


“เข่า” เป็นอวัยวะส�าคัญในร่างกาย
ส�าหรับการเดินเหินไม่แพ้ขาหรือเท้า เราจึงควรให้ความ
ส�าคัญในการดูแลเข่าในวันนี้ ก่อนที่ในวันหน้าจะต้องพบ

กับความเจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการงอเข่าไม่ได้ 
หรือข้อเข่าผิดรูป ซึ่งส่งผลต่อการเดินและการใช้ชีวิต

ประจ�าวันเป็นอย่างมาก โรคนี้ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส�าคัญของบ้านเรา และมักพบคนเป็นโรคนี้ในวัยกลางคน
และวยัผูส้งูอายุ ซ่ึงมีแนวโน้มเพิม่สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเร่ือยๆ 

และท่ีส�าคัญ ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมของ
ผู้สูงอายุในอีก 10-15 ปีข้างหน้า

ดังนั้นจึงควรเตรียมพร้อมป้องกันไว้ก่อน



โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างไร
 โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากผิวข้อเข่าเสื่อมสภาพและหลุดลอก ท�าให้เกิดอาการข้อเข่าอักเสบ 
ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาการของโรคจะรุนแรงขึ้นจนท�าให้กระดูกผิวข้อทรุดตัว
แนวกระดูกขาโก่งหรือเกผิดรูป และอาจท�าให้ทุพพลภาพจนไม่สามารถเดินได้ตามปกติ

อ้วน! สาเหตุใหญ่ของโรคข้อเข่าเส่ือม
 คนไทยนยิมทานอาหารตะวนัตกมากขึน้ และมแีนวโน้ม
เกิดโรคอ้วนมากขึ้น จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ปี พ.ศ. 2555 พบว่า คนไทยมีภาวะน�้าหนักเกินจนถึงระดับ
อ้วนเป็นจ�านวนมากกว่า 17 ล้านคน น�า้หนกัตวัทีม่ากส่งผลให้
ข้อต่างๆ ต้องรับน�้าหนักมาก โดยเฉพาะข้อเข่าท่ีพบว่า
มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมมากกว่าข้อสะโพก

ลักษณะอาการ

 จะรูส้กึปวดบรเิวณรอบๆ ข้อเข่า อาจมอีาการ
บวมอักเสบร่วม ขยับเหยียดงอเข่าได้ล�าบาก บาง
คร้ังมีอาการปวดร้าวบริเวณหน้าแข้ง และอาจพบ
ถุงน�้าด้านหลังข้อเข่า มักมีอาการปวดเข่าในช่วง
เวลากลางคืน ในรายที่ข้อเข่าเสื่อมรุนแรง อาการ
ปวดจะรบกวนการนอนหลับได้ ผู้ที่เป็นโรคนี้มักมี
ปัญหาในการเดินระยะไกล ขึ้นลงบันได นั่งยอง 
หรอืนัง่กบัพืน้แล้วลุกไม่ขึน้ เมือ่เป็นมากขึน้ ขาอาจ
โก่งหรือเกผิดรูป เข่าทรุด ท�าให้เดินล�าบากขึ้น

• ภาวะอ้วนที่เกิดจากการทานอาหารมากเกินความต้องการ
• วิถีชีวิตนั่งๆ นอนๆ และการไม่ออกก�าลังกาย ท�าให้กล้ามเนื้อบริเวณเข่า 
 อ่อนแรง
• เพศหญิงเสี่ยงมากกว่าเพศชาย
• การใช้งานของข้อเข่ามากเกินไปหรือผิดวิธี เช่น การนั่งยองร่วมกับการ 
 ยกของหนัก นั่งเก้าอี้เตี้ย การเดินขึ้นบันไดบ่อยๆ เป็นต้น
• การบาดเจ็บของข้อเข่า เช่น การออกก�าลังกายที่มีการปะทะและเกิดการ 
 บาดเจ็บของข้อเข่า เช่น วิ่ง  แอโรบิก เป็นต้น
• พันธุกรรม
• การใช้หมอนรองใต้เข่าเป็นเวลานานๆ ขณะนอน เพราะจะท�าให้ 
 การไหลเวยีนเลอืดทีใ่ต้ข้อพบัเข่าเป็นไปได้ไม่สะดวก และข้อเข่าอาจตงึยดึ  
 เป็นต้น
 

 แม้ว่าปัจจัยด้านพันธุกรรมและเพศนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่
ปัจจยัอืน่ๆ เราสามารถป้องกนัได้ เพยีงเรยีนรูท้ีจ่ะปรับเปลีย่นการใช้ชวีติอย่าง
เหมาะสม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ก็สามารถช่วยป้องกัน
โรคข้อเข่าเสื่อม และอาจช่วยชะลอความรุนแรงของโรคได้อีกทางหนึ่ง

คุณก�าลังเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม?

