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กระดกูหักทีพ่บบรเิวณแขนและขอ้มอืเป็นภาวะทีจ่ะพบไดบ้อ่ยในเวชปฏบิัตปิระจ าวนั การดแูล
รักษาขึน้กับชนดิ ต าแหน่ง ความผดิปกตทิีพ่บรว่ม รวมทัง้ความรนุแรงของการบาดเจ็บ การ
วนิจิฉัยคงตอ้งอาศัยการถา่ยภาพรังสรีว่มดว้ย สิง่ส าคัญประการหนึง่ คอื การบาดเจ็บในบรเิวณนี้ 
แทจ้รงิแลว้เป็นไดห้ลายภาวะ มชีือ่เรยีกหลากหลาย มธีรรมชาตแิละการด าเนนิของโรคตา่งกัน
ไป ไดแ้ก ่Colles Fracture, Smith Fracture, Galeazzi Fracture และ Monteggia Fracture 
เป็นตน้ ดังนัน้แพทยค์วรใหก้ารวนิจิฉัยอยา่งถกูตอ้งกอ่นวา่พยาธสิภาพเกดิบรเิวณใด และมคีวาม
รนุแรงมากนอ้ยเพยีงไร เพือ่น าไปสูก่ารใหก้ารดแูลรักษาทีถ่กูตอ้งและเหมาะสม  

I. Colles Fracture 

Fracture distal end of radius หลายคนคุน้เคยกับชือ่ของ Colles fracture ในปัจจบุันนี ้
fracture distal end of radius ไดม้กีารพัฒนาไปกวา่เดมิมากเนือ่งจาก Abraham Colles ไดใ้ห ้
ค านยิามไวเ้มือ่ประมาณ 100 ปีกอ่นวา่ “the fracture just an inch proximal to the 
radiocarpal joint” ซึง่ในขณะนัน้ภาวะนีม้ักเกดิขึน้กับผูป่้วยสงูอาย ุ(มักจะมอีายตุัง้แต ่50 ปีขึน้
ไป) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูห้ญงิ ซึง่พบวา่ภาวะกระดกูหกับรเิวณนีจ้ะพบไดบ้อ่ยทีส่ดุในบรรดา
กระดกูหักในกลุม่ ผูท้ีม่อีาย ุ50 ปีขึน้ไป มักพบความผดิปกตขิองกระดกูบาง (osteoporosis) อยู่
กอ่นแลว้ ดังนัน้กลุม่อายทุีพ่บกระดกูหกัชนดินีจ้งึอยูใ่นกลุม่ผูป่้วยทีม่อีายใุกล ้เคยีงกับกระดกู
สะโพกหัก กลไกการเกดิมักจะเป็นการลืน่แลว้ลม้ลงเอามอืทา้วพืน้ท าใหก้ระดกูหักในทา่ที ่มอื
อยูใ่นลักษณะของ dorsiflexion, pronation (รปู 1) 

 

 
รปู 1 : แสดงกลไกการบาดเจ็บของ Colles fracture  

กระดกู distal fragment ของ radius จะอยูใ่นทา่ dorsal displaced แตปั่จจบุันนีล้ักษณะของ 
fracture distal end of radius พบมากขึน้ในกลุม่ทีเ่ป็น high energy trauma และมอีายตุ า่ลง
มา ลักษณะการแตกของกระดกูจงึเปลีย่นแปลงไปกวา่แตก่อ่นนีเ้ป็นอันมาก ดังนัน้การใหก้าร
รักษาในปัจจบุันนีจ้งึมกีารเปลีย่นแปลงไป ควรพจิารณาเป็นรายๆ ไป 



Clinical feature ลักษณะอาการจะตรวจพบการผดิรปูของกระดกู ทีเ่ป็นลักษณะจ าเพาะ (dinner 
fork deformity) และมกีารบวมอยูร่อบๆ ขอ้มอื และบรเิวณเหนอืขอ้มอืเล็กนอ้ย 

Radiographic feature ภาพรังสขีอง fracture distal end of radius จะสามารถเห็นลักษณะ
กระดกูหักวา่เป็น stable หรอื unstable fracture ไดจ้ากการแตกละเอยีด สิง่ส าคัญทีจ่ะตอ้ง
พจิารณาคอื ความตอ่เนือ่งของแนวกระดกูผา่นขอ้ distal articular surface of radius ซึง่ปกติ
มักจะม ีradial inclination ประมาณ 11-23 องศา และม ีvolar inclination ประมาณ 0-11 องศา 
(รปู 2) 

 
รปู 2 : แสดง normal inclination of distal radius articular surface 

การรักษากรณี non-displaced fracture distal end of radius ตอ้งพจิารณาถงึกระบวนการดงึ
กลับเขา้ที ่โดย Reverse mechanism of injury แลว้รักษาตอ่ โดยการใสเ่ผอืกไวเ้ป็นระยะเวลา
ประมาณ 6 สปัดาห ์สว่น displaced fracture distal end of radius จะตอ้งพจิารณาการดงึ
กระดกูกลับเขา้ที ่และพจิารณาถงึลักษณะของผวิขอ้ทีจ่ะสามารถถกูดงึกลับเขา้มาเป็นปกติ
ดังเดมิไดห้รอืไม ่หากผวิขอ้เสยี congruity หรอืการสบของผวิขอ้เสยีไป จะท าใหเ้กดิม ีpost 
traumatic arthritisไดใ้นภายหลัง ดังนัน้การรักษาท่ัวไปจงึมกีารดงึตามแนว longitudinal axis 
เพือ่แยก impaction ออกจากกัน และท าการดดัไปทาง volar flexion และ ulna deviation  

การดงึกระดกู fracture distal radius เขา้ทีจ่ าเป็นตอ้งมวีธิรีะงับความเจ็บปวดทีด่เีพยีงพอกอ่น 
ซึง่อาจใชว้ธิกีาร local block (Hematoma block) หรอื Brachial plexus block หรอืใชว้ธิดีม
ยาสลบ (Gereral anesthesia) แลว้แตก่รณี เชน่ในเด็กทีข่าดความรว่มมอือาจจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ใชว้ธิดีมยาสลบแทนการระงับ ปวดเฉพาะที ่สว่นในผูใ้หญอ่าจใชว้ธิ ีHematoma block อยา่งก็
ตามการท า Hematoma block นีต้อ้งค านงึผลเสยีทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นจาก close fracture 



กลายเป็น open fracture ได ้การท า Hematoma block จ าเป็นทีต่อ้งใชว้ธิสีะอาด (Sterile 
technique)  

กอ่นจะท าการดงึกระดกูเรเดยีสเขา้ที ่โดยพยายามดงึใหแ้นวแรงผา่นตามแกนแนวยาว 
(longitudinal axis) นัน้ อาจจะปรับวธิกีารดงึโดยอาศัยเครือ่งชว่ย เชน่ เครือ่งรัดนิว้ ถว่งน ้าหนัก 
และดงึในแนวดิง่ (vertical distration force) โดยใหม้อืหอ้ยกับราวแขวนและใชน้ ้าหนักถว่งตรง
บรเิวณตน้แขนเพือ่ใหต้ าแหน่ง กระดกูหักถกูดงึแยกออก หลังจากนัน้ท าการยดึ 
(Immobilization) ดว้ยการใสเ่ฝือกแบบสัน้ (short arm cast) และจ าเป็นตอ้งดแูลเฝือกหลังใส่

