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ปัญหากระดกูหักและขอ้เคลือ่น เป็นปัญหาทางออรโ์ธปิดกิสท์ีพ่บไดบ้อ่ยในเวชปฏบิัตขิองแพทย์
แทบทกุคน ดังนัน้ไมว่า่แพทยท่ั์วไป หรอืแพทยท์ีเ่ชีย่วชาญเฉพาะทางสาขาใดก็ตาม จงึเป็นสิง่
จ าเป็นตอ้งมคีวามรูเ้หลา่นีเ้พือ่ใหก้ารดแูลผูป่้วยม ีประสทิธภิาพทัง้ในระยะเบือ้งตน้และการรักษา
เฉพาะโรคตอ่ไป 

ภาวะกระดกูหักมกัเกดิขึน้จากการบาดเจ็บ อาจเป็นไปไดต้ัง้แตก่ารบาดเจ็บเล็กๆ นอ้ยๆ เชน่ หก
ลม้มอืทา้วพืน้ หรอืเป็นการบาดเจ็บทีร่นุแรงมากขึน้ไป เชน่ บาดเจ็บจากการเลน่กฬีา หรอื
อบุัตเิหตทุีร่นุแรงมากขึน้ในพวกทีต่กจากทีส่งู, อบุัตเิหตทุางจราจร หรอื บาดเจ็บจากการถกูท า
รา้ยรา่งกายดว้ยอาวธุชนดิตา่งๆ แมว้า่กระดกูหักบางประเภท อาจเกดิไดโ้ดยไมม่สีาเหตขุองการ
บาดเจ็บทีเ่ห็นไดช้ดั หรอืการบาดเจ็บทีน่อ้ยมาก ( Pathological fracture ) ก็ตาม ผูป่้วยกลุม่นี้
อาจไดรั้บการวนิจิฉัยไดไ้มย่ากนัก หากมกีารศกึษาประวตัแิละตรวจรา่งกายอยา่งเหมาะสม 

อาการและอาการแสดงของผูป่้วยกระดกูหกั 

อาการทีผู่ป่้วยมาพบแพทย ์อาจจะเป็นอาการทีช่ดัเจน ท าใหก้ารวนิจิฉัยไมย่าก เชน่ อาการ
เจ็บปวดบรเิวณกระดกูหักหรอืมกีารผดิรปูของบรเิวณทีก่ระดกูหัก อยา่งไรก็ตามการดแูลผูป่้วย
เหลา่นี้ ควรมกีารนกึไวใ้นใจเสมอวา่ ผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บมกีระดกูหักหรอืขอ้เคลือ่นนัน้ อาจมี
การบาดเจ็บทีต่ าแหน่งอืน่ๆ รว่มดว้ยไดเ้สมอ ดังนัน้การจัดล าดับความส าคัญกอ่นหลังจงึมี
ความส าคัญตอ่การดแูลเบือ้งตน้ใน ผูป่้วยเหลา่นี้ ดังนัน้ส ิง่ทีต่อ้งคน้หาเสมอในผูป่้วยทีส่งสยัมี
กระดกูหักขอ้เคลือ่น ก็คอื การพยายามสบืคน้การบาดเจ็บทีอ่าจมรีว่มดว้ยเสมอ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การบาดเจ็บทีเ่ป็นอันตรายถงึชวีติได ้เชน่ การมเีลอืดออกภายในกระโหลกศรีษะ, การ
บาดเจ็บทีห่นา้อกและชอ่งทอ้ง ท าใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่หัวใจ, ปอด หรอือวยัวะในชอ่งทอ้ง 
เชน่ ตับ, มา้ม, ไต ซึง่จะท าใหม้เีลอืดออกอยา่งมากและผูป่้วยอาจเสยีชวีติไดใ้นเวลาอันรวดเร็ว 
หรอืมกีารลม้เหลวของอวยัวะตา่งๆ ในเวลาตอ่มา ( Multiorgan failure ) 

ส าหรับการบาดเจ็บทางออรโ์ธปิดกิสเ์องก็อาจท าใหม้อีันตรายถงึชวีติไดใ้นบางสภาวะ เชน่ 
กระดกูเชงิกรานหักและมเีลอืดตกในอุง้เชงิกรานหรอืชอ่งทอ้ง หรอืกระดกูทอ่นยาวหักโดย
เฉพาะทีม่กีารหักรว่มกันหลายต าแหน่ง หรอืกระดกูทอ่นยาวหักและทะลมุแีผลท าใหเ้ลอืดออก
ไมห่ยดุ ผูป่้วยเสยีเลอืดมากจนมคีวามผดิปกตขิองระบบไหลเวยีน  

