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ค าน า 

กระดกูของมนุษยใ์นยคุกอ่นประวตัศิาสตร ์เป็นหลักฐานทีเ่ชือ่ไดว้า่มภีาวะของโรคกระดกูเกดิขึน้ 

และมกีารแกไ้ขปัญหาในยคุนัน้ ตอ่มาในยคุ Paleolithic age ประมาณ 9000 B.C. ความเชือ่ในผี
สางไดถ้กูทดแทนดว้ยการรักษาอยา่งมเีหตมุผีลขึน้ เชน่ การใช ้splint รักษาแขนขาทีอ่อ่นแรง

หรอืกระดกูหกั ในยคุ Neolithic age ประมาณ 5000 B.C. มหีลักฐานวา่มกีารตัดแขนขาทีเ่ป็นโรค

ออก ประมาณ 2000 B.C. ชาวอยีปิตไ์ดน้ าไมค้ ้ายันมาใช ้หลังจากนัน้ประเทศกรซีไดก้ลายเป็น
ศนูยก์ลางวฒันธรรมเมือ่ 500 B.C. และ Hippocrates ก็ไดรั้บค ายกยอ่งใหเ้ป็น “Father of 

Medicine” จากความรูแ้ละการสอนทางการแพทยใ์นยคุนัน้ 

ตลอดระยะเวลา 18 ศตวรรษทีผ่า่นมา ความกา้วหนา้ทางการแพทยแ์ละการผา่ตัดเป็นไปอยา่งชา้ 

ๆ ทีน่่ากลา่วถงึคอื John Hunter (1728-1793) ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งเป็น “Father of surgical 

research” จนกระท่ังศตวรรษที ่19 ความเจรญิกา้วหนา้ไดเ้กดิเร็วขึน้ ภายหลังมกีารคน้พบการดม
ยาสลบ โดย Long และ Morton (U.S.A.) พืน้ฐานโรคแบคทเีรยีโดย Pasteur (France) การ

ป้องกันการตดิเชือ้โดย Lister (Scotland) และเอกซเรยโ์ดย Roentgen (Germany) 

ศตวรรษที ่20 ความกา้วหนา้ทางการแพทยย์ิง่รดุหนา้และดเูสมอืนวา่จะตอ่เนือ่งอยา่งไมส่ ิน้สดุ 

ขอ้สงัเกตในระยะ 100 ปี ทีผ่า่นมานี้ การดแูลรักษาผูป่้วยดา้นกระดกูและขอ้ แบง่ออกเป็น 3 ระยะ

ดังนี ้ระยะแรก การรักษาเป็นแบบ “Strap และ buckle” คอืมกีารใช ้splint, brace เป็นสว่นใหญ ่

ระยะทีส่อง การรักษาโดยการผา่ตัดเกดิความจ าเป็นโดยศัลยแพทยใ์ชค้วามเชีย่วชาญสว่นตัว
มากกวา่หลักฐานของสมทุรโรค ระยะทีส่ามถงึปัจจบุัน มกีารใชห้ลักฐานทางวทิยาศาสตรม์าใช ้

ชว่ยในการตัดสนิใจมากขึน้ เชน่ หลักฐาน experimental laboratory investigations ความเขา้ใจ

ในแงส่รรีะวทิยาและพยาธวิทิยาของโรค clinical investigations ความเขา้ใจในแงก่ารด าเนนิของ

โรคและการแปรผลการรักษาทีผ่า่น ๆ มา  

ฉะนัน้ในยคุปัจจบุันจะพอเห็นได ้การดแูลรักษาผูป่้วยนัน้เป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป 

ขอบเขตแขนงวชิาออรโ์ธปิดกิส ์

แขนงวชิาออรโ์ธปิดกิส ์นับไดว้า่ไมเ่กา่แกเ่หมอืนแขนงอืน่ เมือ่ยอ้นดจูากประวตัศิาสตรท์าง
การแพทย ์ในปี ค.ศ.1741 ศาสตราจารยฝ์ร่ังเศส Nicholas Andry ไดพ้มิพห์นังสอืแปลเป็น