รู้จักกับปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
ซึ่งคุณอาจก�าลังเข้าข่ายโดยไม่รู้ตัว



หากเป็นแล้วต้องรักษาตัวอย่างไร
1. บรรเทาอาการปวดเข่าท่ีไม่มกีารบวมแดง โดยใช้กระเป๋าน�า้ร้อนประคบรอบๆ เข่า  
 นาน 20-30 นาที วันละ 1-2 ครั้ง
2. ลดน�้าหนักตัว เพราะจะท�าให้ข้อเข่าแบกรับน�้าหนักน้อยลง และช่วยชะลอ 
 การเสื่อมของข้อเข่าด้วย
3. หลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ นั่งคุกเข่า นั่งยองๆ
4. ควรนั่งถ่ายบนโถนั่งชักโครก หรือใช้เก้าอี้ที่มีรูตรงกลางวางไว้เหนือคอห่าน 
 แทนการนั่งส้วมซึม และควรท�าราวจับบริเวณด้านข้างโถนัง่เพือ่ใช้จบัพยงุตวั 
 เวลาจะลงนั่งหรือจะลุกขึ้นยืน
5. ควรนอนบนเตียงท่ีมีความสูงระดับเข่า ซึ่งเมื่อนั่งห้อยขาท่ีขอบเตียงแล้ว  
 ฝ่าเท้าจะแตะพื้นพอดี
6. หลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งในท่าเดียวนานๆ ถ้าจ�าเป็นควรเปลีย่นอริยิาบถหรอื 
 ขยับเหยียดงอข้อเข่าอยู่เรื่อยๆ
7.  หลีกเลีย่งการเดนิบนพืน้ผวิทีข่รขุระ เพราะจะท�าให้เข่าต้องรบัน�า้หนกัตวัเพิม่ขึน้ 
 ในบางจังหวะก้าวเดิน  และอาจเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ง่าย
8. ควรใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวเวลาเดินซึ่งจะช่วยรับน�้าหนักตัว
9. ควรออกก�าลังกล้ามเนื้อเข่าเป็นประจ�า

 การน่ังกับพื้น น่ังพับเพียบ หรือขดั
สมาธิในท่างอเข่ามากกว่า 120 องศา 
จะท�าให้เกดิแรงกด 5 เท่าของน�า้หนกัตวั 
และแรงเฉือน 3 เท่าของน�้าหนักตัวต่อ
กระดูกอ่อนภายในข้อเข่า ซึ่งส่งผลต่อ
กระดกูอ่อนในข้อเข่าบรเิวณกระดูกต้นขา
ส่วนปลาย กระดูกน่องส่วนต้น และ 
 กระดูกสะบ้า ท�าให้เส่ียงต่อการเป็น
   โรคข้อเข่าเส่ือม

ภัยร้าย!
นั่งงอเข่ามากกว่า 120 องศา



 หากเป็นมาก อาจต้องรับประทานยาแก้ปวด 
ยาแก้อักเสบ หรือยาเพิ่มสารหล่อล่ืนในข้อควบคู่ 
หรือรับการรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อล้างข้อ จัด
กระดูกหน้าแข้งให้ตรง หรือเปล่ียนข้อเข่าเทียม 
เป็นต้น ทางท่ีดีควรปรึกษาแพทย์เมื่อคิดว่าตน
ก�าลังเสี่ยงกับการเป็นโรคข้อเข่าเส่ือม เพราะถ้า
ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี โรคจะด�าเนินไป
เรื่อยๆ และท�าให้เกิดความเจ็บปวด ข้อเข่าผิดรูป 
เดินผิดปกติ ท้ายที่สุดก็จะเกิดความทุกข์ทรมาน
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ร�าไทเก๊ก ดต่ีอหัวเข่า
 ผู้ท่ีมีปัญหาเร่ืองหัวเข่า ควรเลือกออก
ก�าลังกายด้วยการร�าไทเก๊ก ที่ช่วยยืดหยุ่น
กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ในร่างกาย 
รวมถึงสามารถช่วยลดอาการปวดเข่าได้ 
เนื่องจากการออกก�าลังกายประเภทนี้จะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทรงตัวของ
ร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
ควบคูก่บัการบริหารจติให้สงบไม่จดจ่ออยูท่ี่
อาการเจ็บปวด

รู้ไหม...

