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ภาวะข ้อตะโพกหลุด เกิดจากการบาดเจ็บทีร่ น
ุ แรง ปั จจุบันพบได ้มากในการขับขีร่ ถยนต์ ผู ้ป่ วย
สว่ นใหญ่มก
ี ารบาดเจ็บทีอ
่ วัยวะสว่ นอืน
่ ร่วมด ้วย พบว่า 50% ของผู ้ป่ วยข ้อตะโพกหลุดจะมี
ี อง
กระดูกหักในสว่ นอืน
่ ของร่างกาย ผู ้ป่ วย maltiple injury ควรจะได ้รับการถ่ายภาพรังสข
กระดูก pelvis ร่วมด ้วยเสมอ เนือ
่ งจากผู ้ทีม
่ ก
ี ระดูก femur หัก มีลักษณะขาผิดรูปทาให ้ไม่นก
ึ ถึง
์ จ
ข ้อตะโพกหลุด ภาวะข ้อตะโพกหลุดถือได ้ว่าเป็ นภาวะฉุกเฉินในทางออร์โธปิ ดก
ิ สท
ี่ าเป็ นต ้อง
ี
รีบแก ้ไขอย่างรวดเร็วเพือ
่ ทีจ
่ ะไม่ให ้เกิดผลเสยตามมา
ข ้อตะโพกหลุดแบ่งได ้เป็ น 2 ชนิดคือ Anterior dislocation และ Posterior dislocation
Anterior dislocation
เกิดจาการที่ femoral head หลุดจาก acetabulum มาด ้านหน ้า แบ่งได ้เป็ น 2 ชนิดคือ
Type I : Superior dislocations รวมถึง pubic และ supraspinous dislocation
Type II : Inferior dislocation รวมถึง obturator และ perineal dislocation
Posterior dislocation
ข ้อตะโพกหลุดโดยมีสว่ นของ femoral head เคลือ
่ นทีไ่ ปทาง posterior แบ่งเป็ น 2 ชนิดคือ
กลุม
่ ทีไ่ ม่มก
ี ระดูกหัก และกลุม
่ ทีม
่ ก
ี ระดูก femoral head หรือ acetabulum หักร่วมด ้วย
Anterior dislocation
พบได ้ 10% - 15% ของข ้อตะโพกทีห
่ ลุด ในกรณีทเี่ กิดจากอุบัตเิ หตุรถยนต์เกิดจากเข่าของ
ผู ้ป่ วยกระแทกกับแผงหน ้าปิ ด ในขณะนีต
้ ้นขาอยูใ่ นท่า Abduction ผู ้ป่ วยทีเ่ กิดจากการตกจากที่
ั เข่า และมีแรงมากระทาด ้านหลัง ทาให ้ neck หรือ Geater
สูง สว่ นใหญ่จะตกลงในท่านั่ งชน
trochanter ของกระดูก femur งัดกับขอบของ acetabulum ทาให ้หัวตะโพกหลุดไปด ้านหน ้า
พร ้อมกับมีการฉีกขาดของ anterior capsule การเกิด superior หรือ inferior dislocation
ขึน
้ กับ ลักษณะของขาในขณะทีม
่ แ
ี รงมากระทา ขาอยูใ่ นท่า hip abduction , external rotation
และ flexion จะทาให ้เกิด Inferior หรือ Obturator dislocation ตรงข ้ามกันคือ ถ ้าขาอยูใ่ นท่าที่
สะโพกมี abduction , external rotation, และ hip extension จะทาให ้เกิด pubic หรือ iliac
(superior) dislocation ได ้
อาการและอาการแสดง
การตรวจร่างกายผู ้ป่ วยอาจพบมีการบาดเจ็บในสว่ นอืน
่ ร่วมด ้วย ดังนัน
้ จาเป็ นต ้องให ้การรักษา
่
ตามความสาคัญ เชน การ Resuscitate ควรทาเป็ นอันดับแรก

ั ้ กว่าข ้างปกติ
การตรวจร่างกายผู ้ป่ วยทีม
่ ข
ี ้อตะโพกหลุดชนิด anterior dislocation พบว่าขาสน
ลักษณะของขาจะสามารถบอกถึงความผิดปกติได ้ ผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ น superior dislocation (iliac หรือ
pubic type) ข ้อตะโพกอยูใ่ นท่า abduct , exten และ extenally rotated , ในกลุม
่ inferiortype dislocation ตะโพกจะมีลักษณะ abduct, externally rotated ในขณะมี hip flexion
นอกจากนี้ superior type ยังอาจคลาหัวกระดูก femur ได ้บริเวณ anterior superior illiac
spine ถ ้าคลาได ้ บริเวณขาหนีบ ก็อาจเป็ นชนิด pulic type ในกลุม
่ inferior dislocation จะคลา
หัวกระดูกได ้บริเวณ obturator foramen
ผู ้ป่ วยทีม
่ ี anterior hip dislocation ทุกรายควรได ้รับการตรวจทางระบบไหลเวียนโลหิต และ
ระบบประสาทของขาอย่างละเอียด พบว่ามีการบาดเจ็บของ Femoral artery , vein และ nerve
ใน superior type dislocation และ open anterior dislocation
ภาพถ่ายทางรังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ย ภาพถ่าย antero-posterior ของข ้อตะโพกจะเห็นหัวกระดูก femur
หลุดออกมาด ้าน superior หรือ Inferior ของ acetabulum อาจพบมีการแตกหักของกระดูกร่วม
ั ว่ามีกระดูกหักอยูใ่ นข ้อ การทา CT scan ชว่ ยได ้มาก โดยเฉพาะชน
ิ้ ของ
ด ้วย ในกรณีทส
ี่ งสย
กระดูกทีม
่ ข
ี นาดเล็กมากกว่า 2 mm.
