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ว ัตถุประสงค์
ิ สามารถวินจ
1. นิสต
ิ ฉั ยภาระกระดูกต ้นขาหัก จากการตรวจร่างกาย ภาพถ่ายทางรังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ยและ
การตรวจชนิดพิเศษได ้
2. สามารถอธิบายแนวทางการรักษากระดูกต ้นขาหักในผู ้ป่ วย
3. เข ้าใจกลไกการเกิดภาวะกระดูกต ้นขาหัก
4. รู ้วิธก
ี ารรักษาโดยสงั เขป
้
5. รู ้ถึงสภาวะแทรกซอนอั
นเกิดจากกระดูกต ้นขาหัก
้ เรือ
เนือ
่ ง
กระดูกต ้นขา (Proximal femur) อาจแบ่งได ้เป็ น 3 สว่ นคือ Femoral head, neck,
Intertrochanteric และ Subtrochanteric area (รูปที่ 1) ซงึ่ มีกล ้ามเนือ
้ Gluteus medius และ
Minimus มาเกาะบริเวณ Geater trochanter สว่ น Lesser trochanter จะเป็ นทีเ่ กาะของ
กล ้ามเนือ
้ Illio-psoas muscle ในขณะโตเต็มทีจ
่ ะมีมม
ุ ระหว่าง neck-shaft ประมาณ 130+7
องศา anteversion เมือ
่ เทียบกับ shaft จะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 10+7 องศา การเคลือ
่ นไหวของข ้อ
ตะโพกถูกควบคุมโดยกลุม
่ ของกล ้ามเนือ
้ โดยสรุปดังตารางที่ 1

รูปที่ 1

ตารางที่ 1

Function
I. Flexors
A. Primary flexors

B. Secondary flexors

II. Extensors
A. Primary extensors

B. Secondary extensors

III. Adductors
A. Primary adductors

B. Secondary adductors

IV. Abductors
A. Primary abductors
B. Secondary abductors

V. Internal rotators
A. Primary internal rotators

Muscle

Nerve supply

Ilipsoas
Pectineus
Tensor fascia femoris
Adductor brevis
Sartorius
Adductor longus
Adductor manus
Gracilis (anterior fibers)
Gluteus medius
Gluteus minimus

Nerve to iliopsoas
Femoral or obturator
Superior gluteal
Obturator
Femoral
Obturator
Obturator
Obturator
Superior gluteal
Superior gluteal

Gluteus maximus
Adductor magnus (posterior
fibers)
Semimembranosus
Semitendinosus
Biceps femoris
Gluteus medius
Gluteus minimus
Piriformis

Inferior gluteal
Tibial

Adductor brevis
Adductor longus
Adductor mangnus
Gluteus maximus
Pectineus
Gracilis
Obturator externus
Iliopsoas
Hamstrings

Obturator
Obturator
Obturator and tibial
Inferior gluteal
Femoral or boturator
Obturator
Obturator
Nerve to iliopsoas
Tibial

Gluteus medius
Gluteus minimus
Tensor fascia femoris
Priformis
Sartorius

Superior gluteal
Superior gluteal
Superior gluteal
Nerve to priformis
Femoral

Gluteus medius
Gluteus minimus
Tensor fascia femoris

Superior gluteal
Superior gluteal
Superior gluteal

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

B. secondary internal
rotators

Adductor magnus (posterior part) Tibial
Semitendinosus
Tibial
Semimembranosus
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
B. Secondary external
Gluteus medius
rotators
Gluteus minimus
Sartorius
Iliopsoas
Biceps femoris

