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Elbow joint

ประกอบดวย - Humeroradial Joint
- Humeroulna joint
- Radioulna joint

Carrying angle 15o ( 5 o - 20 o)

Supracondylar Fracture
1.1
1.2

Extension type
Flexion type

1.1

Extension type
- เปน type ที่ common
- เกิดจากการบาดเจ็บในทางเหยียดแขนโดย olecanon เขาไปล็อคใน fossa แลวงัด
ใหสวน condyle แตกออกจาก shaft humerus
- มักเกิดในเด็กเนื่องจาก joint capsule และ ligament แข็งแรงกวากระดูก
โดยเฉพาะในตําแหนงรอยตอระหวาง humeral shaft กับ condyle ซึ่งเปนสวน
ของกระดูกที่บางที่สุด
- การตรวจรางกายตองแยกออกจาก elbow dislocation โดยคลํา essential
triangle of elbow จะพบวายัง symmetry อยู
- การรักษาขึ้นอยูกับ degree of displacement โดยมีเปาหมายใหได
anatomical alignment ที่ดี มี carrying angle ไมเกิด varus
deformity
- กรณี non-displace แนะนําใหใส posterior slap ในทางอศอก 90o

- กรณี displace ไมมาก อยูในวิสัยที่สามารถ reduce ไดใหทําการ reduction
under anesthesia

โดยเริ่มจาก traction ตามความยาวแขนแลว flex elbow ในขณะ flexion ก็ให
traction ไวตลอด อาจใชหัวแมมือชวยดันตรง olecanon เพื่อชวยใหชิ้น
condyle งอกลับเขาไปดานหนาไดงายขึ้น แลวใหงอขอศอกจนเกือบสุดโดยที่ยังคลํา
radial pulseได (หากงอขอศอกจนสุดแลวคลํา radial pulse ไมได ใหคอยๆ

เหยียดขอศอกออกที่ละนอยจนเริ่มคลํา pulseได) เมื่อไดมุมงอขอศอกที่มากที่สุดที่ยัง
คลํา pulse ไดแลว ใหเหยียดขอศอกเพิ่มอีก 5o - 10o เผื่อไวเวลาแขนบวม แลวใหใส
เฝอกในทานี้ หากชิ้น condyle ผิดรูปอยูในทา varus ใหจัด forearm ใหอยูใน
เฝอกที่เปนทํา pronate หากชิ้น condyle อยูในทา valgus ใหจัด forearm
อยูในทา supinate ซึ่งโดยสวนใหญมักจะผิดรูปอยูในทา varus จึงแนะนําใหจัด
forearm อยูในทา pronate หลังจากใสเฝอกแลวให film ซ้ําวาได alignment
ตามตองการหรือไม
- กรณี displace มาก หรือ try reduction แลวไมได alignment ที่ดีเปนขอ
บงชี้ในการผาตัด

Transcondylar Fracture
- เปนการหักของ distal humerus ที่อยูใน elbow joint capsule โดยรอย
แตกผานเขาไปใน capitulum และ trochae มักพบในผูสูงอายุที่กระดูกบาง
- การรักษา
เนื่องจากเปนการแตกของขอทําใหผิวขอไมเรียบ จึงนิยมที่จะผาตัดและจัดเรียง
กระดูก และผิวขอ และยึดดวยโลหะ

Intercondylar Fracture

- เปนการหักที่แยกชิ้น medial condyle และ lateral condyle ออกจากกัน
และมี supracondylar fracture รวมดวย เปนรูป “T” หรือ “Y”มักเกิดจาก
แรงกระแทกที่รุนแรง
- การรักษา เนื่องจากถูกการกระแทกที่รุนแรงจึงมักจะมี displacement จึงมักจะใช
การผาตัดแลวดามดวยโลหะ เพื่อใหได articular surface ที่เรียบ และ restore
elbow function ยกเวนในบางกรณีที่กระดูกแตกเปนชิ้นเล็กหลายชิ้น
(comminution) และกระดูกบางมากๆ ไมสามารถจะใชโลหะยึดได การผาตัดใน
กรณีนี้ก็อาจจะไมสามารถทําได อาจใชวิธี conservative treatment แทน โดย
ยอมรับผิวขอที่มี stepping บาง แตใหได alignment โดยรวมที่คอนขางใชได
และใหมี elbow motion เพื่อใหผูปวยใชงานแขนได
- สวนกรณี non-displace ใหรักษาโดยการใสเฝอกในทางอขอศอก 90o

