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General concept  

 Forearm bones มีหนา้ท่ีเช่ือมระหวา่ง arm กบั hand unit และมีการเคล่ือนไหวในแนว pronation และ supination โดยท่ี

กระดูก radius จะหมุนรอบ ulnar axis  ดงันั้น ถา้มีการผิดรูปของกระดูก radius หรือ ulnar จะรบกวนการหมุนอยา่งมาก (รูปท่ี1) 

  

รูปท่ี 1 : แสดง Forearm axis รูปท่ี 2 : แสดง ring stability ของ forearm system 

 Stability ของ both bones forearm นั้นเปรียบเหมือนแหวน โดยประกอบดว้ยกระดูก radius , ulnar , proximal 

radioulnar joint (PRUJ) บริเวณ elbow และ distal radioulnar joint (DRUJ) บริเวณ wrist  ดงันั้นหากมีการหกัท่ี 1 ต าแหน่งของ

กระดูกจะไม่พบการ displacement ท าใหใ้นกรณีท่ีพบ fracture forearm 1 ต าแหน่งท่ีมีการ displacement จ าเป็นตอ้งหาต าแหน่ง

ท่ี 2 ท่ีมีการเสียหายใน forearm system โดยอาจเป็น การหกัของกระดูกอีกต าแหน่ง ( Fracture both bones forearm ) หรือ มีการ

หลุดของขอ้ PRUJ ( Monteggie type fracture ) หรือ DRUJ ( Galeazzi type fracture ) ก็ได ้( รูปท่ี 2 ) 

 Configuration ของ fracture จะบ่งบอกกลไกการเกิดและ degree ของ soft tissue injury โดย bending force จะ

ก่อใหเ้กิด transverse fracture line ท่ีระดบัเดียวกนั , twisting force จะท าใหเ้กิด oblique หรือ spiral fracture ท่ีระดบัต่างกนั โดย



อาจมี PRUJ หรือ DRUJ injury ร่วมดว้ย , Direct force จะท าใหเ้กิด transverse หรือ comminuted fracture ร่วมกบั soft tissue 

injury ในบริเวณท่ีกระแทกซ่ึงบอกถึง high-energy injury ท าใหต้อ้งระวงัภาวะ compartment syndrome ท่ีอาจพบร่วมดว้ย 

 X-ray ท่ีใชว้นิิจฉยัภาวะ forearm fracture ไดส้มบูรณ์ จึงควรใหร้ายละเอียดของ fracture ( สามารถบอกต าแหน่ง , 

ลกัษณะของ fracture line , displacement ของ fracture ) รวมทั้งควรใหร้ายละเอียดของ PRUJ และ DRUJ ในกรณีท่ีสงสยัดว้ย 

 การผา่ตดั fracture forearm ส่วนใหญ่เป็น urgency ไม่ใช่ true emergency ดงันั้นก่อนการรักษา แพทยต์อ้งตรวจภาวะท่ี

เป็น true emergency ไดแ้ก่ opened fracture , compartment syndrome และ ตรวจ neurovascular status ในส่วน distal ต่อ 

fracture ดว้ยเสมอ  

1.  Fracture both bones forearm  

 ผูป่้วยมาดว้ยอาการปวด บวม และการผิดรูปท่ีค่อนขา้งชดัเจนของ forearm  ร่วมกบั X-ray พบการหกัของกระดูก 

radius และ ulna , ในเด็กอาจพบลกัษณะ incomplete fracture ( green-stick ) หรือ plastic deformation เน่ืองจาก periosteum หนา  

การรักษา  

 ในเด็กสามารถรักษาดว้ยการใส่เผือก long arm cast flex งอศอก 90 องศา เน่ืองจาก periosteum ท่ีหนาจึงสามารถ 

maintain reduction ได ้โดยถา้การหกัเกิด proximal ต่อ pronator teres จะใส่เฝือกในท่า supination forearm , ถา้หกั distal ต่อ 

pronator teres ใส่เฝือกท่า neutral forearm โดยจะใส่เฝือกประมาณ 6-8 สปัดาห์ และควรนดัมาตรวจ X-ray ในช่วง 1-2 สปัดาห์

แรก เพื่อประเมิน alignment หลงัจากลดบวมหรือเฝือกหลวม  

 กรณีไม่ accepted alignment หรือมีการเคล่ือนภายหลงั ควรรักษาดว้ยการผา่ตดั ( intramedullary rod , plate ,K-wire) 

 Acceptable alignment ส าหรับเดก็ อายนุอ้ยกวา่ 6 ปี angulation นอ้ยกวา่ 15 องศา , อาย ุ6-12 ปี นอ้ยกวา่ 10 องศา , 

