
ภาวะขอ้ตะโพกหลดุ 
(Dislocation of the Hip)  

นายแพทยว์ชัระ วไิลรัตน์ 
ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์

คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

 

ภาวะขอ้ตะโพกหลดุ เกดิจากการบาดเจ็บทีร่นุแรง ปัจจบุันพบไดม้ากในการขบัขีร่ถยนต ์ผูป่้วย
สว่นใหญม่กีารบาดเจ็บทีอ่วยัวะสว่นอืน่รว่มดว้ย พบวา่ 50% ของผูป่้วยขอ้ตะโพกหลดุจะมี
กระดกูหักในสว่นอืน่ของรา่งกาย ผูป่้วย maltiple injury ควรจะไดรั้บการถา่ยภาพรังสขีอง
กระดกู pelvis รว่มดว้ยเสมอ เนือ่งจากผูท้ีม่กีระดกู femur หัก มลีักษณะขาผดิรปูท าใหไ้มน่กึถงึ
ขอ้ตะโพกหลดุ ภาวะขอ้ตะโพกหลดุถอืไดว้า่เป็นภาวะฉุกเฉนิในทางออรโ์ธปิดกิสท์ีจ่ าเป็นตอ้ง 
รบีแกไ้ขอยา่งรวดเร็วเพือ่ทีจ่ะไมใ่หเ้กดิผลเสยีตามมา 

ขอ้ตะโพกหลดุแบง่ไดเ้ป็น 2 ชนดิคอื Anterior dislocation และ Posterior dislocation  

Anterior dislocation  

เกดิจาการที ่femoral head หลดุจาก acetabulum มาดา้นหนา้ แบง่ไดเ้ป็น 2 ชนดิคอื 

Type I : Superior dislocations รวมถงึ pubic และ supraspinous dislocation 
Type II : Inferior dislocation รวมถงึ obturator และ perineal dislocation  

Posterior dislocation 

ขอ้ตะโพกหลดุโดยมสีว่นของ femoral head เคลือ่นทีไ่ปทาง posterior แบง่เป็น 2 ชนดิคอื 
กลุม่ทีไ่มม่กีระดกูหกั และกลุม่ทีม่กีระดกู femoral head หรอื acetabulum หักรว่มดว้ย 

Anterior dislocation  

พบได ้10% - 15% ของขอ้ตะโพกทีห่ลดุ ในกรณีทีเ่กดิจากอบุัตเิหตรุถยนตเ์กดิจากเขา่ของ
ผูป่้วยกระแทกกับแผงหนา้ปิด ในขณะนีต้น้ขาอยูใ่นทา่ Abduction ผูป่้วยทีเ่กดิจากการตกจากที่
สงู สว่นใหญจ่ะตกลงในทา่น่ังชนัเขา่ และมแีรงมากระท าดา้นหลัง ท าให ้neck หรอื Geater 
trochanter ของกระดกู femur งัดกับขอบของ acetabulum ท าใหห้ัวตะโพกหลดุไปดา้นหนา้ 
พรอ้มกับมกีารฉีกขาดของ anterior capsule การเกดิ superior หรอื inferior dislocation 
ขึน้กับ ลักษณะของขาในขณะทีม่แีรงมากระท า ขาอยูใ่นทา่ hip abduction , external rotation 
และ flexion จะท าใหเ้กดิ Inferior หรอื Obturator dislocation ตรงขา้มกันคอื ถา้ขาอยูใ่นทา่ที่
สะโพกม ีabduction , external rotation, และ hip extension จะท าใหเ้กดิ pubic หรอื iliac 
(superior) dislocation ได ้

อาการและอาการแสดง  

การตรวจรา่งกายผูป่้วยอาจพบมกีารบาดเจ็บในสว่นอืน่รว่มดว้ย ดังนัน้ จ าเป็นตอ้งใหก้ารรักษา
ตามความส าคัญ เชน่ การ Resuscitate ควรท าเป็นอันดับแรก 



