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เนือ้เร ือ่ง 
 
กระดกูตน้ขา (Proximal femur) อาจแบง่ไดเ้ป็น 3 สว่นคอื Femoral head, neck, 
Intertrochanteric และ Subtrochanteric area (รปูที ่1) ซึง่มกีลา้มเนือ้ Gluteus medius และ 
Minimus มาเกาะบรเิวณ Geater trochanter สว่น Lesser trochanter จะเป็นทีเ่กาะของ
กลา้มเนือ้ Illio-psoas muscle ในขณะโตเต็มทีจ่ะมมีมุระหวา่ง neck-shaft ประมาณ 130+7 
องศา anteversion เมือ่เทยีบกับ shaft จะมคีา่อยูร่ะหวา่ง 10+7 องศา การเคลือ่นไหวของขอ้
ตะโพกถกูควบคมุโดยกลุม่ของกลา้มเนือ้โดยสรปุดงัตารางที ่1  

รปูที ่1  

ตารางที่ 1 

  



Function  Muscle Nerve supply 
I. Flexors 
A. Primary flexors Ilipsoas 

Pectineus 
Tensor fascia femoris 
Adductor brevis 
Sartorius 

Nerve to iliopsoas 
Femoral or obturator 
Superior gluteal  
Obturator 
Femoral 

B. Secondary flexors Adductor longus 
Adductor manus 
Gracilis (anterior fibers) 
Gluteus medius 
Gluteus minimus 

Obturator  
Obturator 
Obturator 
Superior gluteal 
Superior gluteal  

II. Extensors 
A. Primary extensors Gluteus maximus 

Adductor magnus (posterior 
fibers) 

Inferior gluteal 
Tibial  

B. Secondary extensors Semimembranosus 
Semitendinosus 
Biceps femoris 
Gluteus medius 
Gluteus minimus 
Piriformis 

Tibial 
Tibial 
Tibial 
Superior gluteal 
Superior gluteal 
Nerve to piriformis (L4-S2) 

III. Adductors  
A. Primary adductors Adductor brevis 

Adductor longus 
Adductor mangnus 
Gluteus maximus 

Obturator 
Obturator 
Obturator and tibial 
Inferior gluteal  

B. Secondary adductors Pectineus  
Gracilis 
Obturator externus 
Iliopsoas 
Hamstrings 

Femoral or boturator 
Obturator 
Obturator 
Nerve to iliopsoas 
Tibial  

IV. Abductors  
A. Primary abductors Gluteus medius 

Gluteus minimus 
Superior gluteal 
Superior gluteal  

B. Secondary abductors  Tensor fascia femoris 
Priformis  
Sartorius 

Superior gluteal 
Nerve to priformis 
Femoral  

V. Internal rotators      
A. Primary internal rotators  Gluteus medius 

Gluteus minimus 
Tensor fascia femoris 

Superior gluteal 
Superior gluteal 
Superior gluteal 



B. secondary internal 
rotators 

Adductor magnus (posterior part) 
Semitendinosus 
Semimembranosus  

Tibial 

Tibial 
Tibial 

VI. External rotators  
A. Primary external rotators Gluteus maximus 

Priformis 
Obturator externus 
Obturator internus 
Superior gemellus 
Inferior gemellus 
Quadratus femoris 
Adductor brevis 
Adductor longus 
Adductor magnus (anterior part) 
Pectineus 

Inferior gluteal 
Nerve to piriformis 
Obturator 
Nerve to obturator 
Superior gemellus 
Nerve to inferior gemellus and quadratus 
femoris 
Obturator 
Obturator 
Obturator 
Femoral or obturator  

B. Secondary external 
rotators 

Gluteus medius 
Gluteus minimus 
Sartorius 
Iliopsoas 
Biceps femoris  

Superior gluteal 
Superior gluteal 
Femoral 
Nerve to iliopsoas 
Tibial 

 

