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 Fracture distal end radius คือภาวะกระดูกหกัท่ีเกิดในส่วนของ metaphysis ของปลายกระดูก radius ซ่ึงจะอยูใ่นช่วง

ประมาณ  2 ซม. เหนือต่อ radio-carpal joint กระดูกหกัชนิดน้ีพบไดบ่้อยโดยเฉพาะในผูป่้วยท่ีมีภาวะกระดูกพรุนร่วมดว้ย 

 สาเหตุของการเกิดกระดูกหกั จะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ  

 1. Low-energy trauma  ส่วนใหญ่จะเกิดจากการลม้แลว้ใชมื้อยนัพ้ืน โดยผูป่้วยจะมีภาวะกระดูกพรุนร่วมดว้ย 

 2. High-energy trauma ผูป่้วยอาจจะมีหรือไม่มีภาวะกระดูกพรุนอยูก่่อน แต่อุบติัเหตุมีความรุนแรงมากท าใหมี้แรงมา

กระท าต่อกระดูกมากเพียงพอท่ีท าใหเ้กิดกระดูกหกั โดยในกลุ่มน้ี มกัจะมีการบาดเจ็บต่อ soft tissue ร่วมดว้ย ( รูปท่ี 1 )  

 

         
รูปท่ี 1 : High-energy fracture distal radius รักษาดว้ยการใส่  External fixator 

  

 ภาวะท่ีพบร่วมกบั fracture distal end radius ไดบ่้อยคือ “ Distal Radio-Ulnar Joint (DRUJ) instability ” ซ่ึงประเมิน

จากการสงัเกตวา่มี ulnar head dislocation หรือ subluxation หรือไม่ ร่วมกบัประเมินภาพ X-ray เพื่อดูการแตกหกัของ ulnar 

styloid และ sigmoid notch และประเมินต าแหน่งของ ulnar head จาก film X-ray wrist true lateral view 

 ภาวะเร่งด่วนท่ีตอ้งการการรักษาทนัทีเม่ือเกิด distal end radius fracture คือ compartment syndrome , median nerve 

neuropathy และ opened fracture ดงันั้นแพทยต์อ้งท าการตรวจร่างกายเพ่ือ rule out ภาวะทั้งสามน้ีทุกคร้ัง 



 ถา้พบผูป่้วยมีภาวะ median nerve neuropathy ร่วมหลงักระดูกหกั ควรท าการ closed reduction แลว้สงัเกตอาการชาวา่

ดีข้ึนหรือไม่  ถา้ไม่ดีข้ึนจ าเป็นตอ้งผา่ตดั opened reduction ร่วมกบัการท า opened carpal tunnel release ร่วมดว้ย 

  

 ชนิดของกระดูกหกัแบ่งตาม  “ Fernandez classification  ”  โดยแบ่งตามกลไกของแรงท่ีท าใหเ้กิดกระดูกหกัดงัน้ี   

( รูปท่ี 2 )  

 Type 1 : Bending fractures of the metaphysis  ลกัษณะของกระดูกหกัส่วน 

metaphysis เป็นแบบ transverse fractureโดยอาจพบ comminution ของ 

cortex ร่วมดว้ย และมกัจะไม่พบการแตกหกัเขา้สู่ radio-carpal joint 

ตวัอยา่งของกระดูกหกั type น้ีคือ extra-articular Colles’ และ Smith’s 

fracture  

 Type 2 : Shearing fractures of the joint surface ลกัษณะเป็น oblique 

fracture ท่ีแตกเขา้สู่ radio-carpal joint ตวัอยา่งไดแ้ก่ Barton’s และ 

reversed Barton’s fracture  

 Type 3 : Compression fracture of the joint surface ลกัษณะท่ีพบจะมีการ

ทรุดของ metaphyseal cancellous bone ร่วมกบัมีการแยกของ scaphoid 

fossa ออกจาก lunate fossa  ของกระดูก distal end radius และมีการแตก

ของกระดูกเขา้ radio-carpal joint ซ่ึงมกัจะเป็นแบบ comminuted fracture   

 Type 4 : Avulsion fractures of ligament attachments พบไดน้อ้ย โดยจะ

พบลกัษณะ avulsion ของ radial หรือ ulnar styloid ร่วมกบัมี radio-carpal 

dislocation  

 Type 5 : High-velocity injury  เกิดจากแรงหลายแบบรวมกนัไดแ้ก่ 

bending , shearing , compression , avulsion force ซ่ึงมกัพบจะ soft tissue 

injury และอาจมี bone loss ร่วมดว้ย  

 