 เวลาปกติ แรงกระท�าต่อข้อเข่าขณะเดินจะมีค่า
ประมาณ 3-5 เท่าของน�้าหนักตัว หากมีการว่ิงร่วมด้วย 
แรงกระท�าต่อข้อเข่าอาจสูงถึง 10-14 เท่าของน�้าหนักตัว 
ซึง่กระดกูอ่อนในข้อเข่าทีส่ามารถรบัแรงกระท�าได้ 3,000 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อาจไม่สามารถทนต่อแรงกระท�าใน
คนอ้วนได้ จึงท�าให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ในที่สุด
 ดงันัน้ผูม้ภีาวะอ้วนจึงเสีย่งกับการเป็นโรคข้อเข่าเส่ือม
มากที่สุด



ท่าที่ 1
นอนหงาย เหยียดเข่า

 นอนหงาย เอาหมอนเล็กๆ วางใต้เข่า เกร็งขา ให้เข่าเหยียดตรง 

นิ่งค้างไว้ 10 วินาที

*** ท่านี้เหมาะกับผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือยังมีอาการปวดเข่ามาก

ขณะงอ-เหยียด

 

ท่าบริหารข้อเข่าง่ายๆ 
ฝึกได้ด้วยตัวเอง

7 ท่าบริหารข้อเข่าง่ายๆ อีกหนึ่งทางเลือก

ส�าหรับท�าที่บ้าน

ท่าที่ 2
นั่งเหยียดเข่าพร้อมกระดกข้อเท้า

 นั่งเหยยีดเข่าตรง ขณะส้นเท้าวางติดพืน้ เกรง็กล้ามเนือ้หน้าขา

พร้อมกระดกข้อเท้าขึ้น นิ่งค้างไว้ 10 วินาที หรือเท่าที่ท�าได้

*** ท่านี้เหมาะกับผู้ที่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงพอที่จะยกขาตนเองได้

 

 

ท่าที่ 3
ยกขาพ้นพื้น

 นอนหงายชันเข่าข้างหนึ่ง  อีกข้างหนึ่งเหยียดตรง ยกขาข้างที่เหยียดตรงให้ลอยสูงพ้นพื้น 

นิ่งค้างไว้ 10 วินาที แล้วค่อยๆ วางลง ท�าซ�้า 10 ครั้ง สลับท�าอีกข้างหนึ่ง

*** ท่านี้เหมาะกับผู้ที่มีกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงมากนัก  หรือยังมีอาการปวดเข่ามากขณะงอ–เหยียด



ท่าที่ 4
นั่งเหยียดเข่า

 นั่งพิงพนักเก้าอี้ เหยียดเข่าตรงพร้อมกระดกข้อเท้าขึ้น 

เกร็งค้างไว้ 10 วินาที แล้วสลับท�าอีกข้างหนึ่ง

ท่าที่ 5
นั่งเหยียดเข่า ให้แรงต้าน

 นั่งไขว้ขา ขาที่อยู่ด้านล่างเกร็งเหยียดเข่าตรงเท่าที่ท�าได้ เกร็งค้างไว้ 10 วินาที โดยใช้น�้าหนักขา

เป็นแรงต้าน แล้วสลับท�าอีกข้างหนึ่ง อาจเพ่ิมความยาก โดยใช้ถุงทรายคล้องเหนือข้อเท้า เพ่ือช่วยฝึกความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขาได้ดี



สามารถสืบค้นหนังสือที่คุณสนใจได้ที่ห้องสร้างปัญญา
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หรือดาวน์โหลดได้ที่ resource.thaihealth.or.th  โทร. 02-343-1500 กด 2

เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก 
หนังสือคู่มือบริโภคอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ 
โดยศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือการดูแลตนเองด้านโภชนาการส�าหรับผู้สูงอายุ 
โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือคู่มือการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 32 ชั่วโมง 
โดยศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 

ท่าที่ 6
นอนคว�่างอเข่า

 นอนคว�่างอเข่าข้างหนึ่งให้ส้นเท้าชิดสะโพกมากที่สุด นิ่งค้างไว้ 10 วินาที โดยอีกข้างเหยียดตรงอยู่

และค่อยๆ วางลงกลับสู่ท่าเริ่มต้น แล้วสลับท�าอีกข้างหนึ่ง

ท่าที่ 7
เหยียดขาก้มแตะ

 นั่งเหยียดขาตรงข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างตั้งชันเข่าไว้ ค่อยๆ ก้มตัวโน้มลงไปข้างหน้า ขณะที่เอื้อมมือไป

แตะปลายเท้าข้างท่ีเหยยีดตรง นิง่ค้างไว้ 10 วนิาท ีกลับสู่ท่าเริม่ต้น แล้วสลบัท�าอกีข้างหนึง่ ควรท�าซ�า้ 6-10 คร้ัง 

ในแต่ละท่า และท�าเป็นประจ�าสม�่าเสมอทุกวัน  เพื่อป้องกันการยึดติดของข้อเข่าหรืองอ-เหยียดเข่าไม่เต็มช่วง

การเคลื่อนไหว