เสน้เลอืดทีม่าเลีย้งหัวกระดกูตะโพก มาจาก 3 ทาง คอื 1) Ascending cervical branches ซึง่
เกดิจากการรวมตัวกันของ Medial และ lateral femoral circumflex arteries ภายนอก 
capsule (รปูที ่2) และให ้Ascending branch แทงผา่น capsule มาที ่neck ของ femur 
Ascending cervical branches ประกอบดว้ยกลุม่ของ vessels 3 กลุม่คอื a) Superior 
retinarcular arteries หรอื lateral epiphyseal arteries เป็นกลุม่ส าคัญทีม่าเลีย้ง femoral 
head b) Anterior retinarcular arteries c) Inferior retinarcular arteries ทัง้ 3 กลุม่นีจ้ะอยู่
ใตต้อ่ Synovial membrane ทีค่ลมุอยูท่ี ่neck ของ femurs ภายใน joint capsule 2) Inferior 
metaphyseal vessel มาเลีย้ง Metaphysis ดา้น anterior และ inferior 3) Artery of the 
ligamentum teres เป็น baranch ทีม่าจาก obturator artery ซึง่จะเชือ่มตอ่กับกลุม่ของ 
lateral epiphyseal artery บรเิวณ ที ่head ของ femur 



รปูที ่2 

เมือ่เกดิภาวะกระดกูหักบรเิวณ neck เสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้ง femoral head จะไดรั้บอันตรายไป
ดว้ย โดยเฉพาะ lateral epiphyseal artery ซึง่จะมผีลมากนอ้ยขึน้อยูก่ับการ displacement ที่
เกดิขึน้ ถา้มากก็มโีอกาสท าใหเ้สน้เลอืดมาเลีย้งลดลง ผลของการเกดิเสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้งหัว
กระดกูตะโพกไมเ่พยีงพอ จะเกดิการเปลีย่นแปลงของ Cell ภายในเนือ้กระดกู โดยปกต ิ
Osteocyte จะเกดิการเปลีย่นแปลงชนดิ irreversible change ภายหลังภาวะขาดเลอืดประมาณ 
12 ชัว่โมง ซึง่อาจท าใหเ้กดิภาวะ osteonecrosis ตามมา 

Femoral neck fracture  

ในคนสงูอายจุะเกดิจาก low energy trauma เชน่การหกลม้ (รปูที ่3) ตา่งไปจากคนหนุ่มสาวที่
เกดิจาก high energy trauma เชน่ ตกจากทีส่งู หรอือบุตัเิหตรุถชน ในคนสงูอายอุาการและ
อาการแสดงบางครัง้จะไมป่รากฏชดั เนือ่งจากเป็น intracapsular fracture อาการบวมหรอืเกดิ
ภาวะ echymosis หลังกระดกูหกัจะพบไดน้อ้ย ประวตัทิีส่ าคัญจากผูส้งูอายคุอื ภายหลังจากลม้
แลว้ไมส่ามารถยนืขึน้ได ้หรอื ไมส่ามารถยนืดว้ยขาขา้งเดยีวกับทีเ่จ็บได ้ในคนหนุ่มสาว neck 
fracture จะพบรว่มกับการบาดเจ็บของระบบอืน่ ๆ เชน่ เลอืดออกในชอ่งทอ้ง เนือ่งจากความ
รนุแรงของการบาดเจ็บจะมมีากกวา่ ประมาณ 20% ของผูป่้วยจะพบวา่มกีระดกู femoral shaft 
ขา้งเดยีวกัน หักรว่มดว้ย ดังนัน้ในผูป่้วยทีส่งสยัวา่มกีระดกู femoral shaft หัก ก็ควรทีจ่ะ 
ภาพถา่ยทางรังสวีนิจิฉัย ใหเ้ห็นบรเิวณขอ้ตะโพกขา้งเดยีวกันดว้ยเสมอ เนือ่งจาก deformity ที่
เกดิขึน้ (lower extremity externally rotation) อาจท าใหไ้มน่กึถงึภาวะขอ้ตะโพกหลดุ 