การตรวจรา่งกายผูป่้วยทีม่ขีอ้ตะโพกหลดุชนดิ anterior dislocation พบวา่ขาสัน้กวา่ขา้งปกต ิ
ลักษณะของขาจะสามารถบอกถงึความผดิปกตไิด ้ผูป่้วยทีเ่ป็น superior dislocation (iliac หรอื 
pubic type) ขอ้ตะโพกอยูใ่นทา่ abduct , exten และ extenally rotated , ในกลุม่ inferior-
type dislocation ตะโพกจะมลีักษณะ abduct, externally rotated ในขณะม ีhip flexion 
นอกจากนี ้superior type ยังอาจคล าหัวกระดกู femur ไดบ้รเิวณ anterior superior illiac 
spine ถา้คล าได ้บรเิวณขาหนบี ก็อาจเป็นชนดิ pulic type ในกลุม่ inferior dislocation จะคล า
หัวกระดกูไดบ้รเิวณ obturator foramen 

ผูป่้วยทีม่ ีanterior hip dislocation ทกุรายควรไดรั้บการตรวจทางระบบไหลเวยีนโลหติ และ
ระบบประสาทของขาอยา่งละเอยีด พบวา่มกีารบาดเจ็บของ Femoral artery , vein และ nerve 
ใน superior type dislocation และ open anterior dislocation  
ภาพถา่ยทางรังสวีนิจิฉัย ภาพถา่ย antero-posterior ของขอ้ตะโพกจะเห็นหัวกระดกู femur 
หลดุออกมาดา้น superior หรอื Inferior ของ acetabulum อาจพบมกีารแตกหักของกระดกูรว่ม
ดว้ย ในกรณีทีส่งสยัวา่มกีระดกูหกัอยูใ่นขอ้ การท า CT scan ชว่ยไดม้าก โดยเฉพาะชิน้ของ
กระดกูทีม่ขีนาดเล็กมากกวา่ 2 mm.  

การรกัษา 
ประกอบดว้ย 1). การวนิจิฉัยอยา่งรวดเร็ว 2). ทา่ closed reduction under anesthesia 
เพือ่ทีจ่ะใหผู้ป่้วยไมเ่จ็บและไมเ่กร็งกลา้มเนือ้ เพราะอาจเกดิอันตรายตอ่เนือ้เยือ่ และผวิของขอ้
ตะโพกได ้ในกรณีทีไ่มส่ามารถท า closed reduction ควรพจิารณาท า open reduction ทันท ี 
การท า closed reduction มดีว้ยกัน 3 วธิ ีคอื 

1. Gravity Method of Stimson โดยการใหผู้ป่้วยนอนคว า่ ขอ้ตะโพกขา้งทีห่ลดุยืน่ออก
นอกขอบเตยีง ใหผู้ช้ว่ยกดกระดกูเชงิกรานโดยกดบรเิวณ sacrum ในขณะเดยีวกัน งอ
เขา่และขอ้เทา้ขา้งทีห่ลดุ 90 องศา ออกแรงกดลงบรเิวณใตข้อ้เขา่ แลว้จงึหมนุใหห้ัว
กระดกูเขา้ทีก่าร reduce วธินีีไ้มส่ามารถใชก้ับ superior dislocation ได ้ 

2. Allis Maneuver จัดทา่ผูป่้วยใหน้อนหงาย ผูท้ างอเขา่เพือ่เป็นการหยอ่นกลา้มเนือ้ 
Hamstring ใหผู้ช้ว่ยจับสะโพกและออกแรงดงึตน้ขาออกดา้นนอก ผูท้ าดงึขาไปตามยาว 
โดยใหส้ะโพก flex เล็กนอ้ย หลังจากนัน้ จงึ adduct และ interal rotate femur จน
กระดกูเขา้ที ่

3. The Reverse Bigelow Maneuver เป็นการดงึกระดกูใหเ้ขา้ทีข่ณะผูป่้วยนอนหงาย ท า
ได ้2 วธิคีอื lifting method ประกอบดว้ย การดงึ ในทา่ flex hip สามารถท าใหก้ระดกู
เขา้ทีไ่ด ้ยกเวน้ กรณี pubic dislocation  

วธิแีรกถา้ไมไ่ดผ้ลใหท้ าการดงึขาไปตามแนวของกระดกูทีเ่ห็น แลว้เริม่ adduct จากนัน้ใหน้ า 
internal rotate และ exten hip การท า closed reduction ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเพราะอาจท า
ใหเ้กดิ fracture neck ของ femur ตามมา โดยเฉพาะขณะทีท่ า Internal rotation  