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

้ อดทีม
เสนเลื
่ าเลีย
้ งหัวกระดูกตะโพก มาจาก 3 ทาง คือ 1) Ascending cervical branches ซงึ่
เกิดจากการรวมตัวกันของ Medial และ lateral femoral circumflex arteries ภายนอก
capsule (รูปที่ 2) และให ้ Ascending branch แทงผ่าน capsule มาที่ neck ของ femur
Ascending cervical branches ประกอบด ้วยกลุม
่ ของ vessels 3 กลุม
่ คือ a) Superior
retinarcular arteries หรือ lateral epiphyseal arteries เป็ นกลุม
่ สาคัญทีม
่ าเลีย
้ ง femoral
head b) Anterior retinarcular arteries c) Inferior retinarcular arteries ทัง้ 3 กลุม
่ นีจ
้ ะอยู่
ใต ้ต่อ Synovial membrane ทีค
่ ลุมอยูท
่ ี่ neck ของ femurs ภายใน joint capsule 2) Inferior
metaphyseal vessel มาเลีย
้ ง Metaphysis ด ้าน anterior และ inferior 3) Artery of the
ื่ มต่อกับกลุม
ligamentum teres เป็ น baranch ทีม
่ าจาก obturator artery ซงึ่ จะเชอ
่ ของ
lateral epiphyseal artery บริเวณ ที่ head ของ femur

รูปที่ 2
้ อดทีไ่ ปเลีย
เมือ
่ เกิดภาวะกระดูกหักบริเวณ neck เสนเลื
้ ง femoral head จะได ้รับอันตรายไป
ด ้วย โดยเฉพาะ lateral epiphyseal artery ซงึ่ จะมีผลมากน ้อยขึน
้ อยูก
่ ับการ displacement ที่
้ อดมาเลีย
้ อดทีไ่ ปเลีย
เกิดขึน
้ ถ ้ามากก็มโี อกาสทาให ้เสนเลื
้ งลดลง ผลของการเกิดเสนเลื
้ งหัว
กระดูกตะโพกไม่เพียงพอ จะเกิดการเปลีย
่ นแปลงของ Cell ภายในเนือ
้ กระดูก โดยปกติ
Osteocyte จะเกิดการเปลีย
่ นแปลงชนิด irreversible change ภายหลังภาวะขาดเลือดประมาณ
12 ชวั่ โมง ซงึ่ อาจทาให ้เกิดภาวะ osteonecrosis ตามมา
Femoral neck fracture
่ การหกล ้ม (รูปที่ 3) ต่างไปจากคนหนุ่มสาวที่
ในคนสูงอายุจะเกิดจาก low energy trauma เชน
่ ตกจากทีส
เกิดจาก high energy trauma เชน
่ งู หรืออุบต
ั เิ หตุรถชน ในคนสูงอายุอาการและ
ั เนือ
อาการแสดงบางครัง้ จะไม่ปรากฏชด
่ งจากเป็ น intracapsular fracture อาการบวมหรือเกิด
ภาวะ echymosis หลังกระดูกหักจะพบได ้น ้อย ประวัตท
ิ ส
ี่ าคัญจากผู ้สูงอายุคอ
ื ภายหลังจากล ้ม
แล ้วไม่สามารถยืนขึน
้ ได ้ หรือ ไม่สามารถยืนด ้วยขาข ้างเดียวกับทีเ่ จ็บได ้ ในคนหนุ่มสาว neck
่ เลือดออกในชอ
่ งท ้อง เนือ
fracture จะพบร่วมกับการบาดเจ็บของระบบอืน
่ ๆ เชน
่ งจากความ
รุนแรงของการบาดเจ็บจะมีมากกว่า ประมาณ 20% ของผู ้ป่ วยจะพบว่ามีกระดูก femoral shaft
ั ว่ามีกระดูก femoral shaft หัก ก็ควรทีจ
ข ้างเดียวกัน หักร่วมด ้วย ดังนัน
้ ในผู ้ป่ วยทีส
่ งสย
่ ะ
ภาพถ่ายทางรังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ย ให ้เห็นบริเวณข ้อตะโพกข ้างเดียวกันด ้วยเสมอ เนือ
่ งจาก deformity ที่
เกิดขึน
้ (lower extremity externally rotation) อาจทาให ้ไม่นก
ึ ถึงภาวะข ้อตะโพกหลุด