รปูที ่3 

อาการและอาการแสดง 



อาการและอาการแสดงของผูป่้วยทีม่กีระดกูหักชนดิ incomplete หรอื impact , non displaced 
fracture จะมลีกัษณะผดิปกตไิมม่ากนัก อาจตรวจไมพ่บวา่มกีารผดิรปูของขา การตรวจ 
internal และ external rotation ของขา ในขณะทีผู่ป่้วยนอน อาจท าใหผู้ป่้วยเจ็บบรเิวณขา
หนบีได ้ถา้กระดกูหักมกีารเคลือ่นทีอ่าจจะพบวา่ขาอยูใ่นทา่ external rotation หรอืขาสัน้และ
กางออก ทา่ทีท่ าใหผู้ป่้วยสบายขึน้คอื นอนหงาย แลว้ใชห้มอนรองใตเ้ขา่ ในทา่นีต้ะโพกจะงอก
เล็กนอ้ยซึง่จะท าให ้capsule ของ hip joint หยอ่นตัว และเป็นการลดแรงดันทีเ่กดิขึน้ภายในขอ้
ตะโพก  

การสง่ตรวจ ภาพถา่ยทางรังส ีในทา่ anteroposterior และ lateral ของขอ้ตะโพก เป็น
สิง่จ าเป็นในการวนิจิฉัยและวางแผนการรักษา ภาพถา่ยทางรังสวีนิจิฉัย อาจพบ cortical bone 
ไมต่อ่เนือ่งกัน หรอื ซอ้นกันใน impact fracture Trabecular line ของ head และ neck อาจมี
การหักงอ ระยะระหวา่งสว่นบนสดุของ femoral head กับ lesser trochanter สัน้ลงเมือ่เทยีบ
กับขา้งปกต ิในกรณีทีก่ระดกูหักและมกีารเคลือ่นทีเ่กดิขึน้จะงา่ยตอ่การวนิจิฉัย ภาพถา่ยทางรังสี

วนิจิฉัย ในทา่ lateral จะชว่ยบอกความรนุแรงของการหักวา่ม ีcomminution ดา้น posterior 
มากนอ้ยเทา่ไร เพราะถา้มมีาก ก็แสดงวา่ fracture นัน้ม ีstability นอ้ยโอกาสเกดิ malunion 
หรอื nonuion สงูขึน้ 

กระดกูหักชนดิ incomplete หรอื non displace บางครัง้ไมส่ามารถวนิจิฉัยทาง ภาพถา่ยทาง
รังสวีนิจิฉัย การตรวจวธิพีเิศษเชน่ การท า MRI หรอื Bone scan อาจชว่ยได ้ถา้ผลการตรวจ
ของทัง้ 2 อยา่งอยูใ่นเกณฑป์กต ิเราสามารถแน่ใจไดว้า่ผูป่้วยนัน้ไมม่ภีาวะกระดกูหักเกดิขึน้ 
Garden ในปี 1961 ไดแ้บง่ชนดิของกระดกูหักเป็น 4 type โดยค านึง่ถงึ การเลือ่นของกระดกู 
วธิกีารประเมนิ ใชภ้าพถา่ยทางรังสวีนิจิฉัยในทา่ A-P เป็นหลัก (รปูที ่4) การแบง่โดยวธินีี้
สามารถทีจ่ะบอก prognosis และโอกาสเกดิ osteonecrosis ของ femoral head ไดพ้อสมควร 
เชน่ Garden’s type III และ IV จะมโีอกาสเกดิ osteonecrosis และ non-union มากกวา่ type 
I และ II  



รปูที ่4 

การรักษา femoral neck fracture สว่นใหญใ่ชก้ารผา่ตัด เวลาทีเ่หมาะสมส าหรับการท าผา่ตัด
ขึน้อยูก่ับ สภาพรา่งกายของผูป่้วยและความพรอ้มของบคุลากรทางการแพทย ์การทีผู่ป่้วยไดรั้บ
การผา่ตัดเร็วก็จะสามารถฟ้ืนตัวไดเ้ร็วขึน้ นอกจากนีบ้างรายงานพบวา่ ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการผา่ตัด
เร็ว จะมอีบุัตกิารของการเกดิ osteonecrosis และ non-union นอ้ยกวา่ในกลุม่ทีรั่บการผา่ตัดชา้ 