ภาษาอังกฤษวา่ Orthopaedia หรอื The art of preventing and correcting deformity in Children 

Orthopaedia มาจากค าวา่ Orthos แปลวา่ straight or free from deformity, Pais แปลวา่ child 

จงึท าใหค้ า Orthopaedics แพรห่ลายถกูใชจ้นถงึปัจจบุันนี ้แมว้า่ความหมายของค าจะไม่

ครอบคลมุโรคทัง้หมดก็ตาม 

ขอบเขตของแขนงวชิานี้ ไดแ้กก่ารป้องกัน การตรวจสอบ การวนิจิฉัยและการรักษาโรคกระดกูทัง้
ในเด็กและผูใ้หญ ่รวมทัง้อบุัตเิหตตุา่ง ๆ ทีม่ผีลตอ่กระดกู กลา้มเนือ้ และเสน้เลอืด เสน้ประสาท 

ทัง้นีต้อ้งศกึษาถงึสรรีะวทิยา พยาธวิทิยา และความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 



ในระยะหลาย ๆ สบิปีทีผ่า่นมา สภาพแวดลอ้มท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของโรคทางออรโ์ธปิ-
ดกิส ์ตัวอยา่งเชน่วณัโรคของกระดกูและขอ้ โรคกระดกูทีเ่กดิจากขาดวติามนิ โรคโปลโิอทีท่ าให ้
ขาพกิาร มอีบุตักิารเกดิลดนอ้ยลง ทัง้นีเ้ป็นผลการการระวงัป้องกันรักษา แตอ่ยา่งไรก็ตามโรค
กระดกูบางอยา่งก็ยังคงอยูเ่ชน่ มะเร็งกระดกู โรคความพกิารกระดกูแตก่ าเนดิ โรคกระดกูบาง
ชนดิก็มอีบุัตกิารเพิม่ขึน้อันเป็นผลเนือ่งจาก ความเจรญิกา้วหนา้ทางการแพทยเ์ชน่ เด็กเล็กที่
เป็นโรคมอีัตรารอดตายสงู จากการรักษาแตก็่ท าใหพ้บโรคสมองพกิาร (Cerebral palsy) ทีม่แีขน

ขาพกิารมากขึน้ ผูป่้วยสงูอายมุมีากขึน้ อบุัตกิารของขอ้เสือ่ม (degenerative arthritis) และโรค

กระดกูพรนุ (osteoporosis) ก็มมีากขึน้ เชน่เดยีวกับความรนุแรงของกระดกูหกัก็มากขึน้ อันเป็น

ผลจากความกา้วหนา้ทางอตุสาหกรรมดา้นตา่ง ๆ  

ค าศพัทท์ีใ่ชใ้นแขนงวชิาออรโ์ธปิดกิส ์: ค าศัพทใ์ชอ้ธบิายการเคลือ่นไหวของแขนขาและขอ้

ตอ่ 

- Active and Passive Movement 

Active movement เกดิจากการออกก าลังกลา้มเนือ้ของตัวผูก้ระท าเอง เพือ่ใหเ้กดิการ

เคลือ่นไหว 

Passive movement เกดิจากการออกก าลังกลา้มเนือ้เป็นผลจากแรงกระท าภายนอก เชน่ ผูอ้ ืน่งอ

