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Diagnosis of Early 

Knee Osteoarthritis

นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา

นพ.อาทิตย เหลาเรืองธนา

ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ในปจจุบันความเขาใจพยาธิสรีรวิทยาของการ

เกิดภาวะขอเขาเส� อม (knee osteoarthritis, knee 

OA) มีความกาวหนาไปมาก โดยเฉพาะการศึกษาใน

ระดับการทํางานของเซลล และ cytokine ตางๆ ซึ่ง

พบวาสวนประกอบตางๆ ไดแก articular cartilage, 

subchondral bone, synovium, meniscus, 

ligament และ synovial fluid ตางมีความสัมพันธ

เช� อมโยงกนัเพ� อรกัษาสมดลุการทาํงานของขอเขา (knee 

joint homeostasis, รูปที่ 1) ดังนั้นถาหากสามารถ

ทําการวินิจฉัยความผิดปกติของ knee homeostasis 

ดังกลาวไดตั้งแตระยะแรกๆ พยาธิสภาพของขอเขา

อาจจะสามารถถูกแกไขใหกลับเปนปกติหรือสามารถ

ชะลอภาวะขอเขาที่รุนแรงได

 

 การวินิจฉัยโดยทั่วไปมักจะประเมินจากอาการ

ของผูปวยรวมกับภาพถายรังสีของขอเขาในทายืน

ลงนํ้าหนัก ซึง่การประเมนิภาวะขอเขาเส� อมจากภาพถาย

รังสีนั้นเปน indirect sign ที่จะบงบอกพยาธิสภาพ

ไดก็ตอเม� อกระดูกออนผิวขอไดถูกทําลายไปแลว

ในระยะเวลาหนึ่ง (มากกวา 10% จึงเริ่มเห็น

ความเปลี่ยนแปลงในภาพถายรังสี
1
) ในปจจุบันไดมี

การนาํ MRI มาใชสําหรบัการวนิจิฉัยภาวะขอเขาเส� อม 

โดยเฉพาะกลุมที่เปน early knee OA โดยที่ MRI จะ

สามารถประเมิน articular surface, bone marrow 

lesion, และ meniscus ไดดีกวา (รูปที่ 2 A-D) 

รูปที่ 1 knee homeostasis
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 การพัฒนาเทคนิคตางๆ ของการทํา MRI 

ยังสามารถทําใหตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ 

glycosaminoglycan ในกระดกูออนผิวขอ ซ่ึงเปนการ

เปลี่ยนแปลงแรกเริ่มของภาวะขอเขาเส� อม เชน 

delayed gadolinium-enhanced MRI of cartilage 

(dGEMRIC), Sodium (
23
Na) imaging, glycos-

aminoclycan chemical exchange saturation 

transfer (gagCEST) (รูปที่ 3) และยังมีกลวิธีการ

ตรวจอ� นๆ ของ MRI เพ� อตรวจความเปลีย่นแปลงของ

รูปที่ 2 A.แสดงรอยโรคของ articular surface B.แสดงลักษณะของ bone marrow lesion และ subarticular cyst 

C.แสดงพยาธิสภาพของ meniscus D.เปรียบเทียบพยาธิสภาพของขอเขาที่ประเมินจากภาพถายรังสีและ MRI

A

C

B

D

โครงสราง collagen, proteoglycan ตลอดจน extra-

cellular matrix ไดแก diffusion weighted imaging 

(DWI), diffusion tensor imaging (DTI), T1 rho 

mapping และ T2 mapping เปนตน
2-6

  นอกเหนือ

จากนัน้ ในปจจบุนัยังมกีารตรวจ biochemical marker 

เพ� อชวยในการวินิจฉัย early knee OA เชน urinary 

CTX-II (C-terminal telopeptide of collagen type 

II), serum COMP (cartlage oligomeric matrix 

protein) เปนตน  

 

รูปที่ 3 แสดงเทคนิคการทํา MRI เพ� อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ glycosaminoglycan ในกระดูกออนผิวขอ
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 สําหรับเกณฑการวินิจฉัยภาวะขอเขาเส� อมใน