หลักในการรักษา femoral neck fracture ในคนอายนุอ้ยและผูส้งูอายจุะไมเ่หมอืนกัน ในคน
อายนุอ้ย การรักษาจะพยายามท าทกุวถิทีางเพือ่ทีจ่ะท าใหก้ระดกูตดิกัน และ head ของ femur 
ยังอยูใ่นสภาพเดมิ การเคลือ่นไหวของขอ้ตะโพกทีเ่กดิขึน้เกดิจากผวิ cartilage ของ femur กับ 
cartilage ของ acetabulum ท าใหก้ารสกึกรอ่นมนีอ้ย การท า Internal fixation จงึเป็นวธิทีี่
เหมาะสมส าหรับคนกลุม่นี ้ในคนสงูอาย ุเนือ่งจากสภาพรา่งกายและสภาวะกระดกูโปรง่บาง การ
ท าผา่ตัดโดยวธิ ีInternal fixation ไมส่ามารถท าใหผู้ป่้วยเคลือ่นทีห่รอืเดนิไดทั้นท ีและโอกาส
เกดิ implant failure เชน่ screw ถอน,หัก หรอืบางครัง้อาจทะลเุขา้ acetabulum ได ้การท า 
prosthesis ในคนสงูอายซุ ึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะกวา่วธิแีรก แตอ่ยา่งไรก็ด ีการใช ้prosthesis 
ก็มขีอ้ระวงัคอื ถา้ใชใ้นผูป่้วยที ่active มาก ๆ ก็จะท าใหเ้กดิ การสกึกรอ่นของ acetabulum 
จาก แรงเสยีดทานทีเ่กดิระหวา่ง prosthesis กับ cartilage ผลทีต่ามมาก็คอื อาจเกดิภาวะ 
acetabular protrusion 

ในคนอายนุอ้ยคณุภาพของกระดกูแข็งแรง การรักษา femoral neck fracture ทีเ่หมาะสมคอื 
การท า reduction และตามดว้ย internal fixation position หลังการ reduce จะมผีลโดยตรง
ตอ่การรักษาและprognosis valgus angulation ทีม่ากกวา่ 20 องศา จะมโีอกาสเกดิ 
osteonecrosis มากขึน้จากการที ่blood vessels หักงอท าใหก้ระแสเลอืดไหลเวยีนไดไ้มด่ ี
varus angulation ก็จะมผีลตอ่การเกดิ non-union และ osteonecrosis ไดเ้ชน่กัน fracture 
site หลัง reduce ในทา่ lateral ถา้ม ีanterior หรอื posterior angulation มากกวา่ 10 องศา ก็



จะมโีอกาส loss of reduction ภายหลังจากการท า internal fixationไดม้าก โดยเฉพาะในกลุม่
คนไขท้ีม่ ีosteoporosis หรอื commination บรเิวณ posterior ของ femoral neck 

ในปัจจบุันการท า closed reduction โดยอาศัยเครือ่ง fluoroscope (รปูที ่5) จะท าใหก้ารผา่ตัด
งา่ยยิง่ขึน้ แผลผา่ตัดมขีนาดเล็กและลดการเสยีเลอืดลงไดม้าก ในกรณีทีท่ า closed reduction 
ไมไ่ด ้ก็ตอ้งเลอืกท า open reduction ซึง่นอกจากจะสามารถจัดเรยีงชิน้สว่นกระดกูทีแ่ตกให ้
เขา้ทีแ่ลว้ก็ยังท าให ้สามารถใส ่bone graft เพือ่เพิม่ความแข็งแรงและท าใหก้ระดกูตดิเร็วขึน้ได ้ 