นอกจากนัน้สาเหตทุีท่ าใหผู้ป่้วยเสยีชวีติในวนัตอ่มา ยังอาจเนือ่งจากผลแทรกซอ้นตา่งๆ เชน่ 
การเกดิการอดุตันของเสน้เลอืดพัลโมนารี ่(Pulmonary Embolism) หรอือาการตดิเชือ้เขา้สู่

กระแสเลอืด เชน่ กระดกูเชงิกรานหักมแีผลทะลเุขา้สูช่อ่งคลอด, ทางเดนิปัสสาวะ หรอืล าไส ้

เป็นทางน าเชือ้เขา้สูช่อ่งทอ้ง ( Peritonitis ) ท าใหโ้ลหติเป็นพษิ ( Septicemia ) และเสยีชวีติ
ในเวลาตอ่มา ในปัจจบุันการตดิเชือ้ทีเ่กดิในผูป่้วยทพุพลภาพทีต่อ้งนอนตดิเตยีงไมส่ามารถ ลกุ
ไปไหนมาไหนได ้( bed ridden ) นัน้ มนีอ้ยลง เนือ่งจากการผา่ตัดทีร่วดเร็วขึน้รว่มกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูป่้วย แมก้ระนัน้ก็ตาม หากผูป่้วยทีม่กีระดกูหกัขอ้เคลือ่นไมส่ามารถเคลือ่นไหวบน
เตยีงได ้รวมทัง้มขีอ้หา้มในการผา่ตัดใดๆ ก็ตาม ควรระมัดระวงัโรคแทรกซอ้นทีอ่าจตามมาอยา่ง
ใกลช้ดิ เชน่ แผลกดทับ, การตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ, หรอืการอดุตันของเสน้เลอืด เป็นตน้ 

การดแูลผูป่้วยกระดกูหกัเบือ้งตน้ 



การเฝ้าสงัเกตอันตรายตา่งๆ ท าไดเ้ชน่เดยีวกับหลกัการดแูลผูป่้วยบาดเจ็บเบือ้งตน้ท่ัวไปอัน
ไดแ้ก ่การเฝ้าระวงัตามหลัก A, B, C ตามล าดับ ( Airway, Breathing, Circulation ) เมือ่แน่ใจ
วา่ไดใ้หก้ารดแูลเบือ้งตน้ตา่ง ๆ เหลา่นีแ้ลว้ ส ิง่ทีต่อ้งท าไปรว่มกันในขณะนัน้ก็คอื การวนิจิฉัย
กระดกูหักขอ้เคลือ่น ซึง่หลักส าคัญของการวนิจิฉัยในเบือ้งตน้ก็คอื การคน้หาอาการ และอาการ
แสดงของกระดกูหัก อันไดแ้ก ่ในการซกัประวตัแิละตรวจรา่งกาย ตอ้งเริม่จากการซกัประวตั ิ
อาการปวด, บวม หรอืมแีผลบรเิวณทีไ่ดรั้บบาดเจ็บ ซึง่แมว้า่จะเป็นอาการทีไ่มร่ะบชุดัวา่มี
กระดกูหักหรอืขอ้เคลือ่นก็ตาม ก็ท าใหเ้ราสามารถมองหาต าแหน่งทีจ่ะท าการตรวจรา่งกายเพือ่
หาอาการแสดง ของกระดกูหักทีช่ดัเจนท่ัวไป อันไดแ้ก ่การมเีสยีงกระทบกนัของปลายกระดกู ( 
Crepitus ) หรอืมกีารผดิรปูของกระดกูใหเ้ห็น เชน่ การสัน้ลงของกระดกูทอ่นยาว ( Shortening 
deformity ), การบดิหมนุของกระดกู, การโกง่งอของกระดกูบรเิวณนัน้ หรอืการยบุหายไปของ
ต าแหน่งกระดกูทีเ่ป็นสนันูน เชน่ buckle รวมทัง้การมเีคลือ่นไหวทีผ่ดิปกตใินต าแหน่งทีไ่มค่วร 
หรอืการทีก่ระดกูไมส่ามารถรับน ้าหนักไดต้ามปกต ิรวมทัง้ความผดิปกตขิองการท างานของไข
สนัหลังก็เป็นอาการแสดงของการสญูเสยี หนา้ทีก่ารท างานของกระดกูในการท าหนา้ทีเ่ป็นโครง
รา่งใหก้ับรา่งกายและ ป้องกันอันตรายตอ่ไขสนัหลงั หรอืแมไ้มเ่ห็นกระดกูโผลอ่อกมาแตม่แีผล
เปิดและมไีขกระดกูไหลออกจากแผลก็เป็น สิง่ยนืยันไดว้า่แผลนัน้ตดิตอ่ถงึบรเิวณกระดกูหักจรงิ 
ส าหรับขอ้เคลือ่นนัน้ตรงกนัขา้มกับกระดกูหกัทีว่า่บรเิวณทีเ่คยท าหนา้ที ่เคลือ่นไหวไดนั้น้ จะลด
พสิยัในการเคลือ่นไหวไป การตรวจ Duga test ( เป็นวธิกีารเฉพาะในการตรวจพสิยัลดลงของ
ขอ้หัวไหล ่glenohumoral ในผูป่้วยขอ้หัวไหลเ่คลือ่น ) และต าแหน่งของการผดิรปูบรเิวณนัน้ 
จะเป็นต าแหน่งเฉพาะ สว่นขอ้ตะโพกหลดุไปทางดา้นหลังจะท าใหต้น้ขาอยูใ่นทา่ flexion, 
adduction, internal rotation, ขอ้ไหล ่glenohurmoral joint หลดุไปทางดา้นหนา้ท าใหต้น้
แขนผดิรปู อยูใ่นทา่ abduction, flexion, external rotation เป็นตน้ ในการตรวจรา่งกายเหลา่นี้
ตอ้งพงึระวงัไวเ้สมอวา่ ควรหลกีเลีย่งการตรวจรา่งกายใดๆ ก็ตามทีอ่าจเป็นอันตรายตอ่อวยัวะ
ตา่งๆ เหลา่นัน้ เชน่ การท าใหเ้กดิ bone crepitus โดยการคลงึบรเิวณกระดกูนัน้ ตอ้งมกีารขยับ
บรเิวณดังกลา่วอยา่งแน่นอน ดังนัน้ การตรวจรา่งกายดังกลา่วก็อาจเป็นการเพิม่อันตรายใหก้ับ
อวยัวะทีอ่ยูข่า้ง เคยีง เชน่ เสน้ประสาท หรอืเสน้เลอืดได ้แพทยผ์ูต้รวจนัน้จงึพงึระวงัการตรวจ
ใหนุ่้มนวลทีส่ดุ การตรวจดบูาดแผลเพือ่ใหเ้ห็นต าแหน่งกระดกูหกัใหช้ดัเจนขึน้ ก็เป็นสิง่ทีต่อ้ง
คอยระมดัระวงัอยา่งมาก เนือ่งจากมอีัตราเสีย่งในการทีจ่ะท าใหม้กีารตดิเชือ้เพิม่ข ึน้ไดห้ากตรวจ 
อยา่งไมร่ะมัดระวงั  