เขา่งอศอกเรา 

- Abduction and Adduction 

Abduction หมายถงึ การเคลือ่นของแขนขาออกจากแกนกลางของรา่งกาย 

Addcution หมายถงึการเคลือ่นของแขนขาเขา้มาหาแกนกลางของรา่งกาย 

ในกรณีมอืหรอืเทา้ นิว้กลางจะเป็นแกนกลาง 

- Flexion and extension 

เป็นศัพทอ์ธบิายถงึการเคลือ่นไหวของขอ้ตอ่กระดกูทีข่อ้ศอก ขอ้นิว้มอื ขอ้นิว้เทา้ ขอ้เขา่ ขอ้ตอ่
กระดกูทีง่อเรยีก flexion ถา้เหยยีดออกเรยีก extension ถา้เหยยีดออกเกนิผดิปกตเิรยีก 

hyperextension 

- Dorsiflexion and plantar (or palmar) flexion 

เป็นค าอธบิายการเคลือ่นไหวบรเิวณขอ้เทา้และขอ้ตอ่ metatarsophalangeal  

Dorsi flexion หมายถงึ การเคลือ่นไหวของเทา้ นิว้เทา้ และมอื ขึน้ดา้น dorsum 

Plantar flexion หมายถงึ การเคลือ่นไหวของเทา้/นิว้เทา้ ลงดา้นลา่งฝ่าเทา้ 

Palmar flexion หมายถงึการเคลือ่นไหวของนิว้มอืลงดา้นฝ่ามอื 

- Eversion and Inversion 

การเคลือ่นไหวนีเ้กดิบรเิวณ subtalar และ mid-tarsal joints 

Eversion คอื การหมนุฝ่าเทา้ออกไปทางดา้นนอก 

Inversion คอื การหมนุฝ่าเทา้เขา้หาดา้นใน 

- Internal and External rotation 



ใชอ้ธบิายการเคลือ่นไหวทีข่อ้ตอ่ หัวไหล ่ตะโพก และหัวเขา่ 

Internal rotation ของหัวไหลค่อื การหมนุใหผ้วิขอ้ศอกดา้นหนา้เขา้ดา้นใน 

External rotation ของหัวไหลค่อื การหมนุใหผ้วิขอ้ศอกดา้นหนา้ออกดา้นนอก 

- Pronation and supination 

ใชอ้ธบิายการเคลือ่นไหวทีป่ลายแขนและฝ่าเทา้ 

Pronation : คอืการหมนุปลายแขนโดยคว า่มอื ขณะทีข่อ้ศอกงอนิว้ที ่90o ส าหรับบรเิวณฝ่าเทา้ 

คอืลกัษณะความบดิของฝ่าเทา้ทีย่ดึในทา่บดิออก (eversion) 

Supination : คอืการหมนุปลายแขนโดยหงายมอื ขณะทีข่อ้ศอกงอน่ังที ่90o ส าหรับบรเิวณฝ่า

เทา้ คอืลกัษณะความผดิปรกตขิองฝ่าเทา้ทีย่ดึในทา่บดิเขา้ (inversion) 

ค าศพัทท์ีใ่ชอ้ธบิายความผดิปกตขิองแขนขา 

Postural deformity คอื ทา่ทางใดทา่ทางหนึง่ทีผ่ดิจากปรกต ิแตแ่กไ้ขใหต้รงไดโ้ดยตัวเอง 

Static deformity คอื ทา่ทางใดทา่ทางหนึง่ทีผ่ดิปรกตจิาก gravity ขณะทีร่า่งกายไมม่กีาร

เคลือ่นไหว  

Dynamic deformity คอื ทา่ทางใดทา่ทางหนึง่ทีผ่ดิปรกตจิากการท างานของกลา้มเนือ้ทีไ่ม่
สมดลุยก์ัน (muscle imbalance) แตแ่กไ้ขไดโ้ดย passive correction 

Fixed or structural deformity คอื ความพกิารของแขนขาทีแ่กไ้ขไมไ่ดโ้ดย passive correction 

Calcaneus and Equinus 

ใชอ้ธบิายความพกิารทีข่อ้เทา้เทา่นัน้ 

Calcaneus คอื ความพกิารของเทา้ทีย่ดึอยูใ่นทา่ dorsi flexion น ้าหนักเทา้จะลงทีส่น้เทา้ 