หลังจากท า closed reduction ทกุครัง้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งถา่ยภาพรังสขีองขอ้ตะโพก ทัง้นีเ้พือ่เป็น
การตรวจสอบวา่มคีวามผดิปกตอิืน่รว่มดว้ย หรอืไม ่เชน่ กระดกูหกั หรอืมเีศษกระดกูเขา้ไปในขอ้
ท าใหเ้กดิ secondary osteoarthritis 

การดแูลผูป่้วยหลังการท า closed reduction เมือ่ท า closed reduction ไดส้ าเร็จ และภาพถา่ย
ทางรังสไีมม่คีวามผดิปกต ิผูป่้วยควรทีจ่ะตอ้งท า traction ของขาขา้งทีห่ลดุ เป็นระยะเวลา 1-6 
สปัดาห ์ขึน้อยูก่ับความรนุแรงของการบาดเจ็บ ระหวา่งที ่traction ควรมกีารเคลือ่นไหวของขอ้
ตะโพกเพือ่ทีจ่ะท าใหผ้วิกระดกูออ่นไดรั้บสารอาหาร จาก Synovial fluid หลังจาก reduce แลว้ 
ตอ้งระวงัไมใ่หผู้ป่้วยท า abduction หรอื external rotation ของขอ้ตะโพกเพือ่ป้องกันการเกดิ 
redislocation 



ภาวะแทรกซอ้น 

ในระยะแรก อาจพบปัญหาจากการกด Neurovascular ทางดา้นหนา้ คอื femoral artery, vein 
หรอื nerve พบมากใน anterior dislocation ชนดิ superior (pubic or subspinous) 
dislocation และในกลุม่ compound anterior dislocation การหลดุชนดิ Inferior dislocation 
พบวา่มกีารบาดเจ็บตอ่เสน้เลอืดเสน้ประสาทนอ้ยกวา่ในกลุม่แรก 

ในกรณีทีเ่กดิปัญหาจากการกดของ femoral head ตอ่ nerovascular ซึง่ถอืวา่เป็น กรณีฉุกเฉนิ
อยา่งยิง่ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าทกุวธิทีางเพือ่ทีจ่ะใหก้ระดกูทีห่ลดุเขา้ที่ 

ปัญหาทีพ่บไดม้าก คอื การทีไ่มส่ามารถ reduction ได ้สว่นใหญเ่กดิจากการที ่femoral head 
เขา้ไปขดัอยูใ่ น obturator foramen หรอื เกดิมเีนือ้เยือ่เขา้ไปขวางบรเิวณคอของกระดกู 
femur เชน่ Rectus femoris iliopsoas หรอื anterior hip capsule การรักษาในกรณีนีค้อืการ
ท า open reduction ในหอ้งผา่ตัด 

 
ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บในระยะหลงัม ี3 ปญัหา คอื 

1. Post-traumatic Arthritis พบใน anterior dislocation ทีม่กีระดกูหักรว่มดว้ย อาจพบ
ภายหลังจากการเกดิ avascular necrosis ของขอ้ตะโพก ภายหลังจากการท า closed 
reduction ถา้พบวา่มเีศษของกระดกูเขา้ไปอยูใ่นขอ้ การท าผา่ตัดเพือ่ทีจ่ะเอาเศษ
กระดกูออก อาจชว่ยลดอบุัตกิารของ Post-traumatic arthritis ลงได ้

2. Aseptic necrosis พบไดน้อ้ยประมาณ 8% จะเกดิขึน้ภายหลังจากไดรั้บอันตรายทีข่อ้
ตะโพก 2-5 ปี ปัจจัยทีท่ าใหเ้กดิ AVN คอื การ delay reduction หรอืท า reduction 
หลาย ๆ ครัง้ท าใหม้กีารบาดเจ็บตอ่เสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้ง femoral head การใหผู้ป่้วยรับ
ลงน ้าหนักหลังจากท า closed reduction ไมพ่บวา่เป็นสาเหตขุองการเกดิ AVN 

3. Recurrent dislocation บางรายงานพบวา่เกดิจากการที ่immobilize ขอ้ตะโพกไม่
เพยีงพอ หลังจากการท า reduction ท าให ้anterior capsule ทีฉ่ีกขาด ไมแ่ข็งแรง ท า
ใหเ้กดิ dislocate ทา่ทีต่อ้งระวงัหลังการรักษาคอื abduction และ extension ขอ้
ตะโพก 