นอกจากการตรวจรา่งกายดังกลา่วมาแลว้ สิง่ทีไ่มค่วรขาดก็คอืการตรวจการท างานของ
เสน้ประสาทและเสน้เลอืดรว่มดว้ยโดย เฉพาะบรเิวณทีอ่ยูป่ลายจากบรเิวณสงสยักระดกูหัก-ขอ้
เคลือ่นนัน้ เนือ่งจากมคีวามส าคัญทัง้ในแงข่องการป้องกันการบาดเจ็บตอ่อวยัวะเหลา่นี้ การให ้
การรักษาทีเ่หมาะสมในภายหลัง รวมทัง้การเก็บหลกัฐานในทางนติเิวชตอ่ไป 

การตรวจรา่งกายผูป่้วยกระดกูหกัและขอ้เคลือ่นในผูท้ีไ่มใ่หค้วามรว่มมอื เชน่ เด็กเล็ก, ผูป่้วยที่
หมดสต,ิ ผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บทางสมองหรอืกระดกูหักทีอ่ยูใ่นต าแหน่งลกึ เชน่ กระดกู 
femoral neck อาจจะมคีวามชดัเจนไมม่ากเหมอืนผูป่้วยท่ัวไป ผูป่้วยกลุม่นีค้วรใหค้วามส าคัญ
และตรวจดว้ยความละเอยีดมากเป็นพเิศษ อาจตอ้งอาศัยเครือ่งมอืพเิศษชว่ยในกรณีทีส่งสยั 
เชน่ การใชภ้าพถา่ยรังส ีหรอืภาพถา่ยคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

การซกัประวตั ิ

ในการซกัประวตัผิูป่้วยกระดกูหกั-ขอ้เคลือ่นนัน้ ควรท ารว่มกันไปพรอ้มกับประวตับิาดเจ็บของ
อวยัวะอืน่ๆ ทีร่นุแรง โดยรายละเอยีดของการซกัประวตัก็ิมุง่ทีจ่ะใหรู้ถ้งึขอ้มลูตา่งๆ ไดแ้ก ่ 