รูปที่ 3
อาการและอาการแสดง

อาการและอาการแสดงของผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ระดูกหักชนิด incomplete หรือ impact , non displaced
fracture จะมีลก
ั ษณะผิดปกติไม่มากนัก อาจตรวจไม่พบว่ามีการผิดรูปของขา การตรวจ
internal และ external rotation ของขา ในขณะทีผ
่ ู ้ป่ วยนอน อาจทาให ้ผู ้ป่ วยเจ็บบริเวณขา
ั ้ และ
หนีบได ้ ถ ้ากระดูกหักมีการเคลือ
่ นทีอ
่ าจจะพบว่าขาอยูใ่ นท่า external rotation หรือขาสน
้
กางออก ท่าทีท
่ าให ้ผู ้ป่ วยสบายขึน
้ คือ นอนหงาย แล ้วใชหมอนรองใต
้เข่า ในท่านีต
้ ะโพกจะงอก
เล็กน ้อยซงึ่ จะทาให ้ capsule ของ hip joint หย่อนตัว และเป็ นการลดแรงดันทีเ่ กิดขึน
้ ภายในข ้อ
ตะโพก
การสง่ ตรวจ ภาพถ่ายทางรังส ี ในท่า anteroposterior และ lateral ของข ้อตะโพก เป็ น
สงิ่ จาเป็ นในการวินจ
ิ ฉั ยและวางแผนการรักษา ภาพถ่ายทางรังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ย อาจพบ cortical bone
้
ไม่ตอ
่ เนือ
่ งกัน หรือ ซอนกั
นใน impact fracture Trabecular line ของ head และ neck อาจมี
ั ้ ลงเมือ
การหักงอ ระยะระหว่างสว่ นบนสุดของ femoral head กับ lesser trochanter สน
่ เทียบ
กับข ้างปกติ ในกรณีทก
ี่ ระดูกหักและมีการเคลือ
่ นทีเ่ กิดขึน
้ จะง่ายต่อการวินจ
ิ ฉั ย ภาพถ่ายทางรังส ี
วินจ
ิ ฉั ย ในท่า lateral จะชว่ ยบอกความรุนแรงของการหักว่ามี comminution ด ้าน posterior
มากน ้อยเท่าไร เพราะถ ้ามีมาก ก็แสดงว่า fracture นัน
้ มี stability น ้อยโอกาสเกิด malunion
หรือ nonuion สูงขึน
้
กระดูกหักชนิด incomplete หรือ non displace บางครัง้ ไม่สามารถวินจ
ิ ฉั ยทาง ภาพถ่ายทาง
่ การทา MRI หรือ Bone scan อาจชว่ ยได ้ ถ ้าผลการตรวจ
รังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ย การตรวจวิธพ
ี เิ ศษเชน
ของทัง้ 2 อย่างอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ เราสามารถแน่ใจได ้ว่าผู ้ป่ วยนัน
้ ไม่มภ
ี าวะกระดูกหักเกิดขึน
้
Garden ในปี 1961 ได ้แบ่งชนิดของกระดูกหักเป็ น 4 type โดยคานึง่ ถึง การเลือ
่ นของกระดูก
้
วิธก
ี ารประเมิน ใชภาพถ่
ายทางรังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ยในท่า A-P เป็ นหลัก (รูปที่ 4) การแบ่งโดยวิธน
ี ี้
สามารถทีจ
่ ะบอก prognosis และโอกาสเกิด osteonecrosis ของ femoral head ได ้พอสมควร
่ Garden’s type III และ IV จะมีโอกาสเกิด osteonecrosis และ non-union มากกว่า type
เชน
I และ II

