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บทคัดย่อ 
ผูป่้วยโรคขอ้เข่าเส่ือมท่ีสามารถตรวจพบไดใ้นระยะแรกเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษา และสามารถตรวจ

ติดตามอาการไดด้ว้ยการถ่ายเอกซเรยเ์ข่าชนิดลงน ้ าหนกัและภาพเอกซเรยข์อ้เข่าเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการประเมินความ
กวา้งของช่องว่างระหว่างข้อต่อในท่า AP wedge bearing, Lateral wedge bearing,  และ skyline view ภาพท่ีได้เพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยตอ้งพิจารณาความถูกตอ้งของกายวิภาค และพารามิเตอร์ในการตรวจท่ีเหมาะสม และการดูแล
ผูป่้วยเพื่อใหร่้วมมือในการถ่ายเอกซเรยไ์ดโ้ดยไม่ใหเ้กิดความกลวัหรือมีอาการเจบ็ป่วยเพิ่มข้ึน 

ค าส าคญั ขอ้เข่าเส่ือม, เอกซเรยท์ัว่ไป, การลงน ้าหนกั 
 

Abstract 
  Knee osteoarthritis patient could be determining at early state as doubtful OA at the purpose of treatment and 
could follow up after treatment with the knee X- ray with wedge bearing or standing view and special technique to 
evaluate the joint space width.  Common as AP wedge bearing, Lateral wedge bearing and skyline view will be 
considering for the qualified images for diagnosis according to the radio-anatomical position and radiation parameter.   
The patient care with the purpose of cooperation and less panic to the pain of positioning is necessary. 

Keywords: knee osteoarthritis, X-ray, wedge bearing 
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บทน า 
โรคข้อเข่าเส่ือม (knee osteoarthritis) ถือเป็น

โรคท่ีพบบ่อยและสร้างปัญหาให้กบัผูสู้งวยัในการใช้
ชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะสตรีสูงวยั โดยมีความสัมพนัธ์
กบัอายุท่ีเพิ่มข้ึน ผูสู้งอายุตั้งแต่อายุ 75 ปี ช้ึนไป พบขอ้
เข่าเส่ือมถึงร้อยละ 80 ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยการ
ผา่ตดัขอ้เข่า 1 คร้ัง ประมาณ 78,533-79,316 บาท และใช้
เวลานอนในโรงพยาบาล 7-8 วนั [1]  โดยโรคขอ้เส่ือม
พบในต าแหน่งของขอ้ท่ีรับน ้าหนกัมากคือ ขอ้เข่า   

สาเหตุของโรคขอ้เข่าเส่ือมแบ่งไดเ้ป็น  2  กลุ่ม  
ดงัน้ี 

1. ปฐมภูมิ  เกิดข้ึนตามวยั หรือใชง้านมาก ใช้
ผดิวิธี  เช่น ลุกนัง่  ข้ึนลงบนัไดบ่อยๆ 

2. ทุ ติยภู มิ  เ กิดโดยสาเหตุ อ่ืนน ามา  เ ช่น 
อุบติัเหตุหรือโรคขอ้เส่ือมบางชนิด 

อาการในระยะแรก คือ ปวดขอ้เข่า มีเสียงกรอบ
แกรบ (crepitation) อาจมีการขดัหรือฝืดในขอ้เป็นคร้ัง
คราว หากมีการอยูน่ิ่งเป็นเวลานาน บางรายอาจมีขอ้เข่า
ขนาดใหญ่ข้ึนโดยไม่มีอาการอกัเสบบวมร้อน บางราย
อาจมีการเจบ็ปวดร่วมอยูด่ว้ย  ซ่ึงการเจบ็ปวดบริเวณขอ้
เหล่าน้ีอาจสัมพนัธ์กบัการท ากิจกรรม เช่น การข้ึนลง
บนัได  การออกก าลงักายหักโหม  นั่งยองหรือนั่งแบบ
ผิดสุขลกัษณะ  หากมีการอกัเสบร่วมดว้ยอาจจะมีการ
บวมแดง บริเวณขอ้เข่า 

การเอกซเรยเ์ข่าจะช่วยให้พบการสึกกร่อนของ
กระดูกอ่อนข้อเข่าได้ตั้ งแต่ระยะเร่ิมต้น คือ ระดับ 
doubtful OA (narrowing of joint space)  [2]  โดยแยก
ระหว่างภาวะขอ้เข่าเส่ือมกบัการเส่ือมตามอายุ จึงเพิ่ม
ทางเลือกในการรักษา ในรายท่ีข้อเข่ายงัไม่มีการสึก
กร่อนก็สามารถท าการรักษาไดด้ว้ยการปรับพฤติกรรม