1. สาเหตขุองการบาดเจ็บ 
2. ระยะเวลาทีเ่กดิตัง้แตบ่าดเจ็บจนถงึขณะทีม่ารับการรักษาเป็นระยะเวลานาน

เทา่ไร เพือ่ใหรู้ถ้งึความเรือ้รังของโรค ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้หลังจากบาดเจ็บ เชน่ มี



การบวมขึน้อยา่งรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้ แสดงวา่น่าจะมเีลอืดออก ท าให ้
คดิถงึกระดกูหักนีอ้าจเป็นสาเหตขุองการบวม  

3. ลักษณะของการบาดเจ็บซึง่จะชว่ยบอกกลไกการบาดเจ็บ อันเป็นแนวทางในการ
รักษา ทีจ่ะไดก้ลา่วถงึตอ่ไปในภายหลัง  

4. การท างานของอวยัวะนัน้ๆ รวมทัง้ อวยัวะสว่นปลายทีไ่ดรั้บบาดเจ็บ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ การท างานของเสน้ประสาทและเสน้เลอืด เพือ่เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการ
ทีจ่ะตดิตามการด าเนนิของโรคตอ่ไป 

การตรวจรา่งกาย 

ท าการตรวจรา่งกายส าหรับอวยัวะทีส่ าคัญและการบาดเจ็บรว่มทีอ่าจท าใหถ้งึแกช่วีติไิด ้ดู
สญัญานชพีตา่งๆ จากนัน้ท าการตรวจทางออรโ์ธปิดกิส ์โดยใหใ้ชก้ารด,ู คล า และการวดั เป็น
ส าคัญ โดย 

1. ตรวจหาต าแหน่งทีไ่ดรั้บบาดเจ็บ วา่มกีารบวม, การผดิรปู หรอืมกีระดกูทะลุ
ออกมาบรเิวณใดบา้ง 

2. คล าหาจดุบาดเจ็บบรเิวณตา่งๆ หากสมัผัสไดถ้งึเสยีงดังกรอบแกรบจากปลาย
กระดกูขบกัน ถอืเป็นอาการแสดงทีแ่น่ชดัวา่มกีระดกูหักเกดิขึน้ 

3. วดัดพูสิยัของการเคลือ่นไหวของขอ้ตา่งๆ หากมกีารบาดเจ็บ ถอืเป็นอาการแสดง
ของขอ้เคลือ่นได ้แตห่ากมกีารเคลือ่นไหวผดิปกตไิมส่ามารถคงรปูซึง่เคยมอียู่
เดมิ ในกระดกูยาวชนดิตา่งๆ ถอืเป็นอาการแสดงของกระดกูหกัได ้

หลกัการดแูลรกัษาผูป่้วยกระดกูหกั 

ขัน้ตอ่ไปก็เป็นการใหก้ารรักษาเบือ้งตน้แกผู่ป่้วยเหลา่นัน้โดยในขัน้ตอนก็จ าเป็นการเรยีง
ตามล าดับความส าคัญ คอื Save life, Save limb และ Function ตามล าดับ เราจงึใหก้ารดแูลใน
เรือ่งของการ Resuscitation กอ่น โดยผา่นขบวนการ Clear airway, Breathing และ 
Circulation ตามล าดับของการดแูลผูป่้วยวกิฤต ในขณะนัน้เราก็สามารถใหก้ารดแูลเบือ้งตน้กับ
ผูป่้วยเหลา่นีไ้ปพรอ้ม ๆ กนั โดยหลักของการดแูลเบือ้งตน้ คอื  

1. ลดอาการปวด  
2. ป้องกันความพกิารทีอ่าจเกดิตามมา จากการทีป่ลายกระดกูทีห่กันัน้ท าอันตราย

ตอ่เสน้เลอืดและเสน้ประสาทขา้งเคยีง 
3. ป้องกันการผดิรปู ( deformity ) ทีม่อียูเ่ดมิและทีอ่าจจะเกดิขึน้ตอ่มา ในระหวา่ง

การเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 

จดุประสงคทั์ง้ 3 ประการนี ้สามารถท าไดโ้ดยการดามกระดกูหักนัน้ไวช้ัว่คราวดว้ยวธิกีารตา่งๆ 
เชน่ ใชก้ระดาษมว้นเป็นแทง่กลมหรอืไมป้ระกบบรเิวณทีก่ระดกูหกัแลว้พันดว้ยผา้หรอืเชอืก โดย
กอ่นหนา้ทีจ่ะดามกระดกูดังกลา่ว ควรจะพจิารณาดงึเพือ่ใหป้ลายกระดกูทัง้สองนัน้ แยกจากกัน 
โดยเนือ้เยือ่ทีย่ังคงเหลอือยูแ่ลว้ทอดขา้มปลายกระดกูทัง้สอง จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวดามกระดกู 
ดว้ยผลของการดงึรัง้เนือ้เยือ่นัน้ (Ligamentotaxis effect) เป็นการลดการมว้นทับของเยือ่หุม้
กระดกู ซึง่เป็นสว่นทีม่เีสน้ประสาทและท าใหม้อีาการปวดเมือ่มกีระดกูหัก 