แลว้เป็นอยา่งด ีเพือ่ป้องกันภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการใสเ่ฝือก 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกระดกูหัก distal radius นัน้มลีักษณะเป็นการแตกหักของกระดกูเป็นชิน้เล็ก
หลายๆ ชิน้ (comminuted fracture) หรอืในกรณีทีเ่กดิขึน้กับผูท้ีม่อีายนุอ้ย เชน่ ในคนหนุ่มสาว 
ความจ าเป็นในการทีต่อ้งคงแรงดงึแนวกระดกูทีห่กัไว ้เนือ่งจากในระยะยาวอาจเกดิการยบุตัว
ของต าแหน่งกระดกูหกั (collapse) และอาจจะมผีลตอ่การท างานของแขนในภายหลัง รวมทัง้
กระดกูออ่นผวิขอ้ (articular surface) อาจจะไมส่ามารถคนืกลับมาได ้ความจ าเป็นของการ
ผา่ตัดจงึอาจจะมบีทบาทในกลุม่คนไขเ้หลา่นี้ โดยอาจจะใชว้ธิกีารดงึแนวกระดกูหกัโดยใช ้

อปุกรณ์ดามกระดกูหกัทีอ่ยูภ่ายนอก (External fixator) และจัดแนวกระดกูเพือ่ใหก้ระดกูออ่นผวิ
ขอ้เชือ่มตอ่กันด ีดังนัน้ใชก้ารยดึดว้ยเหล็กภายใน (K-wire fixation) อาจชว่ยรักษาแนวกระดกู
ออ่นผวิขอ้ใหก้ลับคนืมา และในกรณีทีม่กีระดกูหกัเป็นชิน้เล็กหลายชิน้มาก อาจจ าเป็นตอ้งใส ่
bone graph ตรงบรเิวณชอ่งวา่งของกระดกูหักทีอ่าจเกดิขึน้หลังจากดงึแนวกระดกูออกจากกัน
แลว้ 

การดแูลหลังผา่ตัด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งดแูลเรือ่งการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยจะตอ้งพยายามให ้
ผูป่้วยมกีารขยับนิว้มอืและขอ้ตา่งๆ (Range of motion = ROM) ทีไ่มไ่ดถ้กูครอบคลมุดว้ยเฝือก
หรอื external fixator นอกจากนัน้การดแูลเฝือกดา้นๆ อืน่ เป็นไปตามหลักปกตคิอืไมใ่หเ้ฝือก
ถกูน ้า ป้องกันอาการคันจากการใสเ่ฝือก โดยอาจแนะน าใหผู้ป่้วยใชแ้อลกอฮอลห์ยอดลงไปใน
เฝือกไดห้ากมกีารอาการคันเกดิขึน้ หา้มเฝือกถกูความรอ้น หา้มเฝือกถกูทับ หรอืใชน้ ้ารอ้นหรอื
น ้าเย็นประคบ เป็นตน้ 

ผลแทรกซอ้นของการรักษา Colles fracture ไดแ้ก ่ 

1. ขอ้นิว้มอืยดึตดิจากการไมไ่ดเ้คลือ่นไหว 
2. ขอ้ไหลต่ดิ 
3. กระดกูตดิผดิรปู (Malunion) 
4. Compartmental syndrome  
5. Reflex sympathetic dystrophy 

ความผดิปกตติา่งๆ เหลา่นีส้ามารถทีจ่ะป้องกันไดโ้ดยใชก้ายภาพบ าบัดเขา้มาชว่ย ไดแ้ก ่การ
ขยับนิว้มอื ขอ้ศอกรวมทัง้ขอ้ไหล ่(ROM exercise) สว่น malunion สามารถทีจ่ะแกไ้ดโ้ดยการ
ดงึกระดกูใหอ้ยูใ่นต าแหน่งทีด่ ีอยา่งไรก็ตามลกัษณะของ malunion นีส้ามารถทีจ่ะยอมรับได ้
บา้งในผูป่้วยสงูอายแุละผูท้ีไ่มม่คีวามจ าเป็นตอ้ง ใชแ้รงหรอืขอ้มอืในการท างานหนักมากนัก สิง่
ทีส่ าคัญมากกวา่ คอื การเกดิการเคลือ่นทีข่องขอ้มอื (subluxation of radio-ulnar joint) ซึง่จะ
จ ากัดการเคลือ่นไหวของขอ้มอืหรอืมกีารเจ็บขอ้มอืเรือ้รังภายหลังได ้อกีสิง่หนึง่อาจพบไดจ้ะแม ้
ไมบ่อ่ยนัก แตเ่ป็นสิง่ทีม่คีวามส าคัญก็คอื Reflex sympathetic dystrophy ในกรณีของ 
fracture distal end of radius เราอาจจะพบ Sudex reflex sympathetic dystrophy การ
แกไ้ขก็เชน่เดยีวกันคอืพยายามท ากายภาพบ าบัดของขอ้นิว้สว่นตา่งๆ เพือ่ป้องกันการบวม  

  



II. Smith Fracture  

กระดกูหักทีเ่กดิบรเิวณปลายกระดกูเรเดยีสอกีชนดิหนึง่ทีม่ลีักษณะการผดิรปูไปในทางตรงกัน
ขา้มกับ Colles fracture อาจเรยีกวา่ reverse Colles fracture เป็นกระดกูหกัทีพ่บไมบ่อ่ย
เทา่กับ Colles fracture เนือ่งจากโดยปกตแิลว้คนเราจะมกีลไกในการทีจ่ะป้องกันการบาดเจ็บ
ของตัวเองในขณะทีล่ม้ลง โดยการเอามอืยันพืน้ ซึง่ลักษณะของมอืทีย่ันพืน้มกัจะอยูใ่นทา่
กระดกขอ้มอืขึน้ (dorsiflexion) ดังนัน้แนวแรงจงึกอ่ใหเ้กดิการเคลือ่นของกระดกูแขนสว่นปลาย
ไปทางดา้น dorsal side รว่มกับเกไปทางดา้นนอก (radial deviation) แตบ่างกรณีขณะไดรั้บ
บาดเจ็บนัน้ขอ้มอืจะอยูใ่นลักษณะของการงอมอื (volar flexion) เชน่ ขณะทีก่ าลังก าสิง่ของ
แลว้ลม้ลง ดังนัน้ลักษณะของกระดกูหักจงึมกีารเคลือ่นไปทางดา้น volar side เราเรยีกลักษณะ
นีว้า่ Smith fracture การดงึกระดกูเขา้ที ่(reduction) จะใชว้ธิตีรงขา้มกับกลไกทีใ่ชส้ าหรับ 
Colles fracture กลา่วคอื ใชแ้รงดงึตามแนวยาวของแขน และดัดขอ้มอืใหอ้ยูใ่นทา่ 
dorsiflexion และ ulnar deviation แลว้ท าการยดึกระดกูในลักษณะเดยีวกัน 

  