Equinus คอื ความพกิารของเทา้ทีย่ดึอยูใ่นทา่ plantar flexion น ้าหนักเทา้จะลงทีป่ลายเทา้ 

Cavus and Planus 

ใชอ้ธบิายความพกิารทีเ่ทา้เทา่นัน้ 

Pes cavus คอื ฝ่าเทา้โกง่งอมากผดิปรกต ิ

Pes planus คอื ฝ่าเทา้ราบผดิปกต ิ

Calcaneocavus คอื ความพกิาร 2 อยา่งรว่มกัน ม ีcalcaneus ของ hindfoot และ equinus ของ 
fore foot  

Internal and External Torsion 

มักใชอ้ธบิายความบดิผดิรปูของกระดกูตน้ขา และกระดกูหนา้แขง้  

Internal torsion หมายถงึ ความผดิปรกตทิีผ่วิดา้นหนา้ของกระดกูขาบดิเขา้ดา้นใน 

External torsion หมายถงึ ความผดิปรกตทิีผ่วิดา้นหนา้ของกระดกูขาบดิออกดา้นนอก 

Anteversion and Retroversion 

ใชอ้ธบิายมมุทีเ่กดิระหวา่ง neck และ shaft ของกระดกู femur  

Femoral anteversion หมายถงึ มมุทีม่ากกวา่ปรกตไิปทางดา้นหนา้ 

Femoral retroversion หมายถงึ มมุทีม่ากกวา่ปกตไิปทางดา้นหลัง 

 



ค าศพัทท์ีใ่ชอ้ธบิายความผดิปรกต ิบรเิวณกระดกูหกั หรอืกระดกูไมห่กัแตม่กีารโกง่งอ 

Varus deformity หมายถงึ ความผดิปรกตทิีเ่ป็นมมุหักเขา้ดา้นในของรา่งกาย 

Cubitus varus angle) ลดนอ้ยลง 

คอื แขนคอก หรอืมมุทีข่อ้ศอก (carrying Coxa varus คอื มมุที ่femoral neck-shaft ลดลงจาก
ปรกต ิ(มมุปรกต ิ130o) 

Genu varus คอื เขา่โกง่ เมือ่เอาขามาชดิกัน บางครัง้เรยีก bow leg 

Heel varus คอื สน้เทา้บดิเขา้ 

Talipes equinovarus คอื เทา้ปกุ (club foot) เป็นความผดิปรกตริว่มม ีinversion deformity ของ

เทา้รว่มกับ equinus ของขอ้เทา้ 

Metatarsus varus คอืฝ่าเทา้บดิเขา้ดา้นในแตส่น้เทา้ยังอยูใ่นแนวตรง บางครัง้เรยีก metatarsus 

adductus 

Hallux varus คอื นิว้หัวแมเ่ทา้บดิเขา้ดา้นใน 

Valgus deformity หมายถงึ ความผดิปรกตทิีเ่ป็นมมุหักออกดา้นนอกของรา่งกาย 

Cubitus valgus คอืมมุทีข่อ้ศอก (carrying angle) มากกวา่ปรกต ิ

Coxa valgus คอืมมุ femoral neck-shaft มากกวา่ปรกต ิ

Genu valgus คอืหมายถงึ เขา่ชดิ เมือ่เอาขา 2 ขา้งมาชดิกัน เขา่ 2 ขา้งจะชนกัน แตเ่ทา้ 2 ขา้ง