รูปที่ 4
้
การรักษา femoral neck fracture สว่ นใหญ่ใชการผ่
าตัด เวลาทีเ่ หมาะสมสาหรับการทาผ่าตัด
ขึน
้ อยูก
่ ับ สภาพร่างกายของผู ้ป่ วยและความพร ้อมของบุคลากรทางการแพทย์ การทีผ
่ ู ้ป่ วยได ้รับ
การผ่าตัดเร็วก็จะสามารถฟื้ นตัวได ้เร็วขึน
้ นอกจากนีบ
้ างรายงานพบว่า ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการผ่าตัด
เร็ว จะมีอบ
ุ ัตก
ิ ารของการเกิด osteonecrosis และ non-union น ้อยกว่าในกลุม
่ ทีร่ ับการผ่าตัดชา้
หลักในการรักษา femoral neck fracture ในคนอายุน ้อยและผู ้สูงอายุจะไม่เหมือนกัน ในคน
อายุน ้อย การรักษาจะพยายามทาทุกวิถท
ี างเพือ
่ ทีจ
่ ะทาให ้กระดูกติดกัน และ head ของ femur
ยังอยูใ่ นสภาพเดิม การเคลือ
่ นไหวของข ้อตะโพกทีเ่ กิดขึน
้ เกิดจากผิว cartilage ของ femur กับ
ึ กร่อนมีน ้อย การทา Internal fixation จึงเป็ นวิธท
cartilage ของ acetabulum ทาให ้การสก
ี ี่
เหมาะสมสาหรับคนกลุม
่ นี้ ในคนสูงอายุ เนือ
่ งจากสภาพร่างกายและสภาวะกระดูกโปร่งบาง การ
ทาผ่าตัดโดยวิธ ี Internal fixation ไม่สามารถทาให ้ผู ้ป่ วยเคลือ
่ นทีห
่ รือเดินได ้ทันที และโอกาส
่ screw ถอน,หัก หรือบางครัง้ อาจทะลุเข ้า acetabulum ได ้ การทา
เกิด implant failure เชน
prosthesis ในคนสูงอายุซงึ่ เป็ นทางเลือกทีเ่ หมาะกว่าวิธแ
ี รก แต่อย่างไรก็ด ี การใช ้ prosthesis
้
ึ กร่อนของ acetabulum
ก็มข
ี ้อระวังคือ ถ ้าใชในผู ้ป่ วยที่ active มาก ๆ ก็จะทาให ้เกิด การสก
ี ดทานทีเ่ กิดระหว่าง prosthesis กับ cartilage ผลทีต
จาก แรงเสย
่ ามมาก็คอ
ื อาจเกิดภาวะ
acetabular protrusion
ในคนอายุน ้อยคุณภาพของกระดูกแข็งแรง การรักษา femoral neck fracture ทีเ่ หมาะสมคือ
การทา reduction และตามด ้วย internal fixation position หลังการ reduce จะมีผลโดยตรง
ต่อการรักษาและprognosis valgus angulation ทีม
่ ากกว่า 20 องศา จะมีโอกาสเกิด
osteonecrosis มากขึน
้ จากการที่ blood vessels หักงอทาให ้กระแสเลือดไหลเวียนได ้ไม่ด ี
่ กัน fracture
varus angulation ก็จะมีผลต่อการเกิด non-union และ osteonecrosis ได ้เชน
site หลัง reduce ในท่า lateral ถ ้ามี anterior หรือ posterior angulation มากกว่า 10 องศา ก็

จะมีโอกาส loss of reduction ภายหลังจากการทา internal fixationได ้มาก โดยเฉพาะในกลุม
่
คนไข ้ทีม
่ ี osteoporosis หรือ commination บริเวณ posterior ของ femoral neck
ั เครือ
ในปั จจุบันการทา closed reduction โดยอาศย
่ ง fluoroscope (รูปที่ 5) จะทาให ้การผ่าตัด
ี
ง่ายยิง่ ขึน
้ แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กและลดการเสยเลือดลงได ้มาก ในกรณีทท
ี่ า closed reduction
ิ้ สว่ นกระดูกทีแ
ไม่ได ้ ก็ต ้องเลือกทา open reduction ซงึ่ นอกจากจะสามารถจัดเรียงชน
่ ตกให ้
เข ้าทีแ
่ ล ้วก็ยังทาให ้ สามารถใส ่ bone graft เพือ
่ เพิม
่ ความแข็งแรงและทาให ้กระดูกติดเร็วขึน
้ ได ้