III. Fracture Shaft of Radius and Ulnar Bone  

กระดกูหักบรเิวณนีอ้าจจะพบเป็นลักษณะของกระดกูแขน radius หรอื ulnar หักอันเดยีวโดดๆ 
หรอืเป็นกระดกูหักทีเ่กดิขึน้กับกระดกูทัง้สองอัน คอื ทัง้ radius และ ulnar แตอ่ยา่งไรก็ตาม
เนือ่งจากโครงสรา้งพืน้ฐานของกระดกูแขนทัง้สองอันนีเ้ชือ่มตอ่กันอยา่งแข็งแรงดว้ยขอ้ตอ่ 
distal radio-ulnar joint, proximal radio-ulnar joint และ interosseous membrane ดังนัน้
หากมกีารหักของกระดกูใดกระดกูหนึง่ มักจะมกีารเสยีหนา้ทีห่รอืท าลายโครงสรา้งทีเ่ชือ่มตอ่กัน
นีด้ว้ย เชน่ กระดกูหักทีบ่รเิวณ distal 1/3 of radius bone มักจะพบ วา่มคีวามผดิปกตขิองขอ้
ตอ่ distal radio-ulnar joint ดว้ย ซึง่เรยีกวา่ Galeazzi fracture สว่นกระดกูหักบรเิวณสว่นตน้
ของกระดกู ulna อาจจะพบการเคลือ่นของขอ้ตอ่ proximal radio-ulnar joint ได ้ซึง่เรยีกวา่ 
Monteggia fracture dislocation  

  

IV. Galeazzi Fracture  

Galeazzi fracture เป็นการหักของกระดกูแขนเรเดยีส รว่มกับการเคลือ่นทีข่องขอ้ตอ่ distal 
radio-ulnar joint ลักษณะของกระดกูหักชนดินีม้ักจะพบวา่กระดกู distal ตอ่สว่นตน้จะผดิรปูอยู่
ในทา่คว า่ (pronation) เนือ่งจากถกูแรงดงึของกลา้มเนือ้ Pronator quadratus กระดกูเรเดยีส 
distal ตอ่สว่นทีห่กัจะถกูกลา้มเนือ้ supinator ดงึกลับ ท าใหก้ระดกูสว่นนีแ้ยกออกจากกัน (รปู 
3) 



 
รปู 3 : แสดงกลไกการผดิรปูของ Galeazzi fracture 

ส าหรับวธิกีารรักษาท าไดโ้ดยการดงึกระดกูใหเ้ขา้ที ่(close reduction) ในกรณีไมม่กีารเคลือ่น
ตัวของชิน้นกระดกูหักออกจากกัน (โอกาสมนีอ้ย) หากจะท าการรักษาโดยวธิดีงึกระดกูใหเ้ขา้ที่
หรอื immobilization แลว้ ตอ้งใชว้ธิดีงึกระดกูหักสว่นปลายเขา้มาหาชิน้กระดกูหกัสว่นตน้ 
ดังนัน้จงึจะตอ้งพยายามดามกระดกูหกัสว่นปลายใหอ้ยู ่ในทา่คว า่ (pronate) ซึง่ในทา่นีจ้ะท าให ้
ขอ้ตอ่ distal radio-ulnar joint สญูเสยีความมั่นคง ดังนัน้การบาดเจ็บทัง้สองแหง่ทีต่อ้งการยดึ
ดามกระดกูในต าแหน่งทีต่า่งกันนี ้จงึเป็นผลส าเร็จไดย้าก และมักจะตอ้งเปลีย่นมาใชว้ธิกีาร
ผา่ตัด มผีูใ้หช้ือ่ลักษณะของกระดกูหักชนดินีว้า่ fracture of necessity เนือ่งจากความไม่
สมดลุยข์องแนวแรงกลา้มเนือ้ทีด่งึท าใหเ้กดิลักษณะของ malunion หรอืขอ้พกิารผดิรปูแบบ
ตา่งๆ หากจะตอ้งท าการผา่ตัด แพทยม์ักจะยดึกระดกูดว้ย plate และ screw และท าการดาม
กระดกูแขนในทา่หงายแขน (supination) เพือ่ใหข้อ้ตอ่ distal radio-ulnar joint มกีารหายที่
สมบรูณ ์

  

V. Fracture Proximal 2/3 of Radius  

เมือ่เกดิลกัษณะการหักของกระดกูเรเดยีสสว่นตน้ 2 ใน 3 ก็มักจะพบการเคลือ่นทีเ่ชน่เดยีวกัน
และการคงแนวกระดกูใหถ้กูตอ้ง ภายหลังการจัดกระดกูใหเ้ขา้ที ่มักจะกระท าไดย้าก จงึมักจบ
ดว้ยการท าผา่ตัดและดามดว้ยโลหะเสมอ 

ผลแทรกซอ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดจ้ากการรักษา fracture radius ไดแ้ก ่ 

• กระดกูตดิชา้ (Delay-union) 
• กระดกูไมต่ดิ (Non-union) 
• กระดกูตดิผดิที ่(Mal-union) 
ซึง่มักจะเป็นปัญหาในเรือ่งของการขยับแขนในอนาคตตอ่ไป 

  



VI. Fracture of Radius and Ulnar Bone  

Fracture of radius and ulnar bone มักจะพบไดใ้นกรณีทีไ่ดรั้บบาดเจ็บจากแรงกระท า
โดยตรง (direct injury) หรอืโดยออ้ม (indirect injury) ในกรณีทีเ่ป็นแรงกระท าตอ่กระดกู
โดยตรงมักจะพบเห็นรอยหักเป็นแนวขวางกระดกู (transverse fracture) ทีร่ะดับเดยีวกันของ
กระดกูทัง้สองชิน้ หากมแีรงบดิเขา้มาเกีย่วขอ้ง อาจจะท าใหพ้บรอยกระดกูหกัเป็นแนวเฉียง 
(oblique fracture) ของกระดกูแตล่ะชิน้ ส าหรับวธิรัีกษาอาจจะใชว้ธิ ีclose reduction ไดบ้า้ง
ในบางกรณี ถา้หากท า close reduction แลว้ ปลายกระดกูทัง้สองเขา้มาสบกันพอด ีก็อาจจะ
ยอมรับได ้แตห่ากการบาดเจ็บทีร่นุแรงเกดิขึน้ อาจจะไมส่ามารถท าการดงึกระดกูเขา้หากันได ้
ถา้เป็นเชน่นัน้จะตอ้งท าการผา่ตัด โดยยดึดว้ยโลหะตอ่ไป ส าหรับผลแทรกซอ้นทีอ่าจจะตามมา
ได ้ในกรณีทีท่ าการรักษาโดยวธิ ีclose reduction และดามกระดกูดว้ยเฝือกอยา่งยาว (long 
arm cast) ไดแ้ก ่การเกดิ cross union หรอื malunion หรอื nonunion ผลแทรกซอ้นทีอ่าจจะ
เกดิจากการท าผา่ตัด ไดแ้ก ่การเกดิมกีารตดิเชือ้เกดิขึน้ ดังนัน้การเลอืกวธิรัีกษาดว้ยการผา่ตัด 
หรอืไมผ่า่ตัด จงึขึน้อยูก่ับลักษณะของกระดกูหักและความพรอ้มของแตล่ะที ่ทัง้ความพรอ้มของ
ผูป่้วยเอง ความพรอ้มของเครือ่งมอืและความพรอ้มของแพทยผ์ูรั้กษา 

  