  
        รูปท่ี 2 : Fernandez Classification (1) 

 

แนวทางการรักษาผู้ป่วย distal end radius fracture แบบองค์รวม  ( รูปที ่3 )  

 1. ตรวจหาภาวะเร่งด่วน ( median nerve neuropathy , compartment syndrome , opened fracture )  

 2. รักษา specific fracture distal end radius  

 3. รักษาภาวะ osteoporosis ในกรณีท่ีเป็น low-energy trauma ไดแ้ก่การเสริม calcium และวติามินดี , การใหย้าเฉพาะ

ส าหรับโรค osteoporosis , การแนะน าการออกก าลงัเพ่ือเพ่ิมมวลกระดูก และ การป้องกนัการหกลม้ในผูสู้งอาย ุ 



จุดมุ่งหมายของการรักษา fracture distal end radius   

 จะแบ่งผูป่้วยออกเป็น 2 กลุ่มคือ  

1.  High-demand hand หรือ Physiologically young or active  

 เป้าหมายของการรักษาในกลุ่มน้ีคือ “ Fracture healed with perfect reduction ” เพ่ือป้องกนัการเกิดผลเสียในระยะยาว

ไดแ้ก่ degenerative arthritis หรือ late midcarpal instability ดงันั้นหลงัการ reduction ( closed หรือ opened reduction ) จะตอ้ง

ประเมิน “ X-ray parameters ”ดงัน้ี  

 

 

 

 

 ในกรณีท่ีไม่มี film ดา้นตรงขา้มเทียบอาจใชเ้ทียบกบัค่าปกติของ parameter ของ normal distal end radius ซ่ึงไดแ้ก่ 

Volar tilt  11 องศา ,  Radial height 12 มม , Radial inclination 22 องศา  และ No joint stepping  

 หลงัจากการ reduction ถา้ได ้acceptable reduction ตอ้งประเมิน stability ของ fracture เพ่ือประเมินวา่ fracture 

สามารถ heal ในต าแหน่งท่ีตอ้งการไดห้รือไม่ถา้รักษาดว้ยการใส่เฝือก โดยพบวา่ มีเพียง Fernandez type  1 ท่ีไม่มี cortical 

comminution เท่านั้นท่ีมีโอกาสส าเร็จค่อนขา้งสูงจากการรักษาดว้ยการใส่เฝือก 

 ในกรณีอ่ืนๆไดแ้ก่ unacceptable alignment , unstable fracture ( ไดแ้ก่ Fernandez type 1 ท่ีมี cortical comminution  , 

Fernadez type 2-5 , redisplaced fracture หลงัจากการใส่เฝือก ) แนะน าใหรั้กษาดว้ยการผา่ตดั Opened Reduction Internal 

Fixation ( ORIF ) โดยควรท าผา่ตดัไม่เกิน 2-3 สปัดาห์แรกหลงัเกิดเหตุ  

 

2.  Low-demand hand หรือ Physiologically old or inactive  

- เป้าหมายของการรักษาในกลุ่มน้ีคือ “Acceptable external alignment ” โดยไม่จ าเป็นตอ้งได ้perfect X-ray reduction ดงันั้นใน

การ closed reduction ควรท าเฉพาะในกรณีท่ีพบ severe external mal-alignment ( เช่นขอ้มือผดิรูปมาก ) เน่ืองจากการ closed 

reduction โดยไม่จ าเป็นจะมีความเส่ียงท่ีจะเกิด reflex sympathetic dystrophy ( RSD )  
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 Radial height ลดลงไม่เกิน 2 มม.และ Radial inclination ลดลงไม่เกิน 5 องศา (เทียบกบัดา้นตรงขา้ม )   
 Neutral tilt ( จาก lateral film ) 

 Joint stepping นอ้ยกวา่ 2 มม.   
 



รูปท่ี 3 : แผนผงัแนวทางในการรักษาผูป่้วย Fracture distal end radius  

 

 
รูปท่ี 4 : Six-pack exercise เพ่ือป้องกนั Hand stiffness ภายหลงัการรักษาภาวะ Fracture distal end radius (1) 