การใชชี้วิตใหเ้หมาะสม แต่หากขอ้เข่ามีการสึกกร่อนไป
แ ล้ ว คื อ  เ ข่ า เ ส่ื อ ม ร ะ ดับ  moderate OA (multiple 
osteophytes, sclerosis) ผูป่้วยสูงวยัท่ีปวดขอ้เข่ามกัจะถูก
เคล่ือนยา้ยมาดว้ยรถนั่ง  เน่ืองจากผูป่้วยสูงวยัมีอาการ
เจบ็ปวดบริเวณขอ้เข่ามากไม่สามารถเดินลงน ้าหนกัดว้ย
ตวัเองเป็นเวลานานๆ การรักษาโรคขอ้เข่าจะเนน้ท่ีการ
บรรเทาอาการเจ็บปวดและป้องกนัการอกัเสบ ควบคุม 
ให้ เ กิดการอัก เสบน้อยลงไปให้ ส่งผลกระทบใน
ชีวิตประจ าวนัของผูป่้วย ในการรักษาเน้นเป็นการท า
กายภาพบ าบดั  ควบคู่ไปกบัการใชย้าบรรเทาอาการปวด
และยาตา้นอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ ซ่ึงยงัคงน าไปสู่
ภาวะเส่ียงและอนัตรายจากการใชย้า เช่น เลือดออกใน
กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารทะลุ เป็นตน้  

ในกรณีท่ีมีอาการเส่ือมของขอ้เข่าอย่างรุนแรง 
คือระดบั severe OA หากไม่รีบท าการรักษา ร่างกายจะ
รับรู้ไดโ้ดยอตัโนมติั และหลีกเล่ียงการใชง้านขอ้เข่าท่ี
บาดเจ็บ ท าให้ขอ้เข่าอีกขา้งตอ้งรับภาระมากเกินความ
จ าเป็น ซ่ึงนั่นก็จะส่งผลให้ขอ้เข่าท่ีปกติเกิดการเส่ือม
ตามไปดว้ย  สุดทา้ยขอ้เข่าก็จะเสียหายจนไม่สามารถ
ฟ้ืนฟไูดท้ั้ง 2 ขา้ง ตอ้งรับการรักษาดว้ยการผา่ตดั ซ่ึงการ
รักษาด้วยการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่านั้ นสามารถท าได้
หรือไม่ข้ึนอยูก่บัการวินิจฉยัของแพทย ์ โดยแพทยจ์ะส่ง
ผูป่้วยมาเอกซเรยบ์ริเวณขอ้เข่าก่อน โดยเป็นเอกซเรย์
ทั่วไปจ านวน 3 ท่าหลักคือ knee AP standing view,  
knee lateral standing view  และ   Skyline view  โดย
แพทยจ์ะระบุขอ้เข่าขา้งท่ีตอ้งการวินิจฉัยมาในใบส่ง
ตรวจ 

การถ่ายภาพเอกซเรย ์ ขอ้เข่าในผูป่้วยสูงวยัท่ีมี
ความเจ็บปวดอยู่แลว้  นักรังสีการแพทยต์อ้งมีความรู้
ความช านาญในเร่ืองลกัษณะทางกายวิภาคของกระดูก
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ขอ้เข่า  ลกัษณะทางคลีนิค  การจดัท่า  การให้ปริมาณ
รังสีท่ีเหมาะสม   ภาพทางรังสีท่ีถูกตอ้งและเขา้ใจการ
ท างานของเคร่ืองเอกซเรยใ์นระบบ  ดิจิทลัท่ีใชส้ าหรับ
การเอกซเรยผ์ูป่้วย  ทั้งน้ีจะตอ้งอธิบายผูป่้วยให้เขา้ใจ
กระบวนการตรวจและการถ่ายภาพทางรังสีเพื่อให้  
ผูป่้วยให้ความร่วมมือในการจดัท่าและเจา้หน้าท่ีช่วย
ช่วยเหลือในการจดัท่าหรือประคองผูป่้วยให้ระมดัระวงั
ไม่ท าให้ผู ้ป่วยเกิดความกลัวหรือมีอาการเจ็บปวด
เพิ่มข้ึน 
 