VII. Monteggia Fracture 

Monteggia fracture เป็นการหักของกระดกู ulna รว่มกับการเคลือ่นของขอ้ proximal radio-
ulnar joint ดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ถงึความสมัพันธร์ะหวา่งกระดกู radius และ ulna ดังนัน้เมือ่
กระดกู proximal ulna หัก จงึมโีอกาสทีจ่ะพบการเคลือ่นของขอ้ตอ่ proximal radio-ulnar 
joint ไดบ้อ่ย และในการผา่ตัดแกไ้ข การดงึกระดกูใหเ้ขา้ทีม่ักจะท าไดย้าก กลไกของการ
บาดเจ็บชนดินีม้ักจะเป็นแรงกระท าโดยตรงตอ่กระดกูแขน ทา่ทีพ่บบอ่ยไดแ้ก ่ทา่ทีย่กแขนขึน้
เพือ่ป้องกันตัวขณะถกูของแข็งต ีแรงกระท าจะเขา้สูต่ัวกระดกู ulna โดยตรง และถา้แรงกระท า
มากขึน้ จะท าใหก้ระดกู radius หลดุออกจากเบา้ของกระดกูตน้แขน humerus ได ้(รปู 4) 



 
รปู 4 : แสดงกลไกการผดิรปูของ Monteggia fracture  

วธิกีารรักษา Monteggia fracture มักจะตอ้งใชก้ารผา่ตัดแกไ้ข เชน่เดยีวกันกับ Galeazzi 
fracture โดยการท าผา่ตัดยดึดว้ยโลหะบรเิวณกระดกู ulna และดงึขอ้ตอ่ proximal radio-
ulnar joint เขา้ที ่จากนัน้อาจจะดามกระดกูตอ่ดว้ยเฝือกยาว (long arm cast) ในทา่หงายแขน 
(supination) หรอืยดึกระดกูดว้ยโลหะ (pin) 

  

VIII. Fracture & Dislocation of the Elbow 

จะกลา่วเฉพาะกระดกูหักและขอ้เคลือ่นในต าแหน่งทีพ่บบอ่ย 4 แหง่ ไดแ้ก ่

1. Fracture of the Humerus  

อาจเกดิจากแรงทีม่ากระท าโดยตรง หรอืแรงบดิหมนุรอบกระดกู Humerus มักพบในผูท้ีม่ปัีญหา
กระดกู Humerus พรนุมากกวา่ปกตอิยูก่อ่น เชน่มเีนือ้งอก หรอืกลา้มเนือ้ biceps และ triceps 
ไมแ่ข็งแรงพอ จงึทนแรงบดิหมนุไมไ่ด ้ท าใหเ้กดิกระดกูหกัได ้(รปู 5)  



 
รปู 5 : แสดงลักษณะการแตกของกระดกู distal humerus ลักษณะตา่งๆ 

การวนิจิฉัยผูป่้วยกระดกูตน้แขนหัก ท าไดด้ังนีค้อื ผูป่้วยจะมอีาการเจ็บปวดขึน้ทันททัีนใด ขยับ
แขนและขอ้ศอกไมไ่ด ้เนือ่งจากเจ็บมาก การตรวจรา่งกายพบความไมต่อ่เนือ่งของกระดกู 
Humerus และมกีารผดิรปู บวม มเีสยีงของปลายกระดกูหกัเวลาขยับ ในกรณีทีเ่ป็น compound 
fracture อาจพบปลายกระดกูทิม่ออกมานอกเนือ้จนเห็นได ้หรอืม ีbone marrow ไหลออกมา
จากแผล การถา่ยภาพรังสจีะชว่ยยนืยันผลการวนิจิฉัยได ้รวมทัง้บอกสาเหตพุืน้ฐานเชน่ มเีนือ้
งอกอยูเ่ดมิเป็นตน้ 

วธิกีารรักษาในเบือ้งตน้ใชไ้มห้รอืของแข็งดามบรเิวณกระดกูหกันัน้ไวก้อ่น ดว้ยผา้ หากการแตก
นัน้ใกลข้อ้ก็อาจใชด้ามดว้ยเฝือก (Coaptation splint) จนกระท่ังตรวจรา่งกายหรอืภาพถา่ยรังสี

มหีลักฐานวา่กระดกูเริม่ตดิแลว้ จงึเริม่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพเพือ่ป้องกันขอ้ตดิและกลา้มเนือ้ลบี
ตอ่ไป หากพบมกีระดกูพรนุ จ าเป็นตอ้งหาสาเหตขุองกระดกูพรนุดว้ย 

การรักษาโดยการผา่ตัด (รปู 6) ก็เป็นทางเลอืกอกีอยา่งหนึง่ส าหรับในทีม่เีครือ่งมอืพรอ้ม 
ทมีงานพรอ้ม และมผีูเ้ชีย่วชาญเพยีงพอ เพือ่ใหส้ามารถฟ้ืนฟสูมรรถภาพไดเ้ร็วขึน้ 



 
รปู 6 : แสดงวธิกีารผา่ตัดดามดว้ยโลหะชอ่งกระดกูสว่นปลาย Humerus หัก 

2. Supracondylar fracture 

ในเด็กพบกระดกูหกัชนดินีไ้ดบ้อ่ย แมเ้ป็นอบุัตเิหตจุากการวิง่เลน่หกลม้ธรรมดา พบชนดิของ 
extension ไดบ้อ่ยกวา่ flexion มักมปีระวตัลิม้ลงเองและเอามอืยันพืน้ 

การวนิจิฉัยไดจ้ากประวตัหิกลม้ เอามอืหรอืขอ้ศอกลงพืน้ ไดย้นิเสยีงกระดกูหัก ขยับขอ้ศอก
ไมไ่ด ้เนือ่งจากปวดมาก บวมมาก ตอ้งวนิจิฉัยแยกโรคจากขอ้ศอกเคลือ่น โดยตรวจด ูtripod 
หรอืสามเสา้ของ olecranon, lateral และ medial epicondyle ระวงัปัญหาการไหลเวยีนของ
เลอืดไปทีป่ลายแขน เนือ่งจาก ขอ้ศอกบวมมาก อาจมปัีญหาลกุลามเป็น compartment 
syndrome ได ้รวมทัง้เสน้ประสาท อาจมกีารบาดเจ็บจากปลายกระดกูหกัหรอืถกูกดจากแรงดัน
ทีเ่พิม่ข ึน้ 

การรักษานัน้สว่นใหญรั่กษาโดย closed reduction และ Immobilization ดว้ย slap มักจะ
ไดผ้ลด ีควรระวงัเรือ่งผลแทรกซอ้นจากการบาดเจ็บตอ่เสน้ประสาทและการไหลเวยีนของเลอืด
ในบางรายทีไ่มส่ามารถ immobilization ดว้ย slap อยา่งเดยีวก็อาจจ าเป็นตอ้งยดึดว้ย K-wire 

3. Dislocation of the elbow 

ขอ้หลดุชนดินีถ้อืวา่เป็นชนดิทีพ่บไดบ้อ่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเด็กอายนุอ้ยกวา่ 10 ขวบ 
ส าหรับในผูใ้หญพ่บเป็นอันดับ 2 รองจากหัวไหลห่ลดุ กลไกการเกดิมักเกดิจากการหกลม้ มอื
ทา้วพืน้ในทา่เหยยีดขอ้ศอก 