อายมุากกวา่ 12 ปีใชเ้กณฑก์ารรักษาเหมือนผูใ้หญ่ เน่ืองจาก remodeling potential เหลือนอ้ยมาก ( นอ้ยกวา่ 2 ปี ) 

 Acceptable alignment ส าหรับผูใ้หญ่ จะสามารถรักษาดว้ยเฝือก เฉพาะกรณีท่ีเป็น non-displaced fracture เท่านั้น 

เน่ืองจาก การผิดรูปเพียงเลก็นอ้ยของกระดูก radius และ ulnar นั้นขดัขวางการเคล่ือนไหวในแนว prono-supination อยา่งมาก  

 ในผูใ้หญ่ “non-displaced” fracture both bones forearm  “อาจ” ท าการรักษาดว้ยการใส่เฝือก long arm cast แต่ตอ้ง

อธิบายถึงระยะเวลาการรักษาท่ีนาน (ประมาณ 8-12 สปัดาห์) และมีโอกาสเคล่ือนได ้ในกรณีท่ีมีการ displacement แนะน าการ

รักษาดว้ยการผา่ตดั( plate & screw) เน่ืองจากเป็น unstable fracture การ maintain reduction ท าไดย้ากและมกัไม่ส าเร็จดว้ยการ

ใส่เฝือก 

 ภาวะเร่งด่วนท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตดัฉุกเฉินทนัที คือ compartment syndrome และ opened both bones fracture    



2.  Fracture of a single forearm bone   

 Isolate fracture ของ radius bone และ ulna bone ( nightstick fracture ) พบนอ้ยมาก โดย mechanism of injury จะเกิด

จาก direct blow จึงมกัจะพบ soft tissue injury บริเวณท่ีหกัร่วมดว้ย 

 เน่ืองจาก forearm unit มีลกัษณะเป็น ring system ถา้มีการหกัจาก direct injury ท่ีต  าแหน่งเดียวมกัจะไม่มีการ 

displacement ดงันั้นถา้พบการ displacement ของ fracture of a single bone forearm แสดงวา่อาจมีการแตกของกระดูกอีก

ต าแหน่ง หรือมีการหลุดของขอ้ DRUJ หรือ PRUJ ร่วมดว้ย ซ่ึงบ่งบอกถึง unstable injury ท่ีตอ้งการการรักษาดว้ยการผา่ตดั 

 แพทยค์วรตรวจ sign ของ soft tissue injury บริเวณท่ีหกั , ตรวจกระดูกหกับริเวณอ่ืนท่ีอาจพบร่วมดว้ย , ตรวจขอ้ 

PRUJ และ DRUJ และ ส่ง X-ray ท่ีสามารถบอกรายละเอียดของ wrist และ elbow joint ร่วมดว้ยก่อนการรักษาเสมอ  

การรักษา 

 Acceptable alignment ในผูใ้หญ่ no angulation ส าหรับ radius , ส าหรับกระดูก ulnar angulation ควรนอ้ยกวา่ 10 องศา  

ส าหรับในเด็กใชเ้กณฑเ์ดียวกบั fracture both bones forearm  

 Isolated fracture ulnar ท่ี acceptable alignment สามารถรักษาดว้ยการใส่ long arm cast โดยใชเ้วลารักษาประมาณ 8 

สปัดาห์ โดยอาจเปล่ียนเป็น forearm brace หลงัจาก 2 สปัดาห์แรก  

 Isolate fracture radius ท่ี non-displacement สามารถรักษาดว้ย long arm cast แต่มีโอกาส displacement ไดสู้ง จึงตอ้ง 

X-ray ติดตามเป็นระยะ โดยถา้รอยหกัอยู ่proximal one-third ของกระดูก radius ใส่เฝือกในท่า supination forearm , อยู ่middle 

one-third  ใส่เฝือกท่า neutral forearm  และ ถา้รอยหกัอยู ่distal one-third ใส่เฝือกในท่า pronation forearm ( รูปท่ี 3 )  

 Unacceptable alignment หรือ displaced แนะน าการรักษาดว้ยการผา่ตดั  

            

 

                          

                        

รูปท่ี 3 : แสดง deforming force ของ fracture forearm รูปท่ี 4 : แสดง Monteggia (4a) และ Galeazzi fracture (4b) 



3.  Monteggia fracture-dislocation of the ulnar  

 Monteggia fracture หมายถึง fracture ของ proximal ulnar shaft ( ในเด็กอาจพบเป็น incomplete fracture )ท่ีพบร่วมกบั 