อยูห่า่งกันผดิปรกต ิบางครัง้เรยีก Knock-knee 

Heel valgus คอืสน้เทา้บดิออกไปดา้นนอก 

Talipes equinovalgus คอืความพกิารจาก ม ีeversion ชอ่งเทา้รว่มกับ calcaneus หรอื 

dorsiflexion ของขอ้เทา้ 

Hallux valgus คอื นิว้หัวแมเ่ทา้บดิเขา้ดา้นในมากกวา่ปรกต ิ

ความผนัแปรในเกณฑป์รกตใินกระดกูและขอ้ตอ่ 

นอกเหนอืจากคูแ่ฝดเกดิจากไขเ่ดยีวกันแลว้ คนเราจะมคีวามแตกตา่งกันไมม่ากก็นอ้ย เด็กเล็ก 
เด็กโต และผูใ้หญท่ีอ่ยูใ่นวยัเดยีวกัน ก็มคีวามแตกตา่งกันในกายภาพไมม่ากก็นอ้ย แตก็่ถอืวา่อยู่
ในเกณฑป์รกต ิฉะนัน้จงึมคีวามจ าเป็นและส าคัญตอ้งรูว้า่ ขอบเขตของความปรกตอิยูต่รงไหน 

มฉิะนัน้แลว้บคุคลนัน้อาจไดรั้บการรักษาทีเ่กนิความจ าเป็น และกอ่ใหเ้กดิความกังวลตอ่
ผูป้กครอง 

  

ความผนัแปรในขอบเขตปรกตขิองเด็กทีพ่บบอ่ย 

ก) ความผนัแปร Hypermobility of Joint (Joint laxity) 

ความผันแปรของการเคลือ่นไหวของขอ้ตอ่กระดกูในเด็กมคีอ่นขา้งมาก ในเด็กเล็ก ๆ (Infant) 

ขอ้ตอ่กระดกูจะเคลือ่นไหวไดม้ากทัง้นีเ้ป็นผลจากเอ็นหุม้ขอ้ศอกทีย่ดืงา่ย การเคลือ่นของขอ้ตอ่
กระดกูจะนอ้ยลงในเด็กโต และในผูใ้หญจ่ะไมค่อ่ยพบขอ้ตอ่กระดกูทีจ่ะเคลือ่นไหวมากเกนิ
ขอบเขตปรกต ิเอ็นขอ้ตอ่ทีย่ดึงา่ยเป็นผลจากการถา่ยทอดทางกรรมพันธุ ์ถอืเป็นสิง่ปรกต ิแตท่ า
ใหเ้กดิอาการแสดงของฝ่าเทา้แบบราบ (flap feet, hypermobile pes planus) และมเีขา่ 2 ขา้งบ

ชดิกันเวลายนื (Knock knee, genu valgus) ก็เป็นได ้ 

เด็กทีม่ฝ่ีาเทา้แบนราบไมม่าก จะไมม่กีารเจ็บปวดทีเ่ทา้ แตถ่า้หากเป็นมากก็จ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
รักษา เชน่ การเสรมิยางทีอุ่ง้เทา้ เพือ่ป้องกันการยดืของเอ็น และรอเวลาเด็กโต เอ็นทีย่ดืงา่ยนัน้
จะลดนอ้ยลง เด็กหนุ่มสาวหรอืผูใ้หญท่ีม่ฝ่ีาเทา้แบนราบ อาจมอีาการปวดเทา้บา้ง หรอืเมือ่ยเทา้



มากเวลาเดนิ การรักษาก็ใชว้ธิเีสรมิอุง้เทา้เชน่กัน (molded arch support) นอ้ยรายทีต่อ้งใชผ้า่ตัด

ชว่ย 

Knocle knee ทีเ่กดิจากเอ็นยดืทีอ่ยูด่า้นในของเขา่ จะหดไดใ้นเด็กเล็กมากกวา่วยัหนุ่มสาว 

โดยท่ัวไปแลว้กวา่ 90% จะหายเองไดเ้มือ่เด็กเล็กเจรญิเตบิโตขึน้ ในรายทีเ่ป็นมากอาจตอ้งใช ้