การวนิจิฉัยผูป่้วยมักใหป้ระวตัหิกลม้ลกัษณะดังกลา่ว และมกีารปวดบวมบรเิวณนัน้มาก การตรวจ
รา่งกายจะพบการผดิรปูของสามเสา้ (tripod) บรเิวณขอ้ศอก โดย olecranon จะเลือ่นมาอยู่



ระดับเดยีวกันกับ lateral และ medial epicondyle และผูป่้วยขยับงอขอ้ศอกไมไ่ด ้เนือ่งจากขอ้
หลดุ การตรวจรา่งกายจะตอ้งระวงัการบาดเจ็บตอ่เสน้ประสาทและการไหลเวยีนของเลอืดทีแ่ขน
สว่นปลายดว้ยเชน่กัน 

การรักษาควรดงึเขา้ทีด่ว้ยความระมัดระวงั และไมค่วรรอเป็นเวลานาน การรักษามักประสบ
ความส าเร็จ เมือ่ดงึเขา้ทีแ่ลว้อาการเจ็บปวดจะลดลงมากและผูป่้วยสามารถขยับงอเหยยีด
ขอ้ศอกไดด้ขี ึน้ทันท ีจากนัน้ควร ถา่ยภาพรังสเีพือ่ ยนืยันอกีครัง้หนึง่วา่ขอ้เขา้ทีด่แีลว้ และ 
immobilization ดว้ย slap ในทา่ขอ้ศอกงอประมาณ 90 องศา ควรตรวจดชูพีจรทีข่อ้มอืดว้ยวา่
การไหลเวยีนของเลอืดปกตดิ ีหากการดงึไมเ่ขา้ที ่อาจจ าเป็นตอ้งใชข้บวนการทางวสิญัญเีพือ่
ชว่ยใหก้ลา้มเนือ้โดยรอบคลายตัว และสามารถดงึเขา้สะดวกขึน้ 

หลังจากใส ่slap ไว ้1 สปัดาหแ์ลว้ ควรใหผู้ป่้วยเริม่ท ากายภาพบ าบัด เพือ่ป้องกันขอ้ศอกยดึตดิ 
ควรใสเ่ฝือกอยูน่าน 2-3 สปัดาหแ์ลว้ จงึพจิารณาเอาเฝือกออก 

ในผูป่้วยบางรายอาจพบวา่ขอ้ศอกเสยีความมั่นคงหลังจากการดงึเขา้ทีแ่ลว้ อันเนือ่งจากมเีอ็น
ยดึขอ้ศอกฉกีขาด ก็อาจจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตดัสรา้งเสรมิเอ็นบรเิวณนีใ้นภายหลัง 

4. Fracture of the radial head 

กระดกูหักในขอ้ศอกทีเ่กดิจากการบาดเจ็บจากกฬีา ทีพ่บบอ่ยไดแ้ก ่Radial head fracture ซึง่
กลไกการเกดิมกัเกดิจากหกลม้แขนเหยยีดมอืทา้วพืน้ โดยอาจพบรว่มกับขอ้ศอกเคลือ่น และมัก
มกีารบาดเจ็บของ distal radioulnar joint, interosseous membrane รวมทัง้เสน้ประสาทดว้ย 

การวนิจิฉัยโดยอาศัยประวตัดิังกลา่วขา้งตน้ ผูป่้วยมอีาการปวดบวมมากทีข่อ้ศอก ขยับขอ้ศอก
ไมไ่ดต้รวจรา่งกายพบขอ้ศอกบวมมาก อาจปวดรา้วไปถงึแขนและขอ้มอื ทีส่ าคัญคอืเห็น
กระดกูหักทีบ่รเิวณ Radial head จากภาพถา่ยรังส ี

การรักษาอาจแบง่วธิกีารรักษาออกตามความรนุแรงและลักษณะของกระดกูทีห่ัก โดยอาจใชก้าร
แบง่ของ Mason ไดด้ังนี ้

ชนดิที ่1 กระดกู Radial head แตกไมเ่คลือ่นทีแ่ละผวิขอ้ถกูท าลายนอ้ยกวา่ 25% สามารถ
รักษาโดยไมต่อ้งผา่ตัด ใชก้ารดามดว้ยเฝือกออ่นไว ้แลว้เริม่กายภาพบ าบัดเพือ่ป้องกันขอ้ศอก
ตดิ 

ชนดิที ่2 กระดกู Radial head แตกและเคลือ่นทีบ่า้ง มกีารหักงอหรอืทรดุตวัของ Radial head 
บา้ง การรักษากลุม่นี ้มทีางเลอืกหลายวธิ ีเชน่ 

• ใสเ่ฝือกไวแ้ละท ากายภาพบ าบัดตอ่เพือ่ป้องกันขอ้ศอกตดิ แลว้ตดิตามดอูาการตอ่ไป 
• ผา่ตัดดามโลหะยดึ Radial head ใหเ้ขา้ที ่
• ผา่ตัดเอา Radial head ออก  

ชนดิที ่3 Radial head แตกละเอยีด ไมส่ามารถเก็บ Radial head ไวไ้ด ้จ าเป็นตอ้งตัด Radial 
head ออก 
ชนดิที ่4 มขีอ้ศอกขา้งเดยีวกันเคลือ่นรว่มดว้ย ใหรั้กษาขอ้ศอกเคลือ่นเป็นหลักกอ่น และหาก
กระดกู Radial head แตกไมส่ามารถเก็บไวไ้ด ้ก็จ าเป็นตอ้งตัดออก แตถ่า้สามารถยดึ Radial 
head ไวไ้ด ้ก็จะเป็นการด ีอยา่งไรก็ตามความส าคัญของการท ากายภาพ จะมบีทบาทตอ่การ
ท างานของขอ้ศอกอยา่งมาก (รปู 7)  



 
รปู 7 : แสดงลักษณะตา่งๆ ของ fracture radius head 

  

IX. Throwing Injuries of the Elbow 

เป็นการบาดเจ็บของขอ้ศอกทีม่กัเกดิในนักกฬีาทีต่อ้งใชแ้ขนขวา้งวตัถอุยา่งรวดเร็วและรนุแรง 
กลไกการเกดิการบาดเจ็บมลีักษณะดังนี ้คอื 

1. มกีารเหยยีดขอ้ศอกออกอยา่งรวดเร็ว (forceful extension) 
2. มกีารแอน่ขอ้ศอกเขา้ดา้นใน (valgus stress) 
3. ปลายแขนบดิหมนุลงเพือ่คว า่ฝ่ามอื (pronation) 

ซึง่กลไกดังกลา่วท าใหเ้กดิแรงดงึตอ่เอ็นขอ้ศอกดา้นใน มแีรงกดตอ่ผวิขอ้ ดา้นนอก และมแีรง
เฉือนไปทางดา้นหลังของขอ้ศอก  
การบาดเจ็บซ ้า ๆ ดังกลา่วท าใหเ้กดิกลุม่อาการตา่ง ๆสามารถแยกเป็นกลุม่โรคไดต้ามอาย ุ
กลา่วคอืในคนอายนุอ้ยหรอืในผูใ้หญ ่

A. กลุม่โรคทีเ่กดิในคนอายนุอ้ย แบง่เป็น 3 กลุม่ใหญ ่คอื 

A.1. Little league elbow 
A.2. Panner’ s disease 
A.3. Posterior extension and shear injuries syndrome 