Posterior dislocation  

พบไดม้ากขึน้ในปัจจบุันเนือ่งจากการบาดเจ็บชนดิ High-energy จากรถยนต ์กลไกการเกดิ 
posterior dislocation เกดิจากการทีม่แีรงกระท าไปตาม shaft ของ femur ในขณะที ่flex hip 
และ flex knee ถา้เกดิขึน้ในขณะทีส่ะโพก อยูใ่นทา่ neutral หรอื abduct ก็อาจท าใหเ้กดิขอ้
ตะโพกหลดุ โดยทีไ่มม่กีารแตกหักของกระดกู Acetabulum รว่มดว้ย แตถ่า้เกดิขึน้ในขณะทีข่อ้
ตะโพกม ีabduction ท าให ้femoral head ไปชน ขอบ Posterior wall ของ acetabulum อาจ
ท าใหเ้กดิ fracture ขึน้ได ้ถา้ขอ้ตะโพกอยูใ่นทา่ flexion มาก ๆ จะมโีอกาสหลดุโดยทีไ่มม่กีาร
แตกหักของกระดกูเกดิขึน้ การเกดิการหลดุของขอ้ตะโพก เกดิในรถยนต ์ขณะน่ัง แลว้เขา่
กระแทกกับแผงดา้นหนา้ของรถ ดังนัน้อาจมอีกีชือ่หนึง่วา่ Dash board dislocation 

การวนิจิฉยั 

ขอ้ตะโพกทีห่ลดุอาจตรวจพบ ขาดา้นเดยีวกัน สัน้, internally rotate และ adduction ผูป่้วยที่
ไดรั้บบาดเจ็บชนดิ High-energy trama จ าเป็นทีต่อ้ท าการตรวจรา่งกายอยา่งละเอยีด เพราะ
พบไดว้า่มกีารบาดเจ็บของอวยัวะสว่นอืน่รว่มดว้ยเสมอ การบาดเจ็บทีพ่บรว่มกับ hip 
dislocation ชนดินีค้อื sciatic nerve injury พบไดม้ากถงึ 10-14% พบวา่มกีารบาดเจ็บของเขา่



, ขอ้ตะโพกหัก, กระดกูขาหักรว่มดว้ยมาก Posterior dislocation ทีม่กีระดกูขาขา้งเดยีวกันหัก 
อาจท าใหแ้พทยผ์ูรั้กษาวนิจิฉัยไดไ้มค่รบ เนือ่งจาก ลักษณะของขาทีอ่ยูใ่นทา่ external rotate 
และ flex ท าใหไ้มน่กึถงึ posterior dislocation ของ hip ดังนัน้ เพือ่ทีจ่ะป้องกันการวนิจิฉัยไม่
ครบ ในผูป่้วยทีม่กีระดกู femur หัก ควรทีจ่ะรับการถา่ยรังสใีหเ้ห็นขอ้ตะโพกขา้งเดยีวกันเสมอ 

การถา่ยภาพรงัสวีนิจิฉยั 

ภาพถา่ยขอ้ตะโพก anters-posterior view สามารถบอกรายละเอยีดไดช้ดั นอกจากสามารถ
บอก dislocation ได ้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งด ูสว่นของ femoral head , acetabulum, posterior wall 
มกีารหักรว่มดว้ยหรอืไม ่การใช ้CT อาจชว่ยในการวนิจิฉัยเศษกระดกูทีอ่ยูใ่นขอ้ได ้
ภายหลังจาก การท า reduction จะตอ้งถา่ย X-ray ขอ้ตะโพกใหมท่กุครัง้ เพือ่ทีจ่ะวนิจิฉัย หัว
กระดกู femur ไดเ้ขา้ไปอยูใ่น acetabulum อาจชว่ยวนิจิฉัยวา่มเีศษกระดกูอยูใ่นขอ้ หรอือาจ
ชว่ยวนิจิฉัยวา่มภีาวะกระดกู femoral neck , acetabulum หัก ภายหลังจากากร reduction รว่ม
ดว้ยหรอืไม ่

การรกัษา  

ขอ้ตะโพกหลดุถอืวา่เป็น emergency ตอ้งท าการ reduce ใหไ้ดภ้ายใน 12 ชัว่โมง เริม่จากการ
ท า closed reduction ถา้ไมส่ามารถท าได ้จงึ open reduction การท า open reduction ท าใน
ผูป่้วยที ่1.) ท า closed reduction ไมไ่ด ้2.) เมือ่ reduce แลว้ขอ้ตะโพก unstable 3.) เมือ่
พบวา่มเีศษของกระดกูเขา้ไปอยูใ่นขอ้ตะโพกหลังท า closed reduction 