เทคนิคการเอกซเรย์ข้อเข่าในผู้ป่วยสูงวยั 

โดยทัว่ไปการส่งตรวจเอกซเรยจ์ะมีภาพรังสีท่ี

ตอ้งการไดแ้ก่ ภาพเอกซเรยเ์ข่าชนิดลงน ้าหนกั (standard 

wedge bearing imaging) และภาพเอกซเรยข์อ้เข่าเพิ่มเติม

เพื่อใชใ้นการประเมินความกวา้งของช่องวา่งระหวา่งขอ้

ต่อ (joint space width)  ในการจดัท่าการถ่ายเอกซเรยจึ์ง

ตอ้งให้ผูป่้วยยืนลงน ้ าหลกั โดยเทคนิคในการเอกซเรย์

จะมี 3 ท่า ในแต่ละท่ายอ่มจะมีโปรโตคอลท่ีแตกต่างกนั 

[3] ข้ึนอยูก่บั radio-anatomical position, ระดบัการงอได้

ของขอ้เข่า (joint flexion), การบิดหมุนของเข่า (medio-

lateral rotation),  แนวล ารังสี, ระยะห่างระหว่างขอ้เข่า

กบัตวัรับภาพ และระดบัการขยายของภาพ (radiographic 

magnification) ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของภาพ [4] 

ท่าเอกซเรย ์ไดแ้ก่  

1. ท่า Knee AP wedge bearing (standing view) 
ให้ผูป่้วยยนืบนพื้น ดา้นหลงัของเข่าชิดแผน่

รับภาพ เทา้ทั้งสองขา้งชิดกนั ท้ิงน ้ าหนกัลง
บนเทา้ทั้ง 2 ขา้งเท่ากนั  แสงเอกซเรยมี์จุด
ก่ึงกลางรังสีลงตรงกลางระหว่างเข่า 2 ขา้ง 
ในต าแหน่งต ่ากว่า patella  ระยะ SID 100 
เซนติเมตร  

ภาพ knee AP ท่ีไดน้ั้นจะตอ้งครอบคลุมเข่าทั้ง 
2 ขา้ง กระดูก femoral และ กระดูก tibia ควรอยูใ่นแนว
เดียวกนั บริเวณส่วนหวัของกระดูก fibula จะถูกซอ้นทบั
เลก็นอ้ย บริเวณดา้นขา้งcondyle ของกระดูก fibula ส่วน
ของกระดูก patella  วางอยุท่างดา้นบนของภาพซอ้นทบั
อยูท่ี่บริเวณส่วนปลายของกระดูก femur ซ่ึงเป็นขอบเขต
เดียวกนักบัการถ่ายภาพ Knee AP supine view  หากแต่
การถ่ายเอกซเรยเ์ข่าในท่ายืน ก็เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นช่องว่าง
ของขอ้เข่าท่ีแคบลงในระดบัมิลลิเมตรเน่ืองจากมีการลง
น ้าหนกัตวักดไปท่ีขอ้เข่าเพิ่มข้ึน 

 ขอ้ควรระวงัในการถ่ายภาพ คือ เข่าจะตอ้งไม่
บิดไปทางใดทางหน่ึง ให้อยู่ในท่าตรงเสมอ  สามารถ
แสดงให้เห็นเข่าทั้งสองขา้งไดใ้นฟิลม์เดียวกนั บริเวณ 
knee joint space อยู่บริ เวณก่ึงกลางฟิล์ม ให้ตรงกับ 
center ray   

 ในกรณีท่ีผูป่้วยผอมมาก อาจจะใชก้ารเอียง tube 
x ray ไปทางเทา้เล็กน้อย เพื่อช่วยให้เห็นบริเวณ joint 
space ไดดี้ข้ึน  ในกรณีท่ีผูป่้วยอว้นมาก จะใชก้ารเอียง 
tube ไปทางทางหวั ประมาณ 5-8 องศา 

การถ่ายเอกซเรย์เข่าในท่ายืน ส าหรับขาข้าง
เดียว จะแนะน าให้ผูป่้วยลงน ้ าหนกัในขาขา้งท่ีตอ้งการ
ตรวจ และเหยยีดปลายน้ิวเทา้ออกไปใหสุ้ด 
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รูปท่ี 1 การจดัท่าเอกซเรยเ์ข่าในท่า Knee AP wedge bearing(ซา้ย) และภาพเอกซเรยท่ี์ได(้ขวา) 
ท่ีมา  หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 
 

 