A.1. Little League elbow 

เป็นพยาธสิภาพทีเ่กดิบรเิวณขอ้ศอกซึง่มกีลไกจากแรงกระท าซ ้าๆ (repetitive load) บรเิวณ
ขอ้ศอกทีก่ระดกูออ่นยังไมเ่จรญิเป็นกระดกูแข็งทัง้หมด ซึง่มพียาธสิภาพไดห้ลายอยา่งเชน่ 



1. ทีย่ดึเกาะเอ็นขอ้ศอกดา้นในบาดเจ็บ (Medial epicondylar avulsion)  
2. การเจรญิเตบิโตของขอ้ศอกดา้นในมากหรอืนอ้ยกวา่ปกต ิ(delayed or accerelation 
apophyseal growth of the medial epicondyle) 
3. การปิดของจดุเจรญิเตบิโตของขอ้ศอกดา้นในชา้กวา่ปกต ิ(closure of epicondylar physis) 
4. ผวิสมัผัส ขอ้ดา้นนอกอักเสบหรอืแตกหลดุออก (osteochondrosis and osteochondritis) 
5. การเจรญิเตบิโตผดิปกตขิองจดุเจรญิเตบิโตทางดา้นหลังของขอ้ศอก  

การวนิจิฉยั 

ผูป่้วยมอีาการปวดขณะตอ้งยกแขนสงูเหนอืศรีษะในทา่ขวา้งของออกจากมอื มปีระวตักิารใช ้

แขนทีม่กีลไกทีท่ าใหม้กีารบาดเจ็บดังกลา่วเกดิขึน้ซ ้า ๆ กัน 
การตรวจรา่งกายพบวา่ จะมกีารขยับขอ้ศอกไดจ้ ากดัลง กลา้มเนือ้แขนลบีหรอืโตมากกวา่ปกต ิ
กระดกูผดิรปู คล าบรเิวณปุ่ มกระดกูเหนอืขอ้ศอกดา้นใน ดา้นนอก ดา้นหลังหรอืขอ้กระดกู radial 
head ไดโ้ตผดิปกตหิรอืเจ็บ บางรายอาจมกีารเคลือ่นทีข่องเสน้ประสาท ulna nerve ออกมา
จากรอ่งได ้ขอ้ศอกอาจหลวมผดิปกต ิ
ภาพถา่ยรังส ีจะชว่ยการวนิจิฉัย โดยพบวา่ม ีfragmentation, physeal widening หรอืบางครัง้
พบปลายทีเ่กาะของเอ็นขอ้ศอกซึง่หลดุออกมา มแีคลเซีย่มเกาะตดิอยู ่นอกจากนี ้ภาพถา่ยรังส ี
ในทา่ดัดขอ้ศอก ยังอาจพบลักษณะของการสญูเสยีความมั่นคงของขอ้ (Instability) ในบางครัง้
อาจพบเศษกระดกูในขอ้จากภาพถา่ยรังสหีรอืพบลกัษณะของกระดกูแตกรา้ว (Stress fracture)  

การรกัษา 

วธิกีารรักษาผูท้ีม่อีาการจาก medial epiondylar avulsion ควรใหห้ยดุพักการเลน่หรอืกจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกับการขวา้งไกลประมาณ 4-6 สปัดาห ์ใชย้าลดการอักเสบและเขา้โปรแกรมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ หลังจากนัน้เมือ่อาการดขี ึน้ จงึสามารถกลับไปเลน่กฬีาได ้หรอืคอ่ยๆ เพิม่ระดับ
ความรนุแรงของการเลน่ไดต้ามความสามารถ 

สว่นการรักษาในกลุม่อาการกระดกูเหนอืขอ้ศอกแตกหักในคนหนุ่ม พบวา่มอีาการปวด บวม
บรเิวณขอ้ศอก การถา่ยภาพรังสชีว่ยยนืยันการวนิจิฉัย กรณีทีช่ ิน้กระดกูแตกแยกจากกัน แนว
ทางการรักษาคอืการผา่ตัด โดยความมุง่หวงัเพือ่จะจัดใหผ้วิขอ้เรยีบมากทีส่ดุ เพือ่ใหก้าร
เคลือ่นไหวของขอ้สมบรูณ์ สว่นกลุม่ทีรั่กษาโดยวธิไีมผ่า่ตัดจะจ ากดัเฉพาะในกลุม่ทีไ่มม่กีาร
แยก ของกระดกูในขอ้ทีแ่ตกออกจากกัน หรอืการมรีอยแยกเพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้ 

ในการรักษากลุม่อาการเอ็นยดึขอ้ศอกดา้นในขาด (Medial ligament ruptures) สว่นใหญรั่กษา
แบบไมต่อ้งผา่ตัด โดยใหพั้กการใชง้าน ใชเ้ครือ่งพยงุขอ้ชนดิงอเหยยีดเพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ของขอ้ และใชย้าลดการอักเสบของขอ้ สว่นการผา่ตัดเสรมิความแข็งแรงของขอ้ เลอืกใชเ้ฉพาะ
ในรายทีจ่ าเป็นตอ้งกลับไปใชง้านขอ้ศอกอยา่งหนัก เชน่ ในคนหนุ่มทีช่อบเลน่กฬีาประเภท 
over head sports 

  

A.2. Panner’s Disease 

กลุม่อาการ Panner’s Disease หมายถงึภาวะทีม่กีารอักเสบของกระดกูใกลผ้วิขอ้ 
(subchondrol bone) บรเิวณ capitellum ในเด็กอาย ุ7-12 ปี ตอ้งวนิจิฉัยแยกโรคจาก 
osteochondritis dissecans ซึง่พบในเด็กอาย ุ13-16ปี อาจพบเศษกระดกู (loose body) อยู่
ดว้ยและมอีาการของขอ้ยดึในทา่งอศอก (flexion contracture) 



วธิกีารรักษา Panner’s disease คอื พักการใชข้อ้ ใสเ่ฝือกลดการใชง้าน รับประทานยาตา้นการ
อักเสบ และคอยเฝ้าตดิตามด ูภาพถา่ยรังสจีนกวา่กระดกูจะเชือ่มปิดเรยีบรอ้ยด ีสว่นการรักษา 
Osteochondritis Dissecans นัน้ขึน้อยูก่ับระยะโรค 

แบบที ่1 ยังไมม่กีารเลือ่นออกของผวิขอ้ Capitellum ใชว้ธิไีมผ่า่ตัด โดยใหผู้ป่้วยพักการใช ้

งานเป็นเวลา 3-4 สปัดาห ์รับประทานยาตา้นการอักเสบของขอ้ แลว้เริม่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยใส่

เครือ่งชว่ยพยงุขอ้ จนกวา่พบวา่กระดกูตดิดเีป็นปกต ิ

แบบที ่2 เริม่พบรอ่งรอยการหมนุออกหรอืเคลือ่นของ Capitellum การรักษาจะพจิารณายดึชิน้
กระดกูกลับเขา้ที ่หากเป็นชิน้ใหญแ่ละยดึได ้แตถ่า้เป็นชิน้เล็ก อาจกรอผวิกระดกูและพังผดืที่
คลมุอยูอ่อกไป 

แบบที ่3 พบเศษ loose body ลอยอยูใ่นขอ้ศอก มักมขีนาดใหญก่วา่รอยโรคทีผ่วิขอ้ การรักษา
คอืการสอ่งกลอ้งเพือ่น าเอาเศษกระดกูออกมาไมใ่หข้วางการเคลือ่นทีข่องขอ้ศอก และกรอ
พังผดืออกจากผวิกระดกูดว้ย 

