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Fracture olecranon  

 Olecranon เป็นส่วนของกระดูก Ulnar ท่ีท าหนา้ท่ีเป็น articular surface ของ Ulno-humeral joint และ

เป็น  insertion ของ Triceps muscle ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการเหยยีดขอ้ศอก ดงันั้นเม่ือเกิดการแตกหกัของส่วน 

olecranon จะเกิดปัญหาคือ ขอ้ Ulno-humeral joint ไม่เรียบซ่ึงจะน าไปสู่การเกิด Traumatic osteoarthritis   และ 

เน่ืองจาก olecranon เป็น insertion ของ Triceps muscle จึงท าใหมี้แรงดึงให ้fracture เกิดการแยกออกจากกนั

ตลอดเวลา  ท าให ้fracture เคล่ือนและกระดูกไม่ติด  

 ผูป่้วย Fracture olecranon จะมาดว้ยอาการ ปวด บวม ช ้าบริเวณขอ้ศอก และไม่สามารถเหยยีดขอ้ศอก

ได ้บางรายท่ีเป็น displaced fracture จะคล าได ้gap ท่ี olecranon ในบางกรณีผูป่้วยจะยงัสามารถเหยยีดขอ้ศอก

ไดแ้มว้า่จะมีกระดูก olecranon หกั เน่ืองจากบางส่วน Tricep aponeurosis ยงัเช่ือมกนัอยู ่  

 ภาพ X-ray elbow AP และ Lateral view จะช่วยในการวินิจฉยั โดยจะแบ่งชนิดของ Fracture olecranon 

ออกเป็น  

1. Transverse fracture  ซ่ึงเกิดจาก traction injury และมีแรงดึงจาก Triceps muscle ( รูปท่ี 1.1 , 1.2 ) 

2. Comminnuted fracture ซ่ึงมกัจะเกิดจาก Direct force ท าใหม้กัจะมี soft tissue injury ร่วมดว้ย  ( รูปท่ี 1.3 , 

1.4 ) 

 นอกจากนั้นควรประเมินวา่เป็น displaced หรือ non-displaced fracture เพือ่ใชใ้นการวางแผนการรักษา 

 

 
    รูปท่ี 1 : ชนิดของ Fracture olecranon (1) 



การรักษา 

1. และติดยาก การรักษาจึงจ าเป็นตอ้งผา่ตดั ORIF โดยใช ้Tension band wiring เพื่อเปล่ียน tension force 

ระหวา่งกระดูก olecranon เป็น compression force เพื่อท าใหก้ระดูกติดได ้ 

2. Comminuted fracture ท่ี Triceps intact (รูปท่ี 1.3) พบในผูป่้วยสูงอายท่ีุมีภาวะกระดูกบาง กลุ่มน้ีการ 

immobilization Non-displaced transverse fracture( รูปท่ี 1.1)  รักษาดว้ยการใส่เฝือก long arm cast ในท่างอ

ศอก 60 องศา นาน 3 สัปดาห์ หลงัจากนั้น จึงเร่ิม ขยบัขอ้ศอก และ follow up X-ray เพื่อดูวา่มีการเคล่ือนของ

กระดูกหรือไม่ 

3. Displaced transverse fracture ( รูปท่ี 1.2) เน่ืองจาก Fracture จะถูก triceps muscle ดึงใหแ้ยกตลอดเวลา

ท าใหก้ระดูกเคล่ือนเป็นเวลานานจะเกิดขอ้ศอกยดึติดได ้การรักษาแนะน าใหใ้ส่ arm sling ประมาณ 1-2 

สัปดาห์ หลงัจากนั้น follow up X-ray ดูการเคล่ือนของกระดูก และกระตุน้ใหผู้ป่้วยขยบัขอ้ศอกเพื่อป้องกนั

ขอ้ศอกยดึติด  

4. Displaced comminuted fracture (รูปท่ี 1.4 ) จะรักษาดว้ยการผา่ตดั ORIF with plate เพื่อจดัเรียงส่วน 

articular surface ของ ulno-humeral joint ใหเ้รียบ  

Fracture radial head  

 Radial head fracture เกิดจากผูป่้วยลม้แลว้ใชมื้อยนัพื้นในท่าเหยยีดขอ้ศอก และ pronated forearm ท า

ให ้radial head กระแทกกบัส่วน capitellum จนเกิดการแตกหกั โดย Radial head fracture เป็นภาวะท่ี missed 

diagnosis ไดบ้่อยเน่ืองจากผูป่้วยมาชา้และอาจไม่พบการบวมบริเวณท่ีหกัเลย ผูป่้วยท่ีสงสัยภาวะ Radial head 

fracture จะมาดว้ยอาการ เจบ็ท่ีบริเวณ  radial head และ อาจพบอาการเจบ็ในขณะท่ี pronation และ supination 

forearm รวมทั้งไม่สามารถ pronate และ supinate ไดสุ้ด ผูป่้วยท่ีสงสัยภาวะ Radial head fracture ควรท าการ X-

ray elbow AP และ Lateral view เพื่อตรวจหาภาวะดงักล่าว 

 ชนิดของ Radial head fracture แบ่งไดต้าม “ Mason classification ” ดงัน้ี (รูปท่ี 2 ) 

 Type 1 : Non-displaced radial head fracture  

 Type 2 : Displaced single fragment  

 Type 3 : Comminuted radial head fracture               
                  รูปท่ี 2 : Mason classification (2) 



              ก่อนการรักษา radial head fracture จ าเป็นตอ้งประเมินวา่

ช้ินส่วนกระดูกท่ีหกันั้นขดัขวางการ pronation และ supination ของ 

forearm หรือไม่ โดยการตรวจ range of motion ภายหลงัจากการฉีดยาชา

เขา้สู่ radio-capitellar joint ( ตามรูปท่ี 3 ) 

 Radial head เป็นส่วนท่ีให ้stability ต่อทั้ง elbow และ forearm 

ดงันั้นควรพยายามหลีกเล่ียงการท า radial head excision โดยเฉพาะใน

กรณีท่ีผูป่้วยมีภาวะ elbow instability ( เช่นใน elbow fracture-

dislocation) หรือ longitudinal forearm instability ( เช่นในกรณีของ 

Essex-Lopresti fracture ) โดยมีแนวทางการรักษา Radial head fracture 

แสดงในรูปท่ี 4      

             
รูปท่ี 3 : Landmark การฉีดยาชา

และ hematoma aspiration ของ 

radio-capitellar joint (2) 

 

 
 

รูปท่ี 4 : แผนผงัแนวทางในการรักษา Radial head fracture 



Fracture radial neck  

 แนวทางการรักษา radial neck fracture คลา้ยกบั radial head fracture โดยตอ้งประเมินวา่ fracture มีการ

ขดัขวาง prono/supination หรือไม่ และมีการแตกเขา้สู่ radial head ร่วมดว้ยหรือไม่ ในกรณีท่ี ไม่มีการขดัขวาง 

การเคล่ือนไหว และไม่มีการแตกเขา้สู่ radio-capitellar joint แนะน าใหใ้ส่ arm sling ประมาณ 1 สัปดาห์แลว้เร่ิม 

early motion ทนัที ในกรณีท่ีเป็น displaced fracture radial neck และมีการขดัขวาง prono/supination แนะน าให้

ท า ORIF ดว้ย mini-plate หรือ Headless screw fixation 
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