 
รูปท่ี 2 การจดัท่าเอกซเรยเ์ข่าในท่า Knee Lateral standing view (ซา้ย) และภาพเอกซเรยท่ี์ได ้(ขวา) 
ท่ีมา  หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช 
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รูปท่ี 9 การจดัท่าเอกซเรยเ์ข่าในท่า Knee skyline view (บน)  ภาพเอกซเรยท่ี์ได ้(ล่าง)   
ท่ีมา  https://radiopaedia.org/articles/knee-skyline-merchant-view 

 
2. ท่า knee lateral standing view โดยให้ผูป่้วย

ตะแคงตัวไปทางด้านท่ีต้องการจะดู เช่น
ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา โดยให้ผูป่้วยยืน
ตะแคงตัวให้เข่าข้างท่ีต้องการดูอยู่ชิดกับ
แผ่นdetector หมุนปลายเท้าให้ตรง ล าตัว
ตรงไม่หมุนสะโพกไปมา ลงน ้ าหนักท่ีเข่า
ขา้งท่ีตอ้งการ อาจใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการจดั

ท่า เช่นท่ีรองเทา้ส าหรับข้ึนเตียง หรือ ไมเ้ทา้
ส่ีขา ท่ีช่วยพยุงตวัผูป่้วย โดยยกขาขา้งท่ีไม่
ต้องการข้ึนเหยียบบนอุปกรณ์ท่ีจัดไว้ให้ 
โดยระมดัระวงัไม่ใหมี้การหมุนเข่า และช่วย
พยุงไม่ให้ผูป่้วยลม้ขณะยืนดว้ยขาขา้งเดียว  
Center ray ลงบริเวณก่ึงกลางpatella ถึงข้อ
เข่า ประมาณ 1.5-2 ซ.ม. ดา้นบนคลุม ส่วน
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distal femur ด้าน ล่างคลุมส่วน proximal 
tibia /fibula   ด้านข้างในและข้างนอกให้
เห็นบริเวณขอบของผิวหนังภาพท่ีไดมี้การ
ซ้ อ น ทับ กั น ข อ ง  medial แ ล ะ   lateral 
condyles ข อ ง  distal femur บ ริ เ ว ณ 
patellofemoral joint space เปิด และบริเวณ
ส่วนhead ของ  fibular ซ้อนทับกับ  tibia 
เลก็นอ้ย 

ข้อควรระวัง ในการถ่ายภาพให้ได้ภาพ true 
lateral ตอ้งจดัท่าให้ condyles ซอ้นทบักนั ในผูป่้วยบาง
ราย ลักษณะข้อเข่ามีความผิดปกติ หรือ ผิดรูปไป
แบบเดิม อาจมีการใหผู้ป่้วยหมุนปลายเทา้เขา้หาตวั หรือ
หมุนปลายเทา้ออกจากตวัเพื่อบิดให้ condyles ซ้อนทบั
กนั 

3. ท่า Skyline view เป็นการถ่ายภาพรังสีของ
กระดูกpatella อีกวิ ธีหน่ึง ท่ีใช้ดูกระดูก 
patella ในท่า axial view  การจดัท่าน้ีเหมาะ
ส าหรับผูป่้วยท่ีไม่สามารถนอนคว ่าได ้การ
จดัท่าตอ้งให้ผูป่้วยนอนหงาย บนเตียงโดย
ใหป้ลายเทา้ชิดบริเวณขอบเตียง งอเข่าท ามุม 
45 องศา วางแผ่นรับภาพ ไวบ้ริเวณใกลก้บั
บริเวณขอ้เทา้ของผูป่้วย เอียง X-ray tube ไป
ทางปลายเท้า  Center ray เอียง tubeท ามุม 
160 องศาในแนวตั้ ง ( หรือ30 องศา ใน
แนวนอน ) ถ่ายภาพไปทาง superior-inferior 
ลงบริเวณ base ของ patella การเปิดแสง 
ด้านขา้งคลุมถึงบริเวณผิวหนังของขอ้เข่า 
ด้ าน ล่ า ง ให้ เ ห็น ถึ ง  femoropatellar joint 
space  ด้านบนให้เห็นถึงผิวหนังภาพท่ีได้ 
กระ ดูก  patella ปราศจากการซ้อนทับ

ทั้ งหมด สามารถเห็น พื้น ท่ีรอยต่อของ 
patellofemoral ไดอ้ยา่งชดัเจน   

 ขอ้ควรระวงัในการถ่ายภาพ ควรตั้งค่า exposure 
ให้มากกว่าการถ่ายภาพขอ้เข่าในท่าปกติ เน่ืองจากมีการ
เอียง tube ในการถ่ายภาพ และจาก FFD ท่ีใหญ่กวา่ 
 ในกรณีท่ีผู ้ป่วยไม่สามารถงอเข่าได้ตามท่ี
ก าหนด อาจมีการปรับมุมของ X-ray tube ให้เหมาะสม 
เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีตอ้งการ  
 