การร ักษา
ประกอบด ้วย 1). การวินจ
ิ ฉั ยอย่างรวดเร็ว 2). ท่า closed reduction under anesthesia
เพือ
่ ทีจ
่ ะให ้ผู ้ป่ วยไม่เจ็บและไม่เกร็งกล ้ามเนือ
้ เพราะอาจเกิดอันตรายต่อเนือ
้ เยือ
่ และผิวของข ้อ
ตะโพกได ้ ในกรณีทไี่ ม่สามารถทา closed reduction ควรพิจารณาทา open reduction ทันที
การทา closed reduction มีด ้วยกัน 3 วิธ ี คือ
1. Gravity Method of Stimson โดยการให ้ผู ้ป่ วยนอนควา่ ข ้อตะโพกข ้างทีห
่ ลุดยืน
่ ออก
นอกขอบเตียง ให ้ผู ้ชว่ ยกดกระดูกเชงิ กรานโดยกดบริเวณ sacrum ในขณะเดียวกัน งอ
เข่าและข ้อเท ้าข ้างทีห
่ ลุด 90 องศา ออกแรงกดลงบริเวณใต ้ข ้อเข่า แล ้วจึงหมุนให ้หัว
กระดูกเข ้าทีก
่ าร reduce วิธน
ี ไ
ี้ ม่สามารถใชกั้ บ superior dislocation ได ้
2. Allis Maneuver จัดท่าผู ้ป่ วยให ้นอนหงาย ผู ้ทางอเข่าเพือ
่ เป็ นการหย่อนกล ้ามเนือ
้
่
Hamstring ให ้ผู ้ชวยจับสะโพกและออกแรงดึงต ้นขาออกด ้านนอก ผู ้ทาดึงขาไปตามยาว
โดยให ้สะโพก flex เล็กน ้อย หลังจากนัน
้ จึง adduct และ interal rotate femur จน
กระดูกเข ้าที่
3. The Reverse Bigelow Maneuver เป็ นการดึงกระดูกให ้เข ้าทีข
่ ณะผู ้ป่ วยนอนหงาย ทา
ได ้ 2 วิธค
ี อ
ื lifting method ประกอบด ้วย การดึง ในท่า flex hip สามารถทาให ้กระดูก
เข ้าทีไ่ ด ้ ยกเว ้น กรณี pubic dislocation
วิธแ
ี รกถ ้าไม่ได ้ผลให ้ทาการดึงขาไปตามแนวของกระดูกทีเ่ ห็น แล ้วเริม
่ adduct จากนัน
้ ให ้นา
้
internal rotate และ exten hip การทา closed reduction ต ้องใชความระมั
ดระวังเพราะอาจทา
ให ้เกิด fracture neck ของ femur ตามมา โดยเฉพาะขณะทีท
่ า Internal rotation
ี องข ้อตะโพก ทัง้ นีเ้ พือ
หลังจากทา closed reduction ทุกครัง้ จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องถ่ายภาพรังสข
่ เป็ น
่ กระดูกหัก หรือมีเศษกระดูกเข ้าไปในข ้อ
การตรวจสอบว่ามีความผิดปกติอน
ื่ ร่วมด ้วย หรือไม่ เชน
ทาให ้เกิด secondary osteoarthritis
การดูแลผู ้ป่ วยหลังการทา closed reduction เมือ
่ ทา closed reduction ได ้สาเร็จ และภาพถ่าย
ทางรังสไี ม่มค
ี วามผิดปกติ ผู ้ป่ วยควรทีจ
่ ะต ้องทา traction ของขาข ้างทีห
่ ลุด เป็ นระยะเวลา 1-6
ั ดาห์ ขึน
สป
้ อยูก
่ ับความรุนแรงของการบาดเจ็บ ระหว่างที่ traction ควรมีการเคลือ
่ นไหวของข ้อ
ตะโพกเพือ
่ ทีจ
่ ะทาให ้ผิวกระดูกอ่อนได ้รับสารอาหาร จาก Synovial fluid หลังจาก reduce แล ้ว
ต ้องระวังไม่ให ้ผู ้ป่ วยทา abduction หรือ external rotation ของข ้อตะโพกเพือ
่ ป้ องกันการเกิด
redislocation

้ น
ภาวะแทรกซอ