Elbow Dislocation

- เปนการบาดเจ็บที่ olecanon เคลื่อนหลุดออกจาก distal condyle ของ
humerus ไปทาง posterolateral
- มักเกิดจากการลมลง เมื่อยันพื้นในทาเหยียดขอศอก
- ผูปวยจะปวดมาก จะมาหาแพทยในทาประคองแขนขางที่หลุด ในทาเหยียดเกือบสุด โดย
งอศอกเล็กนอย
- การตรวจรางกายใหแยกออกจาก supracondylar fracture เนื่องจาก elbow
dislocation เปนภาวะฉุกเฉินที่จําเปนตองไดรับการ reduction กลับโดยเร็วเพื่อ
ลดการบวมและปวดและลดปญหาของneurovascular compromise
- positive finding ที่สําคัญ ที่บงบอกวาเปน elbow dislocation ไมใช
supracondylar fracture คือ
1. Heuter's line ไมเปนเสนตรง (ปกติในเวลาเหยียดขอศอก Heuter's line
ซึ่งประกอบดวยmedial epicondyle, olecanon, lateral epicondyle
ตองอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน ซึงแมจะเกิด supracondylar fracture สามจุดนี้ก็
ยังอยูในแนวเดียวกัน)
2. Essential Triangle of elbow ไมเปนสามเหลี่ยมดานเทา

- จําเปนตองตรวจ associated neurovascular injury ดวยเสมอ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ulnar n. โดยตรวจ interosseous muscle และควร
มองหา associated fracture อื่นๆ เชน coronoid process, radial
head fracture ที่อาจเกิดรวมกันได
- การรักษา
เนื่องจาก elbow dislocation ทําใหเกิดการบาดเจ็บตอ nerve และเสน
เลือดที่อยูรอบๆ ได จึงควรรับการดึงกลับโดยเร็วที่สุด โดยกระทํา under
general anesthesia หรือ regional anesthesia

- วิธี reduction

เริ่มจากใหผูชวยออกแรงtractionตามแนวแขนของผูปวย สวนผูแพทย ใชสอง
มือรวบปลายตนแขนดึงมาทางดานหลังตานกับผูชวยแลวใชหัวแมมือทั้ง 2 ขาง
ชวยดันตรง olecanon ไปทางดานหนาจน elbow joint เขาที่จะไดยิน
เสียงและรูสึกวา olecanon เคลื่อนกับไปในเบา หลังจาก reduce แลวควร
ทดสอบการเคลื่อนไหววามี mechanical black หรือไม ถางอเหยียดไดสุด
แสดงวากระดูกกลับเขาที่จริง และไมมีเศษกระดูกแตกเขาไปขัดในขอ
หลังจาก reduce แลวควรคลองแขนไวประมาณ 1-2 สัปดาห หรือจนหายเจ็บ
แลวเริ่มใหเคลื่อนไหวขอเพื่อปองกันขอศอกยึดติด

Olecanon Fracture

เกิดจาก 2 mechanism คือ
1. direct injury ถารุนแรงจะเปน comminuted fracture
2. indirect injury จากการกระชากของกลามเนื้อ triceps ลักษณะจะเปน
transverse fracture
การรักษา
เนื่องจากเปน intraarticular fracture และ olecanon เปนแกนสําคัญของ
elbow extension จึงตองพิจารณาทั้ง 2 สวน ในการพิจารณาการรักษา
- โดยถาเปนกรณี non-displace fracture หรือ displace นอยกวา 2 mm.
และ X-ray ในทางอศอก 90o ไมพบสวนที่ fracture แยกหรือมีการเคลื่อนที่มากขึ้น
และผูปวยสามารถเหยียดศอกตานแรงโนมถวงได
- สวนกรณีที่ displace fracture ตองทําการผาตัดและยึดตรึงดวยโลหะ

Radial head Fracture
- สวนใหญเกิดจากลมเอามือยันพื้นในทาเหยียดศอกตรง ซึ่งแรงกระทําจะสงผานจากมือไปสู
radial head ใหไปกระแทกกับ capitulum ของ distal humerusซึ่งถาแรงกระทํา
รุนแรงมากจนทําให interosseous membrane ซึ่งยึดกระดูก radius กับ ulna ฉีก
ขาดดวยทําใหกระดูก radius เลื่อนขึ้นไปทาง proximal ตามแนวแรงกระทํา ทําใหกระดูก
radius หดสั่นกวากระดูก ulna หรือที่เรียกวา ulna plus เราเรียกการบาดเจ็บชนิดนี้วา

"Essex-Lopresti fracture dislocation"

Essex-Lopresti
lesion refers to longitudinal disruption of the radioulnar interosseous membrane and
proximal migration of the radius associated with fractures involving the proximal
radioulnar joint, the distal radioulnar joint, or both sites.