รูปที่ 5
่ Knowles pins หรือ
การทา internal fixation สามารถเลือก implant ได ้หลายชนิด เชน
screws (รูปที่ 6) ปั จจุบันจะนิยมใชนิ้ ดหลังมากกว่าโดยจะใส ่ implants ยึดกระดูกทีห
่ ัก ทามุม
้
ประมาณ 130o-135o กับแนวแกนของ femoral shaft ภาวะแทรกซอนที
เ่ กิดขึน
้ ภายหลังการ
รักษา femoral neck fracture ทีส
่ าคัญมี 2 อย่างคือ
Non-union จะเกิดขึน
้ ภายในปี แรก ผู ้ป่ วยจะมีอาการเจ็บทีข
่ าหนีบโดยเฉพาะเวลาลงน้ าหนัก
ี
ภาพถ่ายทางรังสวน
ิ จ
ิ ฉั ย อาจพบว่ามีการเคลือ
่ นที่ ของกระดูกซงึ่ มักจะพบอยูใ่ น Varus
่ การทา Powel’s valgus
angulation พบได ้ประมาณ 10-30% การแก ้ไขรักษามีหลายวิธ ี เชน
osteotomy หรืออาจจะทาการผ่าตัดใหม่โดยใส ่ implant fixation แล ้วใส ่ bone graft เสริม
สุดท ้ายถ ้าไม่สามารถจะเก็บ femoral head ได ้ก็ต ้องทา Total joint replacement โดยใชข้ ้อ
เทียม โดยเฉลีย
่ neck fracture จะติดหลังจากทาผ่าตัดประมาณ 2 เดือน ดังนัน
้ ถ ้าผู ้ป่ วยยังมี
อาการเจ็บตะโพก เวลาลงเดินน้ าหนักมากกว่า 2 เดือนก็มโี อกาสทีจ
่ ะเกิด delay union หรือ
non-union ได ้ด ้วย

รูปที่ 6
ภาวะ osteonecrosis ของ femoral head พบได ้ประมาณ 4-40% หลังจาก neck fracture พบ
มากในกรณีทเี่ ป็ น total displacement สว่ นใหญ่จะพบภายใน 5 ปี ในกลุม
่ นีม
้ ักจะเป็ น partial
involvement ไม่เหมือนกับชนิดทีเ่ กิดจาก steroid induce osteonecrosis ซงึ่ จะเป็ นชนิด total