  

A.3. Posterior External and Shear Injuries Syndrome 

กลุม่อาการ posterior extension and shear injuries มักเกดิเนือ่งจากการบาดเจ็บตอ่ 
secondary ossification center of olecranon ในเด็ก การรักษาโดยพักการใชง้าน ใชเ้ครือ่ง
พยงุขอ้ศอกชว่ยและฟ้ืนฟสูมรรถภาพในเวลาตอ่มา ในรายทีเ่ป็นมากและพบเศษกระดกู loose 
body ในขอ้ ซึง่ขดัขวางตอ่การเหยยีดงอขอ้ศอกการรักษาคอืการผา่ตัดเพือ่น าเศษกระดกูออก
จากขอ้ 

  

B. กลุม่โรคทีเ่กดิในผูใ้หญ ่Adult athletes พบปัญหาได ้3 กลุม่ใหญ ่ๆ คอื 

1. Tension overload of medial elbow 
2. Hyperextension over load 
3. Lateral epicondylitis 

B.1. Tension Overload of Medial Elbow 

โรคทีพ่บวา่จะมแีรงตงึบรเิวณดา้นในของขอ้ศอก (tension over load of medial elbow) ท าให ้
ม ีinstability ของขอ้ศอก พบไดบ้อ่ยทีส่ดุเมือ่เทยีบกับกลุม่อาการ hyperextension overload 
และกลุม่อาการ lateral compression 

พยาธสิภาพของกลุม่โรคนีเ้กดิจากแรงกระท าตอ่เอ็นยดึขอ้ (Medial epicondylar attachment) 
ซึง่ประกอบดว้ยจดุเกาะของกลา้มเนือ้ flexor group และ medial collateral ligament บรเิวณ
ดังกลา่ว อาจมกีารอักเสบหรอืบวมหรอืมพียาธสิภาพมากกวา่นัน้จะพบกระดกูงอกออกมา 

การรักษาประกอบดว้ย พักการใชศ้อก ใหย้าลดการอับเสบและเริม่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพของ
กลา้มเนือ้ทีย่ดึเกาะขอ้ศอกตอ่ไป ถา้พบวา่อาการเป็นมากจนเรือ้รังแลว้ อาจพบมหีนิปนูเกาะ ซึง่
ท าใหป้ระสทิธภิาพในการใชง้านลดลง ในรายทีรั่บประทานยาและกายภาพบ าบัดไมไ่ดผ้ลยังคง
มอีาการปวดมาก อาจจ าเป็นตอ้งรับการผา่ตัด เพือ่เอาหนิปนูออก และกรอกระดกูบรเิวณทีย่ดึ



เอ็นขอ้ศอก นอกจากนีย้ังจ าเป็นตอ้งประเมนิความมั่นคงของขอ้ดว้ย ถา้ความมั่นคงของขอ้ศอก
เสยีไป เนือ่งจากการผา่ตัดเอาหนิปนูออก หรอืเนือ่งจากความเรือ้รังของโรคแลว้ จะตรวจพบ 
valgus stress ใหผ้ลบวกในทา่ศอกงอประมาณ 15-250 จงึจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตัด เพือ่เสรมิ
ความแข็งแรงของ medial collateral ligament โดยใชเ้อ็นอืน่ๆ มาซอ่มเสรมิ เชน่ เอ็น 
palmaris longus เป็นตน้ ขอ้บง่ชีใ้นการผา่ตัดเสรมิสรา้ง medial collateral ligament ไดแ้ก ่ 

1. พวกทีไ่ดรั้บการบาดเจ็บอยา่งเฉียบพลัน 
2. หลังผา่ตัดแกไ้ขหนิปนูเกาะทีข่อ้ศอกและเสยีเนือ้เยือ่บรเิวณดังกลา่วมาก จนไมส่ามารถยดึให ้
ขอ้ศอกแข็งแรงดังเดมิได ้
3. ผูท้ีม่อีาการปวดเรือ้รังทีต่รวจพบวา่เสยีความมั่นคงของขอ้ศอกไป 

ในพวกทีม่ ีtension overload of medial elbow ยังอาจกอ่ใหเ้กดิอาการของ medial 
epicondylilits ซึง่เกดิจาก repetitive microtrauma ตอ่ทีเ่กาะของกลา้มเนือ้กลุม่งอขอ้ศอก
บรเิวณ medial epicondyle ของขอ้ศอก ซึง่พบไดใ้นนักกฬีากอลฟ์ เทนนสิ เบสบอล รวมถงึผูท้ี่
จ าเป็นตอ้งใชก้ารเกร็ง ก ามอื จับ ยกสิง่ของหนัก ๆ นาน ๆ เชน่ การหิว้กระเป๋านาน ๆ ยกถัง
น ้าหนักมาก ๆ เหลา่นีจ้ะท าให ้มกีารอักเสบของกลา้มเอ็นเนือ้กลุม่งอขอ้ศอกนี ้ท าใหผู้ป่้วยมี
อาการเจ็บเวลาก ามอืตา้นการงอขอ้มอืหรอืคว า่มอื (Provacative test) หรอืกดเจ็บบรเิวณ
ดังกลา่ว 

การรักษาประกอบดว้ยการพัก ใชย้าลดการอักเสบหรอืกายภาพบ าบัด แตใ่นรายทีต่อบสนองตอ่
การรักษาไมด่ ีอาจจ าเป็นตอ้งใชย้าฉีดกลุม่ steroid เพือ่ชว่ยลดการอกัเสบ และท า
กายภาพบ าบัดรว่มดว้ย หากท าการรักษาดังกลา่วขา้งตน้ไมไ่ดผ้ล อาจจ าเป็นตอ้งรักษาดว้ยการ
ผา่ตัดตอ่ไป 

โรคนีน้อกจากท าใหเ้สยีความมั่นคงของขอ้ศอกและ medial epicondylitis แลว้ ยังอาจท าให ้
เกดิการบาดเจ็บตอ่ ulnar nerve ท าใหม้กีารอักเสบ ของเสน้ประสาท ulnar บรเิวณ cubital 
tunnel โดยผูป่้วยมอีาการปวดหรอืชารา้วไปตามเสน้ประสาท ulnar และฝ่ามอืบรเิวณทีเ่ลีย้ง
ดว้ยเสน้ประสาท ulnar หรอืการออ่นแรง รูส้กึหนัก ๆ เวลาก ามอื การตรวจรา่งกายพบอาการ 
tinel’s sign ใหผ้ลบวก ฝ่ามอืบรเิวณทีเ่ลีย้งดว้ยเสน้ประสาท ulnar แหง้ ไมม่คีวามชืน้ของเหงือ่ 
กลา้มเนือ้ทีเ่ลีย้งโดยเสน้ประสาท ulna ลบีเล็กลง และความรับรูใ้นการสมัผัสลดลง 