วธิที า Closed reduction มอียู ่3 วธิคีอื 

1. Gavity Method ของ Stimson จัดใหผู้ป่้วยนอนคว า่ โดยใหข้อ้ตะโพกออกนอกเตยีง ให ้
ผูช้ว่ยกดกระดกู pelvis บรเิวณ sacrum ผูป่้วยงอเขา่ 90 องศา แลว้ใชแ้รงกดลงตรง ๆ 
ใตเ้ขา่ อาจขยับ femur Internal หรอื external rotate เพือ่ทีจ่ะใหก้ระดกูเขา้ที ่

2. The Allis Manever ใหผู้ป่้วยนอนหงาย ผูช้ว่ยกดตะโพกบรเิวณ Anterior superior 
illiac spine ในขณะทีผู่ท้ าดงึขาตามแนวของกระดกู หลังจากนัน้ให ้flex hip 90 องศา 
อาจขยับ interal , external rotate ใหก้ระดกูเขา้ทีไ่ด ้

3. The Bigelow Manever จัดท าใหผู้ป่้วยนอนหงายผูช้ว่ยกดตะโพกบรเิวณ anterior 
superior iliac spine ผูท้ าจับขอ้เทา้ของผูป่้วย ดงึขาไปตามแนวของ defformity 
หลังจากนัน้จงึท า flex hip 90 องศา จนหัวกระดกูเขา้ acetabulum 

การดแูลผูป่้วยหลงั reduction 

ผูป่้วยทกุรายตอ้งไดรั้กการถา่ยภาพรังสหีลังจากกระดกูเขา้ทีแ่ลว้ ภายหลังน า closed 
reduction ควรท า traction ดว้ย น ้าหนัก 5-8 lb เพือ่ลดความเจ็บปวด และชว่ยให ้capsular 
healing ควรจะมัดระวงัอยา่ใหผู้ป่้วย flexed, internal rotate และ adduction เพราะอาจท าให ้
หลดุได ้อกีครัง้หนึง่ การดงึ traction ใชเ้วลาประมาณ 2 สปัดาห ์และเริม่ลงน ้าหนักไดห้ลังจาก 
2-4 สปัดาห ์ 

ภาวะแทรกซอ้น 

ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก ่การบาดเจ็บตอ่ Sciatic nerve ในกรณีทีต่รวจพบกอ่นการ 
reduce ซึง่มปีระมาณ 8-19% สว่นใหญจ่ะเป็นชนดิ contusion และใน dislocation ทีข่าอยูใ่น
ทา่ Interal rotation มาก ๆ อธบิายจากการที ่femoral head ไปกด sciatic nerve 



การรักษาตอ้งท าโดยรบีดว่น โดยการท า reduction เพือ่ทีจ่ะลดแรงกด ตอ่ sciatic nerve ใน
กรณีทีเ่ป็น contusion sciatic nerve จะพืน้ขึน้มาเอง 
ในกรณีทีเ่กดิ sciatic nerve paresis ในขณะทีท่ าการ reduction จ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการผา่ตัด 
explor เพือ่ทีจ่ะหาสาเหตขุองการกดทับเสน้ประสาท บางครัง้เกดิจาก sciatic nerve เขา้ไป
ขวางในขอ้ตะโพก หลังการ reduce 

Recurence dislocation ผูป่้วยทีไ่มรู่ส้กึตัวหรอื Coma อาจเกดิการ dislocate ขึน้ใหมไ่ด ้ดังนัน้
จ าเป็นทีแ่พทยผ์ูด้แูลตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลช้ดิ ถา้สงสยัอาจสง่ถา่ยรังสขีอ้ตะโพกเพิม่เตมิ 

Post traumatic arthritis พบไดป้ระมาณ 3-8% ของผูป่้วย ปัจจัยส าคัญคอื initial trama เป็น
ปัจจัยหลกั เชน่ ผูป่้วยทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุนุแรง High-injury accident จะมโีอกาสเกดิ secondy 
osteoarthritis ไดม้ากกวา่ในกลุม่ low-enery trauma 
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