head involvement ภาพถ่ายทางรังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ย อาจพบความผิดปกติของ femoral head ในสว่ น
superior weight bearing area
ภาวะกระดูกห ักบริเวณ Intertrochanteric femur
intertrochanteric area คือสว่ นของกระดูก femur ทีอ
่ ยูร่ ะหว่าง Greater กับ Lesser troch
กระดูกหักชนิดนีใ้ นคนหนุ่มสาวจะเกิดจากภยันตรายทีร่ น
ุ แรง และมักจะมีอวัยวะสว่ นอืน
่ ได ้รับ
่ ทรวงอก, ชอ
่ งท ้อง เป็ นต ้น การรักษา intertrochanteric fracture สว่ น
บาดเจ็บร่วมด ้วย เชน
ใหญ่ใชว่ ธิ ผ
ี า่ ตัดดามกระดูกเป็ นหลัก
่ มี osteoporosis มากน ้อย
ปั จจัยทีต
่ ้องพิจารณาในการรักษาคือ 1) คุณภาพของกระดูก เชน
เท่าไร ถ ้ามีมาก การใส ่ Implant ยึดกระดูกจะไม่สามารถทาให ้ผู ้ป่ วยลงน้ าหนักหลังผ่าตัดได ้
ทันที ต ้องรอให ้กระดูกเริม
่ ติดแข็งแรง ถึงระดับหนึง่ ก่อน 2) ลักษณะการแตกหักของกระดูก
่ จากภาพถ่ายทางรังสวี น
กระดูกทีห
่ ก
ั ในสว่ น posteromedial เชน
ิ จ
ิ ฉั ย พบว่ามี comminuted
่
ึ
่
fracture บริเวณ lesser trochanter ซงเป็ นสวนทีร่ ับน้ าหนักของร่างกาย (ขณะยืนแนวแรงของ
น้ าหนักจะถ่ายจาก body center of gravity มาทีข
่ อบของ Greater sciatic notch และ
superior dome ของ acetabulum จากนัน
้ จะสง่ ผ่านมายัง head ของ femur และ calcar neck
่ น
มายัง medial ของ femur แล ้วลงมาตาม shaft สูพ
ื้ ตามลาดับ) จะมีโอกาสเกิด implant
failure ได ้สูง เพราะ implant จะทาหน ้าทีเ่ ป็ น load bearing แทนที่ จะเป็ น load sharing
่ nail
device (จากการทีม
่ ส
ี ว่ นของกระดูกเป็ นตัวชว่ ยรับน้ าหนั ก) 3) ชนิดของ implant ทีใ่ ช ้ เชน
plate หรือ reconstruction intramedullary device ชนิดหลังจะมีความแข็งแรงมากกว่าโอกาส
เกิด implant failure จีงมีน ้อย
อาการและอาการแสดง
ลักษณะของผู ้ป่ วยทีม
่ าในห ้องฉุกเฉิน ขาจะอยูใ่ นท่า external rotate และ shortening การ
เคลือ
่ นไหวขาทาให ้ผู ้ป่ วยปวดมากยิง่ ขึน
้ เป็ นสงิ่ ทีไ่ ม่ควรทา การ immobilize ชวั่ คราวเพือ
่ ทีจ
่ ะ
เคลือ
่ นย ้ายผู ้ป่ วยไปถ่าย X-ray ควรจะใช ้ splint ตัง้ แต่ปลายขาถึงระดับเอว ผู ้ป่ วยมักจะมีอาการ
่ ทรวงอก, ชอ
่ งท ้อง ดังนั น
บาดเจ็บ ร่วมกับระบบอืน
่ ๆ เชน
้ จะต ้องให ้การวินจ
ิ ฉั ยในสว่ นทีจ
่ ะทาให ้
ี
ี
ี
ั
คนไข ้เสยชวต
ิ ได ้อย่างรวดเร็วก่อน ภาพถ่ายทางรังสวน
ิ จ
ิ ฉั ยในผู ้ป่ วยทีส
่ งสย Intertrochanteric
fracture ควรจะ ภาพถ่ายทางรังส ี ในท่า anteroposterior และ lateral ของ ข ้อตะโพกซงึ่ จะ
ชว่ ยในการวางแผนรักษาผู ้ป่ วยต่อไป
การรักษาผู ้ป่ วยโดยการทา internal fixation ควรจะทาเมือ
่ ผู ้ป่ วยมี hemodynamic ที่ stable
่ ภาพเดิมได ้เร็ว
และผู ้ผ่าตัดมีความชานาญ การผ่าตัดถ ้าทาได ้เร็วผู ้ป่ วยก็จะสามารถกลับสูส
้
implant ทีใ่ ชในการ
fixation แบ่งได ้เป็ น 2 ระบบคือ 1) nail plate มี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ sliding
่ dynamic hip screws ซงึ่ สามารถทีจ
nail plate (รูปที่ 7) เชน
่ ะป้ องกันอันตรายทีจ
่ ะเกิดกับผิว
ข ้อกระดูกเมือ
่ มีการทรุดตัวของ fracture โดยไม่ทาให ้ implant ทะลุ head ของ femur อีกชนิด
่ angle blade plate 2) reconstruction intramedullary nail (รูป
หนึง่ คือ fixed nail plate เชน
ที่ 8) มีความแข็งแรงมากกว่า nail plate โอกาสทีเ่ กิด implant หักน ้อยกว่ามาก