การรักษาเริม่ดว้ยหยดุกจิกรรมทีเ่ป็นปัจจัยเสีย่ง เชน่ กฬีาทีต่อ้งขวา้งเหนอืศรีษะ การยกของ
หนักหรอืก าดา้ม reacquet แน่น ใชย้าลดการอักเสบ ไมแ่นะน าการฉีดยา steroid หากอาการไม่
ดขี ึน้หรอืพบกวา่กลา้มเนือ้ลบีลงแลว้ จ าเป็นตอ้งผา่ตัดเพือ่ยา้ยเสน้ประสาทเพือ่ไมใ่ห ้
เสน้ประสาท ulnar ถกูเบยีด 

B.2. Hyperextension Overload 

พยาธสิภาพของกลุม่อาการของ hyperextension loadover ประกอบดว้ย 

1. การอักเสบของเอ็นกลา้มเนือ้ Biceps เกดิเนือ่งจากการเหยยีดขอ้ศอกซ ้าๆ กนั 
(repetitive trauma) เชน่ในชว่งสดุทา้ยของการขวา้งในกฬีาทีใ่ชก้ารขวา้งเหนอื
ศรีษะ การตรวจรา่งกายจะพบการกดเจ็บบรเิวณปุ่ มกระดกู radius (radial 
tuberosity) หรอืเจ็บบรเิวณดังกลา่วเมือ่พยายามหงายฝ่ามอืขึน้ตา้นแรงบดิลง 
และก าลังกลา้มเนือ้ในการบดิเพือ่หงายฝ่ามอืขึน้ออ่นลงไป การรักษาโดยพัก
ขอ้ศอก รับประทานยาลดการอักเสบ และท ากายภาพบ าบัดตอ่ไป 

2. การอักเสบของเอ็นกลา้มเนือ้ triceps บรเิวณทีเ่กาะ olecranon จะพบอาการกด
เจ็บ โดยเฉพาะเวลาเหยยีดศอกออกตา้นกับแรงกดปลายแขน การรักษา



ประกอบดว้ยพักการใชข้อ้ศอก รับประทานยาลดการอักเสบ และกายภาพบ าบัด 
ไมแ่นะน าใหฉ้ีดยา steroid เนือ่งจากมปัีจจัยเสีย่งตอ่การขาดของเอ็น triceps 
การผา่ตัดนยิมท ากันนอ้ยโดยการตัดสว่นของเอ็นทีเ่สยีรปูทิง้ไป 

3. กลุม่อาการ Olecranon bursitis จะเกดิอาการไดภ้ายหลังอาย ุ7-10 ขวบแลว้ 
เนือ่งจากกอ่นอายดุังกลา่วจะยังไมม่กีารสรา้ง bursa ขึน้ ตรวจรา่งกายจะพบการ
อักเสบ บวม มนี ้าคั่งอยูใ่น bursa ภาพถา่ยรังส ีอาจพบการสะสมของ calcium 
เป็นกลุม่บรเิวณทีเ่กาะของเอ็น triceps การรักษาประกอบดว้ย การพัก ใชย้าลด
การอักเสบ หากสงสยัมกีารตดิเชือ้ ควรดดูเอาน ้า เพือ่สง่เพาะเชือ้ และใหย้าฆา่
เชือ้ทีเ่หมาะสม ในรายทีไ่มม่กีารตดิเชือ้ แตม่อีาการปวดเนือ่งจากมเีลอืดคั่ง อาจ
ตอ้งดดูเอาเลอืดออก และฉีด steroid เขา้ไป สว่นในรายทีม่อีาการเรือ้รัง อาจ
จ าเป็นตอ้งผา่ตัดเพือ่เลาะ bursa ออก 

4. กลุม่อาการปลายกระดกู olecranon กด olecranon fossa ท าใหม้กีารอักเสบ
บรเิวณรอยตอ่ ดังกลา่ว และมเีศษกระดกูงอกออกมาจากปลาย olecranon หรอื
มเีศษกระดกูหลดุลอยอยูใ่นขอ้ศอก จนบางครัง้มกีารขวางการงอเหยยีดขอ้ศอก 
ผูป่้วยมอีาการเจ็บบรเิวณศอกหรอืมเีสยีงดังในขอ้ศอกจากการเสยีดส ีการตรวจ
ดว้ยภาพถา่ยรังสพีบเศษกระดกูภายในขอ้ การใช ้CT scan จะชว่ยยนืยันการ
วนิจิฉัยไดด้ยี ิง่ข ึน้ การรักษาขึน้อยูก่ับวา่ การอักเสบนัน้พบเศษกระดกูอยูภ่ายใน
ขอ้ดว้ยหรอืไม ่หากไมม่เีศษกระดกูอยูรั่กษาโดยการใหพั้กการใชม้อื รับประทาน
ยาลดการอักเสบ และกายภาพบ าบัด แตห่ากพบมเีศษกระดกูอยูภ่ายในขอ้
รว่มกับมอีาการปวด ก็แกไ้ขโดยการผา่ตัดเอาเศษกระดกูออกไป ซึง่ในปัจจบุัน
การผา่ตัดผา่นกลอ้ง โดยผูเ้ชีย่วชาญใหผ้ลด ี

  

B.3. Lateral Epicondylitis 

เป็นการอักเสบของบรเิวณทีเ่กาะของกลา้มเนือ้กลุม่ extensor พบไดบ้อ่ยในผูป่้วยทีต่อ้งใช ้

ก าลังกลา้มเนือ้แขนทอ่นลา่งมาก ๆ และบอ่ย ๆ เชน่ นักกฬีาเทนนสิ หรอืกฬีาทีต่อ้งจับบบีดา้ม
อปุกรณ์ใหแ้น่น รวมทัง้ผูท้ีต่อ้งหิว้ของหนักเป็นประจ า จะตรวจพบมกีารกดเจ็บบรเิวณ lateral 
epicondyle โดยเฉพาะอยา่งยิง่เวลาทีก่ระดกขอ้มอื เหยยีดนิว้ออก และหงายฝ่ามอืขึน้ตา้นกับ
แรงของผูต้รวจ ภาพถา่ยทางรังสมีักไมพ่บสิง่ผดิปกตใิด ๆ ยกเวน้ในรายทีเ่ป็นมานานอาจพบการ
สะสมของหนิปนูได ้การรักษาเชน่เดยีวกับการรักษาการอักเสบของเอ็นทีย่ดึกระดกู 

  

สรปุ 

ภาวะบาดเจ็บของแขนและขอ้ศอกเป็นปัญหาทีพ่บได ้และจ าตอ้งไดรั้บการบ าบัดรักษาอยา่ง
ถกูตอ้ง เพือ่การกลับมาใชง้านของแขนและขอ้ศอกผูป่้วยไดอ้ยา่งใกลเ้คยีงเดมิ ซึง่การรักษามี
แนวทางทีแ่ตกตา่งกันออกไป อาจใชก้ายภาพบ าบัด การใชย้าหรอืใชก้ารผา่ตัด ทัง้นีข้ ึน้กับ
หลายปัจจัย เชน่ ลักษณะพยาธสิภาพต าแหน่งของโรค ความรนุแรง อายผุูป่้วย รวมทัง้ความ
ผดิปกตทิีพ่บรว่มดว้ย อยา่งไรก็ตามการเขา้ใจลักษณะพืน้ฐานทางกายวภิาค การท างานของขอ้
และกลไกการเกดิพยาธสิภาพมสีว่นชว่ยในการท านายลักษณะพยาธสิภาพไดม้าก ซึง่น าไปสูว่ธิี
บ าบัดดแูลรักษาผูป่้วยกลุม่นี้ 
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