- ตรวจรางกายจะคลําไดวาบวมและกดเจ็บบริเวณ radial head โดยใชหัวแมมือกดคลํา
radial head บริเวณ proximal forearm ในกรณีที่ใชมืออีกขางหมุน forearmของ
ผูปวยไปมาในแนว pronate-supinate

- การรักษา
non-displace  immobilization [slap/sling]
displace  [ORIF] open reduction and internal fixation
comminute มากๆ ไมสามารถ fix ได  excision
Both Bone Forearm Fracture
- สาเหตุเกิดไดทั้ง direct injury ซึ่งทําใหเกิดรอยหักแบบ transverse ที่ระดับเดียวกัน
ของกระดูกทั้ง 2 ชิ้น กับ indirect injury ที่เกิดจากการบิดหมุนแขน ทําใหเกิดรอยหักเปน
แนว oblique ของกระดูกแตละชิ้น คนละตําแหนง
- เนื่องจากวา forearm ประกอบดวยกระดูก 2 ชิ้น คือ radius และ ulna โดยที่กระดูก
ulna ทําหนาที่เปนแกนใหกระดูก radius หมุนไปบนกระดูก ulna ทําให forearm เกิด
supination และ pronation ได ซึ่งถาหากวามีการหักและกระดูกติดไมไดรูปเหมือนเดิม
โดยที่ความตรง ความโคงผิดไปจะทําใหมีปญหาในการทํา pronate และ supinate ของ
forearm ได

- การรักษา forearm ในผูใหญจึงมีเปาหมายใหได anatomical reduction เพื่อเหตุผล
ดังกลาวขางตน จึงนิยมใชการผาตัดและดามโลหะ สวนการใสเฝอกใหผลการรักษาที่ไมสูดี
เนื่องจากไมสามารถจัดรูปของกระดูกไดอยางสมบูรณ

Ulna Fracture
- มักเกิดจากกระดูกกระแทกโดยตรง เชน ถูกตีในทาที่ใชแขนปองกันตัว จึงมีอีกชื่อหนึ่งวา
“night stick fracture”
- การรักษา
- ในกรณีที่มีการเคลื่อนที่ไมมากสามารถ control alignment ไดดวย long
arm cast ในทางอศอก 90o
- ในกรณีที่มีการโกงงอมากกวา 10o โดยที่ไมสามารถจัดแนวกระดูกใหตรงไดมากกวานี้
แนะนําใหผาตัดดามโลหะเพื่อใหได anatomical reduction

Monteggia's Fracture

เปนการหักของกระดูก ulna สวนตน รวมกับการหักกระดูก radius หลุดออกจากขอศอก
สวนใหญหัวกระดูก radius มักหลุดออกมาดานหนา สวนนอยอาจจะหลุดมากดานขางหรือ
ดานหลังแลวแตกรณี
จําเปนตองตรวจ radial n. และ posterior interosseous n. อยางละเอียดทุก
ครั้ง เนื่องจากเปนเสนประสาทที่เสี่ยงตอการบาดเจ็บรวมดวยมากที่สุด
การรักษา ในผูใหญถือเปนindication ในการ surgery เนื่องจากตองทําการ
reduce radial head ใหเขาที่และดามกระดูก ulna ดวยโลหะ

Galeazzi’s Fracture
Guleazzi's Fracture

- มีอีกชื่อหนึ่งวา "reverse Monteggia's fracture"
เปนการบาดเจ็บที่มีการหักของกระดูก radius สวนปลายรวมกับการเคลื่อนหลุดของ distal
ulnar ออกจากขอมือ
- การตรวจรางกายตรงขอมือจะคลําปลายกระดูก ulna ไดวาลอยขึ้นจากขอมือ เรียกวา
" piano key sign”
- การรักษา เปนในทํานองเดียวกับ Monteggia's fracture คือตองผาตัดดึง ulna เขาที่
และดามกระดูก radius ดวยโลหะ
สรุปการรักษา forearm fracture
- Both bone forearm fracture, Monteggia's, Galeazzi’s fracture
ในผูใหญเปน indication ในการทํา ORIF
- สวนในเด็กสวนใหญรักษาโดยการใสเฝอกได