ระยะเริ่มแรกน้ัน Luyten FP และคณะ
7
 ไดมีการ

นาํเสนอเกณฑการวนิจิฉยัโดยโดยจะตองมอีงคประกอบ

ครบ 3 ขอ ดังตอไปนี้

 1. มีอาการปวดเขา (knee pain) โดยมี

อาการอยางนอย 2 ครั้งในชวง 1 ปที่ผานมา โดย

แตละครั้งมีอาการมากกวา 10 วัน

 2. ภาพถายรังสีขอเขา (standard radio-

graphs) มีลักษณะที่เขาไดกับ Kellgren and Law-

rence classification 0 หรือ 1 หรือ 2 (มีลักษณะ

ปุมกระดูกงอกออกมาเทานั้น)

 3. มลีกัษณะขอใดขอหนึง่จากการสองกลอง

ขอเขา (arthroscopy) หรือการตรวจ MRI 

 3.1. การสองกลองขอเขา มีลักษณะตามการ

จาํแนกของ International Cartilage Repair Society 

(ICRS) ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

 - ICRS ระยะ 1-4 อยางนอย 2 สวน 

(compartment) ของขอเขา

 - ICRS ระยะ 2-4 ใน 1 สวน (compartment) 

ของขอเขา รวมกับกระดูกออนผิวขอในบริเวณรอบๆ 

มีลักษณะออนนิ่ม (softening) และบวม (swelling) 

 3.2. การตรวจ MRI มีลักษณะตามการจําแนก

ของ Boston Leeds Osteoarthritis Knee Score 

(BLOKS) และ Whole Organ Magnetic Resonance

Imaging Score (WORMS) อยางนอย 2 ขอ

ดังตอไปนี้

 - รูปรางกระดูกออนผิวขอ WORMS, car-

tilage morphology ระยะ 3-6

 - รอยโรคที่กระดูกออนผิวขอ BLOKS, 

cartilage lesion ระยะ 2-3

 - ลักษณะการฉีกขาดของหมอนรองกระดูก 

BLOKS, meniscal tear ระยะ 3-4 

 - รอยโรคที่ไขกระดูก WORMS, bone 

marrow lesion ระยะ 2-3 

 ผูนพินธขอยกตวัอยางการจาํแนกของ WORMS 

ซ่ึงเปน MRI-based semiquantitative scoring 

systems ชนิดหนึ่งที่นิยมใช ในการประเมินภาวะ

ขอเขาเส� อม โดยแบงขอเขาออกเปน 3 subregion 

(รูปที่4) และมีการใหคะแนนดังรายละเอียดตาม

ตารางที่ 1

 

รูปที่ 4 การแบงขอเขาออกเปน 3 subregion 

จาก MRI ของ WORMS

C
u
rre

n
t C

o
n
c
e
p
ts

 R
e
v
ie

w



4646

เอกสารอางอิง

1.  Favero M, Ramonda R, Goldring MB, Goldring 

SR, Punzi L. Early knee osteoarthritis. RMD Open. 

2015;1(Suppl 1):e000062.

2.  Guermazi A, Alizai H, Crema MD, Trattnig S, Regatte 

RR, Roemer FW. Compositional MRI techniques for 

evaluation of cartilage degeneration in osteoarthritis. 

Osteoarthritis Cartilage. 2015;23(10):1639-53.

3.  Matzat SJ, van Tiel J, Gold GE, Oei EHG. Quan-

titative MRI techniques of cartilage composition. 

Quant Imaging Med Surg. 2013;3(3):162-74.

4.  Oei EHG, van Tiel J, Robinson WH, Gold GE. Quan-

titative radiologic imaging techniques for articular 

cartilage composition: toward early diagnosis and 

development of disease-modifying therapeutics 

for osteoarthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 

2014;66(8):1129-41.

รูปรางกระดูกออนผิวขอ (cartilage morphology)

ระยะ ลักษณะ

0 normal thickness and signal

1 normal thickness but increased signal on T2-weighted images

2.0 partial-thickness focal defect < 1 cm in greatest width

2.5 full-thickness focal defect < 1 cm in greatest width

3 multiple areas of partial-thickness defects intermixed with areas of normal 

thickness, or wider than 1 cm but < 75% of the region

4 diffuse partial-thickness loss ≥ 75% of the region

5 multiple areas of full-thickness loss or a lesion wider than 1 cm but < 75% 

of the region

6 diffuse full-thickness loss ≥ 75% of the region

รอยโรคที่ไขกระดูก (bone marrow lesion)

ระยะ ขนาดของรอยโรค (% of area of the region)

0 none

1 < 25%

2 25-50%

3 > 50%
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