 
รปู 1 : แสดงถงึผลของการดงึรัง้เนือ้เยือ่ ในการชว่ยจัดกระดกูเขา้ที ่ขณะท า closed reduction 

ในบางครัง้เยือ่บกุระดกูทีท่อดทับปลายกระดกูทัง้ 2 นัน้มาขวาง อยูร่ะหวา่งชิน้กระดกูก็อาจเป็น
อปุสรรคตอ่การดงึกระดกูเขา้ที ่หากพยายามดงึทัง้ๆ ทีม่กีารขวางของเนือ้เยือ่ดังกลา่ว อาจ
กอ่ใหเ้กดิผลเสยี เชน่ เนือ้เยือ่ทีเ่ชือ่มตอ่นีข้าดออกจากกัน การแกไ้ขก็จะยากยิง่ข ึน้ ดังนัน้หาก
ไมส่ามารถดงึกระดกูหักเขา้ทีไ่ดภ้ายใน 1-2 ครัง้แลว้ ควรเลกิความพยายามนัน้เสยีเพือ่หยดุการ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ตามมาได ้ซึง่ความลม้เหลวจากการดงึกระดกูเขา้ทีน่ีก็้เป็นขอ้บง่ชีใ้หก้าร
รักษากระดกูหกันัน้ดว้ยการผา่ตัดตอ่ไป 



 
รปู 2 : แสดงเยือ่บกุระดกูเขา้ขวางการดงึเขา้ที ่เป็นสาเหตใุหล้ม้เหลวในการรักษากระดกูหกัดว้ย

การดงึ  

สว่นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ในผูป่้วยทีม่ขีอ้เคลือ่น ก็มจีดุประสงคเ์ชน่เดยีวกับการปฐม
พยาบาลผูป่้วยกระดกูหัก คอื เพือ่ลดอาการปวดและป้องกันการบาดเจ็บทีจ่ะเกดิกับเสน้เลอืด
และเสน้ประสาทที ่อยูร่อบๆ เชน่เดยีวกัน สว่นวธิกีารก็ท าโดยการประคองบรเิวณทีเ่คลือ่นนัน้ไว ้
เชน่กรณีทีข่อ้หัวไหลเ่คลือ่นก็ควรใชผ้า้คลอ้งแขนไวเ้พือ่แบง่เบาน ้าหนักของ แขนทีจ่ะดงึรัง้ขอ้
หัวไหลล่งมา 

การดงึขอ้กลับเขา้ทีถ่อืเป็นความเรง่ดว่นในการจัดการ ควรกระท าดว้ยความระมัดระวงัอยา่งมาก 
หัวใจของการดงึขอ้เคลือ่นใหเ้ขา้ทีก็่คอื ตอ้งลดความตงึของกลา้มเนือ้ทีด่ามขอ้ทีห่ลดุนัน้ 
เพือ่ใหส้ว่นปลายของขอ้ทีข่ดักันอยูนั่น้แยกออกจากกัน และสาเหตขุองความตงึของกลา้มเนือ้
เหลา่นีก็้คอืการเกร็งตัวของกลา้มเนือ้ นัน้จากการตอบสนองตอ่ความเจ็บปวด เราจงึจ าเป็นตอ้ง
ลดอาการปวดไปพรอ้มกัน ซึง่ตอ้งพจิารณาใหด้วีา่ ผูป่้วยรายนีค้วรไดรั้บการยาลดปวดและคลาย
กลา้มเนือ้ชนดิใดจงึจะเหมาะสม และวางแผนลว่งหนา้ไว ้หากการดงึนัน้ลม้เหลว ควรจ าเป็นตอ้ง
ปรกึษาวสิญัญแีพทยเ์พือ่ใหก้ารระงับปวดและคลายกลา้มเนือ้เหมาะ สมตอ่ไป การงดน ้าและ
อาหารอาจจ าเป็นในชว่งนี้ ซ ึง่ก็มปีระโยชน ์หากผูป่้วยจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาโดยการผา่ตัด
ตอ่ไป 