ในระยะแรก อาจพบปั ญหาจากการกด Neurovascular ทางด ้านหน ้า คือ femoral artery, vein
หรือ nerve พบมากใน anterior dislocation ชนิด superior (pubic or subspinous)
dislocation และในกลุม
่ compound anterior dislocation การหลุดชนิด Inferior dislocation
้ อดเสนประสาทน
้
พบว่ามีการบาดเจ็บต่อเสนเลื
้อยกว่าในกลุม
่ แรก
ในกรณีทเี่ กิดปั ญหาจากการกดของ femoral head ต่อ nerovascular ซงึ่ ถือว่าเป็ น กรณีฉุกเฉิน
อย่างยิง่ จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องทาทุกวิธท
ี างเพือ
่ ทีจ
่ ะให ้กระดูกทีห
่ ลุดเข ้าที่
ปั ญหาทีพ
่ บได ้มาก คือ การทีไ่ ม่สามารถ reduction ได ้ สว่ นใหญ่เกิดจากการที่ femoral head
เข ้าไปขัดอยูใ่ น obturator foramen หรือ เกิดมีเนือ
้ เยือ
่ เข ้าไปขวางบริเวณคอของกระดูก
่ Rectus femoris iliopsoas หรือ anterior hip capsule การรักษาในกรณีนค
femur เชน
ี้ อ
ื การ
ทา open reduction ในห ้องผ่าตัด
้ นทีพ
ภาวะแทรกซอ
่ บในระยะหล ังมี 3 ปัญหา คือ
1. Post-traumatic Arthritis พบใน anterior dislocation ทีม
่ ก
ี ระดูกหักร่วมด ้วย อาจพบ
ภายหลังจากการเกิด avascular necrosis ของข ้อตะโพก ภายหลังจากการทา closed
reduction ถ ้าพบว่ามีเศษของกระดูกเข ้าไปอยูใ่ นข ้อ การทาผ่าตัดเพือ
่ ทีจ
่ ะเอาเศษ
่
กระดูกออก อาจชวยลดอุบัตก
ิ ารของ Post-traumatic arthritis ลงได ้
2. Aseptic necrosis พบได ้น ้อยประมาณ 8% จะเกิดขึน
้ ภายหลังจากได ้รับอันตรายทีข
่ ้อ
ตะโพก 2-5 ปี ปั จจัยทีท
่ าให ้เกิด AVN คือ การ delay reduction หรือทา reduction
้ อดทีไ่ ปเลีย
หลาย ๆ ครัง้ ทาให ้มีการบาดเจ็บต่อเสนเลื
้ ง femoral head การให ้ผู ้ป่ วยรับ
ลงน้ าหนักหลังจากทา closed reduction ไม่พบว่าเป็ นสาเหตุของการเกิด AVN
3. Recurrent dislocation บางรายงานพบว่าเกิดจากการที่ immobilize ข ้อตะโพกไม่
เพียงพอ หลังจากการทา reduction ทาให ้ anterior capsule ทีฉ
่ ีกขาด ไม่แข็งแรง ทา
ให ้เกิด dislocate ท่าทีต
่ ้องระวังหลังการรักษาคือ abduction และ extension ข ้อ
ตะโพก
Posterior dislocation
พบได ้มากขึน
้ ในปั จจุบันเนือ
่ งจากการบาดเจ็บชนิด High-energy จากรถยนต์ กลไกการเกิด
posterior dislocation เกิดจากการทีม
่ แ
ี รงกระทาไปตาม shaft ของ femur ในขณะที่ flex hip
และ flex knee ถ ้าเกิดขึน
้ ในขณะทีส
่ ะโพก อยูใ่ นท่า neutral หรือ abduct ก็อาจทาให ้เกิดข ้อ
ตะโพกหลุด โดยทีไ่ ม่มก
ี ารแตกหักของกระดูก Acetabulum ร่วมด ้วย แต่ถ ้าเกิดขึน
้ ในขณะทีข
่ ้อ
ตะโพกมี abduction ทาให ้ femoral head ไปชน ขอบ Posterior wall ของ acetabulum อาจ