การดูแลระหว่างการเอกซเรย์ 
 ผู ้ป่วยสูงอายุ ท่ี มีอาการข้อเ ข่า เ ส่ือมย่อมมี
ความรู้สึกไวต่อความเจ็บปวดเข่า และคุน้ชินกบัการไม่
ลงน ้ าหนักขาขา้งท่ีเจ็บ นักรังสีการแพทยจ์ะตอ้งสร้าง
ความเป็นมิตร ใหบ้ริการทางรังสีดว้ยน ้าใจบริการ พดูคุย
กบัผูป่้วยเพื่อใหเ้กิดความสบายใจ ช่วยประคองผูป่้วยไป
ยงัต าแหน่งจอรับภาพ พร้อมทั้ งอธิบายและขอความ
ร่วมมือกบัผูป่้วยในการถ่ายเอกซเรย ์การลงน ้ าหนักขา
ข้างท่ีต้องการถ่ายเอกซเรย์ ทั้ ง น้ี  จะต้องจัดท่าให้
เรียบร้อย และให้ผูป่้วยท้ิงน ้ าหนักในช่วงเวลาท่ีให้รังสี
ซ่ึงมีระยะเวลาในระดบัวินาที เพื่อใหผู้ป่้วยเกิดความรู้สึก
เจ็บน้อยท่ีสุด ทั้งน้ี การกระบวนการถ่ายภาพจะตอ้งไม่
เร่งเร้าผูป่้วยให้ขยบัตวัเร็ว หรือฝืนจดัท่าท่ีท าให้ผูป่้วย
เจบ็ปวด ซ่ึงยอ่มจะท าใหผู้ป่้วยกลวัการเอกซเรยไ์ด ้   
 
การดูแลหลงัการเอกซเรย์ 
 หลงัจากท าการเอกซเรยแ์ลว้  ผูป่้วยรอฟังผลจะ
ไดรั้บการตรวจกบัแพทยเ์จา้ของไข ้โดยภาพเอกซเรยจ์ะ
ถูกส่งผ่านระบบออนไลน์ (PACS via medical imaging 
system: MIS)  เม่ือแพทยเ์ห็นผลการเอกซเรยแ์ลว้ก็อาจมี
การสัง่ตรวจอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการวินิจฉยัร่วม เช่น 
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การตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหัวเข่า แลว้วางแผนใน
การรักษาต่อไป  

ส าหรับอนัตรายจากการแพร่กระจายของรังสีท่ี
ใชใ้นการเอกซเรยถื์อวา่ต ่ามากหรือแทบไม่มีเลย คือ ราว 
0.001 mSv [5] ต่อภาพ เน่ืองจากปริมาณรังสีท่ีใชใ้นการ
เอกซเรยอ์ยูใ่นปริมาณท่ีต ่า   

 
สรุป 

 การเอกซเรยเ์ข่าในผูป่้วยสูงวยัเป็นมาตรฐานใน
การวินิจฉัยความรุนแรงของภาวะขอ้เข่าเส่ือม ใชต้รวจ
ติดตามผลของการรักษา และเพื่อระวงัภาวะแทรกซอ้น
จากความผิดปกติหรือการรักษา [4]  ผูป่้วยจึงมกัตอ้งมา
เอกซเรยเ์ข่าอยู่บ่อยคร้ัง นักรังสีการแพทยจ์ าเป็นตอ้งมี
ความระมดัระวงัเป็นอยา่งมากในการจดัท่าเพื่อเอกซเรย์
ผูป่้วย  จะตอ้งเคล่ือนไหวผูป่้วยให้นอ้ยท่ีสุด  เพื่อไม่ให้
ผูป่้วยเกิดอาการเจ็บปวดบริเวณกระดูกขอ้เข่าจนเกิด
ความกลวัการมาเอกซเรยห์รือเกิดปฏิกิริยาขดัขืนโดย
อตัโนมติัในระหว่างการจดัท่าเน่ืองจากความกลวัเจ็บ 
ความหวาดกลวั  ความกงัวลในระหว่างการถ่ายเอกซเรย ์
ทั้ งน้ี ความร่วมมือของผู ้ป่วยเพื่อให้ได้ภาพรังสีท่ีมี
คุณภาพนั้ น เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะเพิ่มคุณภาพในการ
บริการทางรังสีอยา่งแทจ้ริง  
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