เมือ่ซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายและใหก้ารรักษาเบือ้งตน้ไดค้รบถว้นแลว้ ล าดับถัดไปก็จะเป็น
การใชเ้ครือ่งมอืในการชว่ยวนิจิฉัยตอ่ไปเป็น X–ray หรอื MRI ในกรณีทีก่ารวนิจิฉัยนัน้ตอ้งการ
ยนืยันหรอืเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู ในการวนิจิฉัยทีล่ะเอยีดลกึซึง้ลงไปอกี นอกจากนัน้ ในผูป่้วยทีไ่ม่
สามารถใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูของอาการและอาการแสดง เชน่ผูป่้วยหมดสต,ิ เด็กเล็ก, 
ผูป่้วยบาดเจ็บทางสมองก็จะสามารถใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแกแ่พทยผ์ูรั้กษาดว้ย วธินีีต้อ่ไป 



  

การรกัษากระดกูหกั 

แบง่เป็น 2 อยา่งใหญ่ๆ  คอื 

1. การรักษาโดยการไมต่อ้งผา่ตัด 
2. การรักษาโดยการผา่ตัด 

  

การรกัษาโดยการไมผ่า่ตดั 

การรักษากระดกูหกัโดยการไมต่อ้งผา่ตัดนัน้มกีารท ากันมาตัง้แตส่มัยกอ่นซึง่เป็นพืน้ฐานในการ
รักษากระดกูหกั โดยมหีลักใหญ่ๆ  ก็คอื การจัดกระดกูใหเ้ขา้ที ่และดามเพือ่ไมใ่หป้ลาย
กระดกูหักเคลือ่นทีแ่ละใชเ้วลานานเพยีงพอ หลังจากนัน้ก็ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ เพือ่ใหก้ระดกู
แข็งแรงและกลับมาใชง้านไดต้ามปกต ิแตข่อ้ดอ้ยของการรักษาแบบไมผ่า่ตัด ไดแ้ก ่การทีไ่ม่
สามารถดงึแนวหักของกระดกูใหเ้ขา้ทีไ่ดแ้นบกันสนทิ, ไมส่ามารถดามกระดกูใหแ้น่นหนาไดจ้น
ไมม่กีารขยับเลย ดังนัน้การเริม่ใชง้านทันทจีงึเป็นไปไมไ่ดต้อ้งใชร้ะยะเวลาหนึง่ นอกจากนีอ้าจ
เป็นสาเหตขุองขอ้ยดึตดิไดเ้นือ่งจากขอ้ทีอ่ยูเ่หนอืและต า่กวา่ต าแหน่งทีก่ระดกูหักนัน้จะตอ้งถกู
ดามไวด้ว้ย  
 
จดุประสงคข์องการรักษาทัง้หมดของกระดกูหกัก็คอื การท าใหก้ระดกูเชือ่มตอ่กันและใชง้านได ้
ดังนัน้ จงึตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งของ bone healing เพือ่ชว่ยใหก้ระดกูเชือ่มตดิกันไดเ้ร็วทีส่ดุ และ
อยูใ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสมดว้ย และความรูท้างชวีกลศาสตรจ์ะชว่ยอธบิายสาเหตแุละกลไกการ
เกดิกระดกูหกั, วธิกีารจัดกระดกูหักกลับเขา้ที,่ วธิกีารยดึกระดกูหักนัน้ไว ้และความแข็งแรงของ
เครือ่งมอืทีใ่ชย้ดึกระดกู 

  

BIOLOGY OF BONE UNION  

กระดกูท าหนา้ทีเ่ป็นโครงรา่งของรา่งกายเพือ่รับน ้าหนัก ใหค้วามแข็งแรงและชว่ยใหก้าร
เคลือ่นไหวของรา่งกายมปีระสทิธภิาพ ขนาดและรปูรา่งของกระดกูถกูก าหนดโดยองคป์ระกอบ
พันธกุรรม โดยมสี ิง่แวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบรว่ม ดังนัน้ การปรับตัวและรปูรา่งของกระดกู จะถกู
กระตุน้โดยแรงกระตุน้ภายนอกทีก่ระท าผา่นกระดกูนัน้ โดยกระดกูจะพยายามปรับตัวใหรั้บแรง
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ ดว้ยมวลนอ้ยทีส่ดุ โครงสรา้งของกระดกูประกอบดว้ยสว่นทีเ่ป็น 
cortex ซึง่มรีปูรา่งทรงกระบอกมขีอบนอกหนาแน่นมาก ตรงกลางเป็น medullar sponge bone 
พรนุเพือ่ลดน ้าหนักและท าหนา้ทีไ่ขกระดกูทีส่ าคัญก็คอื การสรา้งเม็ดเลอืด ดังนัน้เมือ่ไดรั้บแรง
กระดกูก็จะมกีารเปลีย่นรปูไปตามคณุสมบัตขิองวตัถแุข็ง ท่ัวไป จนกระท่ังเกดิการลา้ภายใน
กระดกูแลว้แตกออกจากกนัในทีส่ดุ ดังนัน้พฤตกิรรมทีต่อบสนองตอ่แรงของกระดกูจงึเขา้ใจได ้
งา่ยโดยแบบจ าลองของ รปูทรงกระบอกกลวงและท าหนา้ที ่รับแรง  