ทาให ้เกิด fracture ขึน
้ ได ้ ถ ้าข ้อตะโพกอยูใ่ นท่า flexion มาก ๆ จะมีโอกาสหลุดโดยทีไ่ ม่มก
ี าร
แตกหักของกระดูกเกิดขึน
้ การเกิดการหลุดของข ้อตะโพก เกิดในรถยนต์ ขณะนั่ง แล ้วเข่า
ื่ หนึง่ ว่า Dash board dislocation
กระแทกกับแผงด ้านหน ้าของรถ ดังนัน
้ อาจมีอก
ี ชอ
การวินจ
ิ ฉ ัย
ั ้ , internally rotate และ adduction ผู ้ป่ วยที่
ข ้อตะโพกทีห
่ ลุดอาจตรวจพบ ขาด ้านเดียวกัน สน
ได ้รับบาดเจ็บชนิด High-energy trama จาเป็ นทีต
่ ้อทาการตรวจร่างกายอย่างละเอียด เพราะ
พบได ้ว่ามีการบาดเจ็บของอวัยวะสว่ นอืน
่ ร่วมด ้วยเสมอ การบาดเจ็บทีพ
่ บร่วมกับ hip
dislocation ชนิดนีค
้ อ
ื sciatic nerve injury พบได ้มากถึง 10-14% พบว่ามีการบาดเจ็บของเข่า

, ข ้อตะโพกหัก, กระดูกขาหักร่วมด ้วยมาก Posterior dislocation ทีม
่ ก
ี ระดูกขาข ้างเดียวกันหัก
อาจทาให ้แพทย์ผู ้รักษาวินจ
ิ ฉั ยได ้ไม่ครบ เนือ
่ งจาก ลักษณะของขาทีอ
่ ยูใ่ นท่า external rotate
และ flex ทาให ้ไม่นก
ึ ถึง posterior dislocation ของ hip ดังนัน
้ เพือ
่ ทีจ
่ ะป้ องกันการวินจ
ิ ฉั ยไม่
ครบ ในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ระดูก femur หัก ควรทีจ
่ ะรับการถ่ายรังสใี ห ้เห็นข ้อตะโพกข ้างเดียวกันเสมอ
การถ่ายภาพร ังสวี น
ิ จ
ิ ฉ ัย
ั นอกจากสามารถ
ภาพถ่ายข ้อตะโพก anters-posterior view สามารถบอกรายละเอียดได ้ชด
บอก dislocation ได ้ จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องดู สว่ นของ femoral head , acetabulum, posterior wall
มีการหักร่วมด ้วยหรือไม่ การใช ้ CT อาจชว่ ยในการวินจ
ิ ฉั ยเศษกระดูกทีอ
่ ยูใ่ นข ้อได ้
ภายหลังจาก การทา reduction จะต ้องถ่าย X-ray ข ้อตะโพกใหม่ทก
ุ ครัง้ เพือ
่ ทีจ
่ ะวินจ
ิ ฉั ย หัว
กระดูก femur ได ้เข ้าไปอยูใ่ น acetabulum อาจชว่ ยวินจ
ิ ฉั ยว่ามีเศษกระดูกอยูใ่ นข ้อ หรืออาจ
ชว่ ยวินจ
ิ ฉั ยว่ามีภาวะกระดูก femoral neck , acetabulum หัก ภายหลังจากากร reduction ร่วม
ด ้วยหรือไม่
การร ักษา
ข ้อตะโพกหลุดถือว่าเป็ น emergency ต ้องทาการ reduce ให ้ได ้ภายใน 12 ชวั่ โมง เริม
่ จากการ
ทา closed reduction ถ ้าไม่สามารถทาได ้ จึง open reduction การทา open reduction ทาใน
ผู ้ป่ วยที่ 1.) ทา closed reduction ไม่ได ้ 2.) เมือ
่ reduce แล ้วข ้อตะโพก unstable 3.) เมือ
่
พบว่ามีเศษของกระดูกเข ้าไปอยูใ่ นข ้อตะโพกหลังทา closed reduction
วิธท
ี า Closed reduction มีอยู่ 3 วิธค
ี อ
ื
1. Gavity Method ของ Stimson จัดให ้ผู ้ป่ วยนอนควา่ โดยให ้ข ้อตะโพกออกนอกเตียง ให ้
้