PRUJ dislocation โดยแบ่งลกัษณะของ fracture และการเคล่ือนหลดุของ radial head  ออกเป็น 4 types ( Bado Classification ) 

 Type I - Extension type - ulna shaft angulates anteriorly &  radial head dislocates anteriorly. ( พบไดบ่้อยท่ีสุด  60%) 

 Type II - Flexion type - ulna shaft angulates posteriorly & radial head dislocates posteriorly ( พบประมาณ 15%)  

 Type III - Lateral type - ulna shaft angulates laterally & radial head dislocates to the side ( พบประมาณ 20%) 

 Type IV - Combined type - both radius and ulna fractured &  radial head is dislocated ( anteriorly ) ( พบได ้5%) 

  ผูป่้วยจะมาดว้ยอาการ ผิดรูปของกระดูก ulnar ในขณะท่ี dislocation ของ radial head อาจไม่ชดัเจนเน่ืองจากการบวม

ของขอ้ศอก โดยส่วนใหญ่มกัเกิดจากการลม้โดยใชมื้อยนัพ้ืน ร่วมกบัมีแรงบิดบริเวณ forearm และ elbow ร่วมดว้ย  

 แพทยค์วรตรวจ neurovascular ในส่วน distal ต่อ injury ก่อนการรักษาเสมอ โดย radial nerve injury พบร่วมกนัได้

บ่อยท่ีสุด 

 การวนิิจฉยั Monteggia fracture จะตอ้งมี X-ray True AP , Lateral ของขอ้ศอกเพ่ิอประเมิน radial head dislocation 

โดยปกติ radial head จะตอ้งอยูใ่นแนวเดียวกบั capitellum ทั้งใน film AP และ Lateral view 

การรักษา  

 หลกัการรักษา Monteggia fracture คือการ restore normal length ของ ulnar bone เพ่ิอให ้radial head เขา้ท่ีและ stable  

 ในผูใ้หญ่ Monteggia fracture เป็น unstable fracture จึงแนะน ารักษาดว้ยการผา่ตดัเพ่ือ restore normal length ของ 

ulnar ( ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช ้plate & screw ) และ reduction radial head ใหเ้ขา้ท่ีและ ประเมิน stability  

 ในเด็ก หลกัการรักษาเป็นเช่นเดียวกบัในผูใ้หญ่แตเ่น่ืองจากในเด็ก ulnar fracture อาจเป็นแบบ complete fracture หรือ 

incomplete fracture ( green-stick หรือ plastic deformity ) ดงันั้นการ reduction กระดูก ulna  เพื่อใหไ้ด ้normal length อาจ

ใชก้าร closed reduction หรือ opened reduction ก็ได ้แต่ตอ้งแน่ใจวา่ หลงัจากการรักษาแลว้ radial head เขา้ท่ีดี ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนั

ภาวะ Chronic subluxation of radial head ในภายหลงั ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการวนิิจฉยัและการรักษาท่ีถูกตอ้ง  

 



4.  Galeazzi fracture-dislocation of the radius  

 เกิดจากการลม้มือยนัพ้ืนร่วมกบัมีแรงบิด รอยหกัมกัเกิดท่ีบริเวณ distal one-third ของกระดูก radius ร่วมกบัการหลุด

ของขอ้ DRUJ 

 แพทย ์ควรตรวจบริเวณของกระดูกท่ีมีการผิดรูป และ ตรวจการบาดเจบ็ของขอ้ DRUJ โดยมกัจะพบอาการ ปวด บวม 

บริเวณ distal ต่อ กระดูก ulnar หรือมี DRUJ instability และ dorsal dislocation ของ ulnar head ( Piano-key sign ) , ก่อนการ

รักษา ควรตรวจ Neurovascular status ส่วนปลายต่อ injury site โดยพบ ulnar nerve injury เกิดร่วมดว้ยไดบ่้อย   

 X-ray : มกัเห็น fracture บริเวณ middle-to-distal one-third ของ radius bone โดยรอยหกัเป็นแบบ transverse หรือ 

short oblique ร่วมกบัมี DRUJ subluxation หรือ dislocation ( มกัเป็น dorsal dislocation )  

การรักษา 

 หลกัการรักษาคลา้ยกบั Monteggia fracture คือ restore normal alignment ของ radius (โดยการผา่ตดั opened reduction 

radius bone ในผูใ้หญ่ , โดยการ closed หรือ opened reduction ในเด็ก ) และ restore stability of DRUJ joint หลงัจาก alignment 

ของ radius ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 
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