  

แรงกระท ากอ่ใหเ้กดิภาวะกระดกูหกั 



โดยท่ัวไป แรงทีม่ากระท าภายนอกตอ่วตัถแุละท าใหว้ตัถเุสยีรปูจนกระท่ังหักนัน้ แบง่ไดเ้ป็น 2 
อยา่งใหญ ่ๆ คอื 

1. แรงทีม่ากระท าบนวตัถมุขีนาดสงูมากๆ ( ultimate strength ) เกนิคา่ทีว่ตัถนัุน้
จะทนทานไดทั้นทใีนครัง้เดยีว จะท าใหเ้กดิกระดกูหักทันท ี( acute fracture ) 

2. แรงทีม่ากระท ามขีนาดไมส่งูมากจนท าใหก้ระดกูหักทันทใีนการลงน ้าหนักครัง้
เดยีว แตก่ารไดรั้บแรง กระท าซ ้าๆ กัน ( cyclic loading ) จะท าใหก้ระดกูเกดิ
การรา้วภายใน เนือ่งจากการลา้ของเนือ้กระดกูนัน้ ( fatigue failure ) และแตก
ในทีส่ดุ ( fatigue fracture ) การแตกรา้วชนดินีพ้บในผูท้ีต่อ้งท าการฝึกหนัก ๆ 
เชน่ ทหาร, ต ารวจ, นักกฬีา ซึง่จะไมข่อกลา่วในทีน่ี ้ 

ในกลุม่แรกทีแ่รงกระท านัน้กอ่ใหเ้กดิกระดกูหักในการรับแรงเพยีงครัง้เดยีว อาจแบง่ชนดิของ
แรงไดเ้ป็น 

1. Direct force แรงชนดินีจ้ะกระท าตอ่วตัถโุดยตรงณ.ต าแหน่งนัน้ๆ และท าใหเ้กดิ 
การแตกหักเกดิทีจ่ดุรับแรง แรงเหลา่นี้ ไดแ้ก ่การถกูกระสนุปืน, การถกูของแข็ง
ฟาดโดยตรง หรอืการตกจากทีส่งู ลักษณะของการแตกจะชดัเจน โดยการแตก
ออกเป็นชิน้เล็กๆ ละเอยีด ( comminution ) หรอืรอยแตกเป็นแนวขวาง ( 
transverse fracture ) เป็นตน้ 

2. Indirect force เป็นแรงทีก่อ่ใหเ้กดิการแตกหกัของกระดกูโดยทีต่ าแหน่งของ
การแตกนัน้ เป็นคนละต าแหน่งกับแรงทีม่ากระท า อาจแบง่ไดเ้ป็นแรงชนดิตา่ง ๆ 
ดังตอ่ไปนี ้

 ก. แรงดดั (Bending force) แรงชนดินีจ้ะกอ่ใหเ้กดิการงอตัวของวตัถทุีม่ ี
รปูรา่งยาว กลา่วคอื ดา้นหนึง่ของวตัถจุะรับแรงกด อกีดา้นหนึง่จะรับแรงดงึ ท า
ใหเ้กดิการแตกเป็นแนวขวาง ( transverse fracture ) หรอืมกีารแตกละเอยีดซกี
หนึง่ 

 ข. แรงบดิหมนุ ( rotational force ) เป็นแรงทีก่ระท ารอบแกนตามแนวยาว
ของวตัถ ุท าใหว้ตัถผุดิรปู การหมนุรอบเป็นเกลยีวรอบแกนตามยาวของวตัถนัุน้ 
ท าใหเ้กดิการแตกหกัเป็นรปูเกลยีว ( spiral fracture )  

 ค. แรงทีก่ระท าตามแนวยาวของวตัถ ุ( axial load ) จะกอ่ใหเ้กดิ
ความเครยีด ( stress ) ในวตัถแุลว้ท าใหม้กีารผดิรปู ( strain ) ขึน้ หากมี
จดุออ่นในวตัถทุีท่ าใหแ้นวแรงผา่นไปไมส่ะดวก ก็จะเกดิการเปลีย่นแปลงแนว
แรงบรเิวณนัน้อยา่งรวดเร็ว ซึง่จะท าใหเ้กดิการแตกหักบรเิวณนัน้ เป็นลักษณะ
ของการระเบดิออกมาทกุๆ ทาง ( burst fracture )  