รปูที ่5 

การท า internal fixation สามารถเลอืก implant ไดห้ลายชนดิ เชน่ Knowles pins หรอื 
screws (รปูที ่6) ปัจจบุันจะนยิมใชน้ดิหลังมากกวา่โดยจะใส ่implants ยดึกระดกูทีห่ัก ท ามมุ
ประมาณ 130o-135o กับแนวแกนของ femoral shaft ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ภายหลังการ
รักษา femoral neck fracture ทีส่ าคัญม ี2 อยา่งคอื  
Non-union จะเกดิขึน้ภายในปีแรก ผูป่้วยจะมอีาการเจ็บทีข่าหนบีโดยเฉพาะเวลาลงน ้าหนัก 
ภาพถา่ยทางรังสวีนิจิฉัย อาจพบวา่มกีารเคลือ่นที ่ของกระดกูซึง่มักจะพบอยูใ่น Varus 
angulation พบไดป้ระมาณ 10-30% การแกไ้ขรักษามหีลายวธิ ีเชน่ การท า Powel’s valgus 
osteotomy หรอือาจจะท าการผา่ตัดใหมโ่ดยใส ่implant fixation แลว้ใส ่bone graft เสรมิ 
สดุทา้ยถา้ไมส่ามารถจะเก็บ femoral head ไดก็้ตอ้งท า Total joint replacement โดยใชข้อ้
เทยีม โดยเฉลีย่ neck fracture จะตดิหลังจากท าผา่ตัดประมาณ 2 เดอืน ดังนัน้ ถา้ผูป่้วยยังมี
อาการเจ็บตะโพก เวลาลงเดนิน ้าหนักมากกวา่ 2 เดอืนก็มโีอกาสทีจ่ะเกดิ delay union หรอื 
non-union ไดด้ว้ย  

รปูที ่6 

ภาวะ osteonecrosis ของ femoral head พบไดป้ระมาณ 4-40% หลังจาก neck fracture พบ
มากในกรณีทีเ่ป็น total displacement สว่นใหญจ่ะพบภายใน 5 ปี ในกลุม่นีม้ักจะเป็น partial 
involvement ไมเ่หมอืนกับชนดิทีเ่กดิจาก steroid induce osteonecrosis ซึง่จะเป็นชนดิ total 



head involvement ภาพถา่ยทางรังสวีนิจิฉัย อาจพบความผดิปกตขิอง femoral head ในสว่น 
superior weight bearing area  

ภาวะกระดกูหกับรเิวณ Intertrochanteric femur  

intertrochanteric area คอืสว่นของกระดกู femur ทีอ่ยูร่ะหวา่ง Greater กบั Lesser troch 
กระดกูหักชนดินีใ้นคนหนุ่มสาวจะเกดิจากภยันตรายทีร่นุแรง และมักจะมอีวยัวะสว่นอืน่ไดรั้บ
บาดเจ็บรว่มดว้ย เชน่ ทรวงอก, ชอ่งทอ้ง เป็นตน้ การรักษา intertrochanteric fracture สว่น
ใหญใ่ชว่ธิผีา่ตัดดามกระดกูเป็นหลัก 

ปัจจัยทีต่อ้งพจิารณาในการรักษาคอื 1) คณุภาพของกระดกู เชน่ ม ีosteoporosis มากนอ้ย
เทา่ไร ถา้มมีาก การใส ่Implant ยดึกระดกูจะไมส่ามารถท าใหผู้ป่้วยลงน ้าหนักหลังผา่ตัดได ้
ทันท ีตอ้งรอใหก้ระดกูเริม่ตดิแข็งแรง ถงึระดับหนึง่กอ่น 2) ลักษณะการแตกหักของกระดกู 
กระดกูทีห่กัในสว่น posteromedial เชน่ จากภาพถา่ยทางรังสวีนิจิฉัย พบวา่ม ีcomminuted 
fracture บรเิวณ lesser trochanter ซึง่เป็นสว่นทีรั่บน ้าหนักของรา่งกาย (ขณะยนืแนวแรงของ
น ้าหนักจะถา่ยจาก body center of gravity มาทีข่อบของ Greater sciatic notch และ 
superior dome ของ acetabulum จากนัน้จะสง่ผา่นมายัง head ของ femur และ calcar neck 
มายัง medial ของ femur แลว้ลงมาตาม shaft สูพ่ืน้ตามล าดับ) จะมโีอกาสเกดิ implant 
failure ไดส้งู เพราะ implant จะท าหนา้ทีเ่ป็น load bearing แทนที ่จะเป็น load sharing 
device (จากการทีม่สีว่นของกระดกูเป็นตัวชว่ยรับน ้าหนัก) 3) ชนดิของ implant ทีใ่ช ้เชน่ nail 
plate หรอื reconstruction intramedullary device ชนดิหลังจะมคีวามแข็งแรงมากกวา่โอกาส
เกดิ implant failure จงีมนีอ้ย 