รูปที่ 7

รูปที่ 8

ปั ญหาทีพ
่ บในการรักษากระดูกหักชนิดนีพ
้ บน ้อยเนือ
่ งจากเป็ นสว่ นทีก
่ ระดูกติดเร็ว โอกาสเกิด
non-union หรือ delayed union มีไม่มากนัก
อุบัตก
ิ ารการเกิด non-union น ้อยกว่า 10% ซงึ่ ถ ้าเกิดขึน
้ ก็สามารถแก ้ไขโดยการทา bone
graft หรือใส ่ Implant ใหม่ ให ้อยูใ่ นท่า valgus มากขึน
้ การเกิด osteonecrosis พบน ้อยกว่า
่ screw หลุดหรือหัก พบได ้ใน
10% นอกจากนีอ
้ าจพบปั ญหาทีเ่ กิดจาก implant failure เชน
้
ผู ้ป่ วยทีม
่ ี osteoporosis การแก ้ไขคือต ้องให ้ผู ้ป่ วยลงน้ าหนั กในขาข ้าทีท
่ าผ่าตัดชาลงเพื
อ
่ รอให ้
กระดูกติดแข็งแรงมากขึน
้
กระดูกห ักบริเวณ Subtrochanteric area
Subtrochanteric area ของ femur คือสว่ นของกระดูกทีอ
่ ยูใ่ ต ้ต่อ lesser trochanter ลงไป
ประมาณ 4-5 cm ในบริเวณนีจ
้ ะเป็ นสว่ นทีร่ ับ stress มากทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง่ ของกระดูกคนเรา ด ้าน
medial side ของ femur รับแรง compression มากกว่า 1200 pounds ต่อตารางนิว้ สว่ นด ้าน
lateral side รับแรง tension มากกว่า 1000 pounds ต่อตารางนิว้ จึงเป็ นสาเหตุทท
ี่ าให ้การ
่ implant หัก, non-union หรือ malunion มากกว่า
รักษากระดูกบริเวณนีเ้ กิด complication เชน
สว่ นอืน
่
่ ตกจากทีส
การบาดเจ็บสว่ นใหญ่เกิดจาก high-energy trauma เชน
่ งู หรือ ถูกรถชน ในคน
่ ถูกกระแทกบริเวณต ้นขาใต ้ต่อ greater trochanter
สูงอายุเกิดจาก low energy trauma เชน
ั ้ ซงึ่ เป็ นสว่ นสาคัญทีท
ิ้
เมือ
่ เกิดกระดูกหักกล ้ามเนือ
้ ของขาจะมีการหดสน
่ าให ้ กระดูกเคลือ
่ นที่ ชน
proximal จะถูกกล ้ามเนือ
้ gluteus ทาให ้เกิด Abduction, iliopsoas muscle ทาให ้เกิด flexion
สว่ นกล ้ามเนือ
้ short external rotation จะทาให ้เกิด external rotate distal part จะเคลือ
่ น
ทีม
่ าด ้าน medial จากการดึงของกล ้ามเนือ
้ Adductor
อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงของผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ระดูกหัก บริเวณ subtroch จะพบลักษณะของขาผิดรูป
โดยมี shortening และ external rotate ในคนอายุน ้อยอาจพบว่ามีการบาดเจ็บต่อกระดูกเชงิ
กราน spine และกระดูกหน ้าแข ้งร่วมด ้วย ภาพถ่ายทางรังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ย femur โดยถ่ายให ้เห็น
่
ตะโพกจะชวยบอกถึงความรุนแรงของกระดูกทีหัก และชวยในการวางแผนการรักษาต่อไป
ในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ระดูกหักโดยทีม
่ แ
ี รงมากระทาไม่มากและลักษณะของกระดูกหักเป็ นชนิด
่ metastasis tumor มาที่ bone บริเวณ
transverse อาจเกิดจาก Pathological process เชน
subtrochanteric area แล ้วทาให ้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง
การรักษากระดูกหักในกลุม
่ subtrochanteric โดยการใช ้ internal fixation จะได ้ผลดีกว่า
conservative treatment การ traction แล ้วตามด ้วย brace จะทาให ้เกิดปั ญหา malunion ,
non-union และ delay-union ได ้มาก การทา internal fixation โดยใช ้ intramedullary nail
่ หักหรืองอได ้น ้อยกว่าการใช ้ plate และ screws การใส ่ bone graft
จะเกิด implant failure เชน
่
จะชวยให ้กระดูกติดเร็วขึน
้
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