน้ ตรงกนัขา้มกบัการเดนิกม้หลงั 

ที่ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเดินได้ไกลขึ้น อาการปวดไม่มากหรือลดลง เพราะ 

ชอ่งกระดกูทีเ่สน้ประสาทออกมากวา้งขึน้ จงึไมค่อ่ยกดทบัเสน้ประสาท  

ทา่ทีเ่ดนิแลว้สบายคอืทา่เดนิเวลาเขน็รถเขน็ในซเูปอรม์ารเ์กต็ทีห่ลงัจะกม้  

และมีอะไรรองเวลาเดิน ทำให้เดินได้ไกลขึ้น