อาการและอาการแสดง 

ลักษณะของผูป่้วยทีม่าในหอ้งฉุกเฉนิ ขาจะอยูใ่นทา่ external rotate และ shortening การ
เคลือ่นไหวขาท าใหผู้ป่้วยปวดมากยิง่ขึน้ เป็นสิง่ทีไ่มค่วรท า การ immobilize ชัว่คราวเพือ่ทีจ่ะ
เคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปถา่ย X-ray ควรจะใช ้splint ตัง้แตป่ลายขาถงึระดับเอว ผูป่้วยมักจะมอีาการ
บาดเจ็บ รว่มกับระบบอืน่ ๆ เชน่ ทรวงอก, ชอ่งทอ้ง ดังนัน้จะตอ้งใหก้ารวนิจิฉัยในสว่นทีจ่ะท าให ้
คนไขเ้สยีชวีติไดอ้ยา่งรวดเร็วกอ่น ภาพถา่ยทางรังสวีนิจิฉัยในผูป่้วยทีส่งสยั Intertrochanteric 
fracture ควรจะ ภาพถา่ยทางรังส ีในทา่ anteroposterior และ lateral ของ ขอ้ตะโพกซึง่จะ
ชว่ยในการวางแผนรักษาผูป่้วยตอ่ไป 

การรักษาผูป่้วยโดยการท า internal fixation ควรจะท าเมือ่ผูป่้วยม ีhemodynamic ที ่stable 
และผูผ้า่ตัดมคีวามช านาญ การผา่ตัดถา้ท าไดเ้ร็วผูป่้วยก็จะสามารถกลับสูส่ภาพเดมิไดเ้ร็ว 
implant ทีใ่ชใ้นการ fixation แบง่ไดเ้ป็น 2 ระบบคอื 1) nail plate ม ี2 ชนดิใหญ ่ๆ คอื sliding 
nail plate (รปูที ่7) เชน่ dynamic hip screws ซึง่สามารถทีจ่ะป้องกันอันตรายทีจ่ะเกดิกับผวิ
ขอ้กระดกูเมือ่มกีารทรดุตวัของ fracture โดยไมท่ าให ้implant ทะล ุhead ของ femur อกีชนดิ
หนึง่คอื fixed nail plate เชน่ angle blade plate 2) reconstruction intramedullary nail (รปู
ที ่8) มคีวามแข็งแรงมากกวา่ nail plate โอกาสทีเ่กดิ implant หักนอ้ยกวา่มาก 

รปูที ่7 รปูที ่8 



ปัญหาทีพ่บในการรักษากระดกูหกัชนดินีพ้บนอ้ยเนือ่งจากเป็นสว่นทีก่ระดกูตดิเร็ว โอกาสเกดิ 
non-union หรอื delayed union มไีมม่ากนัก 
อบุัตกิารการเกดิ non-union นอ้ยกวา่ 10% ซึง่ถา้เกดิขึน้ก็สามารถแกไ้ขโดยการท า bone 
graft หรอืใส ่Implant ใหม ่ใหอ้ยูใ่นทา่ valgus มากขึน้ การเกดิ osteonecrosis พบนอ้ยกวา่ 
10% นอกจากนีอ้าจพบปัญหาทีเ่กดิจาก implant failure เชน่ screw หลดุหรอืหัก พบไดใ้น
ผูป่้วยทีม่ ีosteoporosis การแกไ้ขคอืตอ้งใหผู้ป่้วยลงน ้าหนักในขาขา้ทีท่ าผา่ตัดชา้ลงเพือ่รอให ้
กระดกูตดิแข็งแรงมากขึน้ 