วธิกีารเสรมิรองเทา้ชว่ย เชน่ เสรมิความหนาดา้นในของสน้รองเทา้ โดยมจีดุประสงคใ์หเ้อ็นหัว
เขา่ดา้นใน (medial collateral ligament) ยดืนอ้ยลงระหวา่งการเจรญิเตบิโตของเด็ก อยา่งไรก็

ตามตอ้งพยายามแยกออกใหไ้ดว้า่ Knock knee เป็นผลมาจากเอ็นหัวเขา่ยดื หรอืเป็นผลจาก

ความผดิปกตขิองกระดกูเองแตต่น้ เพราะการรักษาแตกตา่งกัน 

ข) ความผนัแปรปรกตใิน Torsional deformity ของกระดกู 

แรงบดิ (twist, torsion) ทีก่ระท าตอ่กระดกูเป็นเวลานานและซ ้า ๆ ในเด็กทีก่ าลังโต มผีลตอ่

รปูแบบการเจรญิเตบิโตของกระดกู น่ันคอื อาจท าใหก้ระดกูขาบดิเขา้ใน (internal torsion) หรอื
บดิออกนอก (external torsion) ได ้ทา่เด็กขณะอยูใ่นครรภ ์ทา่นอนของเด็กเล็กแรกเกดิ การน่ัง

ในลักษณะขาบดิ มสีว่นท าใหเ้กดิความผันแปรนี้  

toeing out (external lateral femoral torsion) มักพบในเด็กเล็ก สงัเกตไดง้า่ย โดยบดิเทา้ 2 ขา้ง

ออก หัวเขา่จะหันออกดา้นขา้ง 90o หรอืบดิเทา้เขา้ดา้นใน หัวเขา่จะตัง้ตรง ความผนัแปรนีม้ักจะ

หายเองเมือ่เด็กโตขึน้ แตถ่า้เป็นมากอาจตอ้งใช ้night splint ชว่ยเวลานอน 

Toeing in (Internal/medial femoral torsion) มักจะเกดิกับเด็กเล็กทีน่ั่งทา่กบ เวลาดทูวี ีการน่ัง

นาน ๆ ในทา่นีจ้ะท าใหเ้กดิ ความผันแปรนีเ้มือ่เด็กมอีายปุระมาณ 5 ปี สงัเกตไดง้า่ยโดยบดิเทา้ 2 

ขา้งเขา้ดา้นใน หัวเขา่จะหมนุเขา้ใน 90o แตถ่า้บดิเทา้ 2 ขา้ง ออกนอก หัวเขา่จะตัง้ตรง เวลา

เดนิจะสงัเกตเห็นเทา้ 2 ขา้ง และหัวเขา่ 2 ขา้งบดิเขา้ดา้นใน ขอ้แนะน าไมค่วรปลอ่ยใหเ้ด็กน่ัง

ทา่กบนาน ๆ เพราะหลาย ๆ ปีตอ่มาผลของแรงทีม่ตีอ่กระดกูขา จะท าใหเ้กดิ external tibial 

torsion ได ้ควรฝึกเด็กเล็กน่ังขดัสมาตแทนการน่ังทา่กบ ถา้เด็กอายถุงึ 8 ปี แลว้ยังมคีวามผัน
แปรนีอ้ยูอ่าจตอ้งใช ้night splint ชว่ย รองเทา้เสรมิจะชว่ยไดน้อ้ย 

กลา่วโดยสรปุแลว้ ควรทีจ่ะตอ้งรูค้วามแตกตา่งของความผันแปรของเด็กทีก่ าลังเจรญิเตบิโตวา่ 

สิง่ทีป่รากฏผดิปรกตจิากเด็กท่ัวไปอยูใ่นขอบเขตปรกต ิ(physiolical) หรอืมพียาธสิภาพเกดิขึน้ 

(pathological) เชน่นีก้ารรักษาดแูลจะไดถ้กูตอ้ง แมน่ย า และมปีระสทิธภิาพ 
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