ผู ้ชว่ ยกดกระดูก pelvis บริเวณ sacrum ผู ้ป่ วยงอเข่า 90 องศา แล ้วใชแรงกดลงตรง
ๆ
ใต ้เข่า อาจขยับ femur Internal หรือ external rotate เพือ
่ ทีจ
่ ะให ้กระดูกเข ้าที่
2. The Allis Manever ให ้ผู ้ป่ วยนอนหงาย ผู ้ชว่ ยกดตะโพกบริเวณ Anterior superior
illiac spine ในขณะทีผ
่ ู ้ทาดึงขาตามแนวของกระดูก หลังจากนัน
้ ให ้ flex hip 90 องศา
อาจขยับ interal , external rotate ให ้กระดูกเข ้าทีไ่ ด ้
3. The Bigelow Manever จัดทาให ้ผู ้ป่ วยนอนหงายผู ้ชว่ ยกดตะโพกบริเวณ anterior
superior iliac spine ผู ้ทาจับข ้อเท ้าของผู ้ป่ วย ดึงขาไปตามแนวของ defformity
หลังจากนัน
้ จึงทา flex hip 90 องศา จนหัวกระดูกเข ้า acetabulum
การดูแลผูป
้ ่ วยหล ัง reduction
ี ลังจากกระดูกเข ้าทีแ
ผู ้ป่ วยทุกรายต ้องได ้รักการถ่ายภาพรังสห
่ ล ้ว ภายหลังนา closed
reduction ควรทา traction ด ้วย น้ าหนัก 5-8 lb เพือ
่ ลดความเจ็บปวด และชว่ ยให ้ capsular
healing ควรจะมัดระวังอย่าให ้ผู ้ป่ วย flexed, internal rotate และ adduction เพราะอาจทาให ้
้
ั ดาห์ และเริม
หลุดได ้ อีกครัง้ หนึง่ การดึง traction ใชเวลาประมาณ
2 สป
่ ลงน้ าหนักได ้หลังจาก
ั ดาห์
2-4 สป
้ น
ภาวะแทรกซอ
้
ภาวะแทรกซอนที
เ่ กิดขึน
้ ได ้แก่ การบาดเจ็บต่อ Sciatic nerve ในกรณีทต
ี่ รวจพบก่อนการ
reduce ซงึ่ มีประมาณ 8-19% สว่ นใหญ่จะเป็ นชนิด contusion และใน dislocation ทีข
่ าอยูใ่ น
ท่า Interal rotation มาก ๆ อธิบายจากการที่ femoral head ไปกด sciatic nerve

การรักษาต ้องทาโดยรีบด่วน โดยการทา reduction เพือ
่ ทีจ
่ ะลดแรงกด ต่อ sciatic nerve ใน
กรณีทเี่ ป็ น contusion sciatic nerve จะพืน
้ ขึน
้ มาเอง
ในกรณีทเี่ กิด sciatic nerve paresis ในขณะทีท
่ าการ reduction จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องทาการผ่าตัด
้
explor เพือ
่ ทีจ
่ ะหาสาเหตุของการกดทับเสนประสาท
บางครัง้ เกิดจาก sciatic nerve เข ้าไป
ขวางในข ้อตะโพก หลังการ reduce
ึ ตัวหรือ Coma อาจเกิดการ dislocate ขึน
Recurence dislocation ผู ้ป่ วยทีไ่ ม่รู ้สก
้ ใหม่ได ้ ดังนัน
้
ิ ถ ้าสงสย
ั อาจสง่ ถ่ายรังสข
ี ้อตะโพกเพิม
จาเป็ นทีแ
่ พทย์ผู ้ดูแลต ้องเฝ้ าระวังอย่างใกล ้ชด
่ เติม
Post traumatic arthritis พบได ้ประมาณ 3-8% ของผู ้ป่ วย ปั จจัยสาคัญคือ initial trama เป็ น
่ ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับอุบต
ปั จจัยหลัก เชน
ั เิ หตุรน
ุ แรง High-injury accident จะมีโอกาสเกิด secondy
osteoarthritis ได ้มากกว่าในกลุม
่ low-enery trauma
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