กระดกูหกับรเิวณ Subtrochanteric area 

Subtrochanteric area ของ femur คอืสว่นของกระดกูทีอ่ยูใ่ตต้อ่ lesser trochanter ลงไป
ประมาณ 4-5 cm ในบรเิวณนีจ้ะเป็นสว่นทีรั่บ stress มากทีส่ดุแหง่หนึง่ของกระดกูคนเรา ดา้น 
medial side ของ femur รับแรง compression มากกวา่ 1200 pounds ตอ่ตารางนิว้ สว่นดา้น 
lateral side รับแรง tension มากกวา่ 1000 pounds ตอ่ตารางนิว้ จงึเป็นสาเหตทุีท่ าใหก้าร
รักษากระดกูบรเิวณนีเ้กดิ complication เชน่ implant หัก, non-union หรอื malunion มากกวา่
สว่นอืน่ 

การบาดเจ็บสว่นใหญเ่กดิจาก high-energy trauma เชน่ ตกจากทีส่งู หรอื ถกูรถชน ในคน
สงูอายเุกดิจาก low energy trauma เชน่ ถกูกระแทกบรเิวณตน้ขาใตต้อ่ greater trochanter 
เมือ่เกดิกระดกูหักกลา้มเนือ้ของขาจะมกีารหดสัน้ซึง่เป็นสว่นส าคัญทีท่ าให ้กระดกูเคลือ่นที ่ชิน้ 
proximal จะถกูกลา้มเนือ้ gluteus ท าใหเ้กดิ Abduction, iliopsoas muscle ท าใหเ้กดิ flexion 
สว่นกลา้มเนือ้ short external rotation จะท าใหเ้กดิ external rotate distal part จะเคลือ่น
ทีม่าดา้น medial จากการดงึของกลา้มเนือ้ Adductor 

อาการและอาการแสดง  

อาการและอาการแสดงของผูป่้วยทีม่กีระดกูหัก บรเิวณ subtroch จะพบลกัษณะของขาผดิรปู 
โดยม ีshortening และ external rotate ในคนอายนุอ้ยอาจพบวา่มกีารบาดเจ็บตอ่กระดกูเชงิ
กราน spine และกระดกูหนา้แขง้ร่วมดว้ย ภาพถา่ยทางรังสวีนิจิฉัย femur โดยถา่ยใหเ้ห็น
ตะโพกจะชว่ยบอกถงึความรนุแรงของกระดกูทหีัก และชวยในการวางแผนการรักษาตอ่ไป 

ในผูป่้วยทีม่กีระดกูหกัโดยทีม่แีรงมากระท าไมม่ากและลักษณะของกระดกูหกัเป็นชนดิ 
transverse อาจเกดิจาก Pathological process เชน่ metastasis tumor มาที ่bone บรเิวณ 
subtrochanteric area แลว้ท าใหค้วามแข็งแรงของกระดกูลดลง 

การรักษากระดกูหกัในกลุม่ subtrochanteric โดยการใช ้internal fixation จะไดผ้ลดกีวา่ 
conservative treatment การ traction แลว้ตามดว้ย brace จะท าใหเ้กดิปัญหา malunion , 
non-union และ delay-union ไดม้าก การท า internal fixation โดยใช ้intramedullary nail 
จะเกดิ implant failure เชน่หักหรอืงอไดน้อ้ยกวา่การใช ้plate และ screws การใส ่bone graft 
จะชว่ยใหก้ระดกูตดิเร็วขึน้ 
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