 ง. แรงเฉอืน ( shear force ) แรงทีก่ระท านีจ้ะไมไ่ดก้ระท าเป็นจดุ แตก่ระท า
เป็นแนวตอ่เนือ่งกัน ท าใหบ้รเิวณรอบของแนวแรงในทศิทางตรงกันขา้มเกดิ
ความเครยีดขึน้ ( shear stress ) ซึง่มคีา่เทา่กับขนาดของแรง / พืน้ทีท่ีรั่บแรงนี ้
ลักษณะของ shear force จะท าใหก้ารแตกหักเกดิเป็นหลายทอ่นได ้
(segmental fracture)  

 จ. แรงดงึ (traction force) ท าใหว้ตัถขุาดออกจากกันเป็นแนวขวาง 
(transverse fracture) 

  



 
รปู 3 : แสดงกลไกการเกดิกระดกูหกัอันเนือ่งมาจากแรงชนดิตา่งๆ 

การเขา้ใจชวีกลศาสตรเ์หลา่นีท้ าใหเ้ราสามารถบอกลักษณะของแรงทีม่าท าใหก้ระดกูหกั ( 
deformity force ) จากลกัษณะหักของกระดกูนัน้ได ้ดังนัน้ภาพถา่ยรังสจีงึมปีระโยชนม์าก ท า
ใหส้ามารถมองยอ้นกลับไปหากลไกของแรงทีท่ าใหก้ระดกูหัก และใหก้ารรักษาเบือ้งตน้ในการ
จัดกระดกูเขา้ที ่โดยการยอ้นกลับกับแนวแรงทีท่ าใหก้ระดกูนัน้หัก (Reverse mechanism) ก็ท า
การดงึ ( traction ) เพือ่ใหก้ระดกูทีข่ดักันอยูนั่น้แยกออกจากกันเสยีกอ่น  

จดุประสงคข์องการรักษากระดกูหักทัง้หมดก็คอื การท าใหก้ระดกูเชือ่มตดิกนัมาใชง้านได ้
(union and function) ในสว่นของความรูเ้บือ้งตน้ทางชวีกลศาสตรน์ี ้จะเป็นสว่นทีจ่ะชว่ยใหก้าร
จัดกระดกูเขา้ทีอ่ยา่งเหมาะสม เมือ่กระดกูเชือ่มตอ่กันแลว้ไมเ่กดิความพกิารตอ่มา อยา่งไรก็ตาม
การรักษาทีส่มบรูณ์จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่กระดกูเชือ่มตอ่กัน สนทิ ดังนัน้ ประการส าคัญทีต่อ้ง
ค านงึถงึอกีอยา่งหนึง่ก็คอื การชว่ยประคับประคองใหก้ระดกูเชือ่มกันอยา่งเร็วทีส่ดุ 

  

องคป์ระกอบของการเชือ่มตอ่กนัของกระดกู 

เนือ่งจากกระบวนการเชือ่มตอ่กันของกระดกูมอีงคป์ระกอบหลายอยา่ง อันไดแ้ก ่ 



1. ปรมิาณเลอืดไปเลีย้งซึง่จะน า oxygen และสารอาหารทีส่ าคัญเพือ่น าไปสรา้ง
เนือ้เยือ่, เกลอืแรเ่พือ่จะน าไปสรา้งและใหค้วามแข็งแรงกับกระดกู 

2. การปราศจากการตดิเชือ้ มคีวามส าคัญในผูป่้วยทีม่กีระดกูแตกและมแีผลเปิด 
เนือ่งจากการตดิเชือ้ จะท าใหก้ระดกูเชือ่มตดิกันยากมาก 

3. การตรงึปลายของกระดกูหักใหอ้ยูน่ิง่ เนือ่งจากปลายกระดกูทีข่ยับไปมานัน้จะ
กอ่ใหเ้กดิการสรา้งเนือ้เยือ่ผังผดื แทนทีจ่ะเป็นการสรา้งเนือ้กระดกูแทน 

4. แรงทีก่ระท าภายนอก เนือ่งจาก cell osteoblast และ osteoclast ท าหนา้ทีใ่น
การสรา้งและปรับรปูรา่งของกระดกู จะตอบสนองตอ่แรงทีม่ากระท าตอ่กระดกู 
ดังนัน้หากไมม่แีรงภายนอกตามมากระท า จะพบวา่กระดกูบรเิวณนัน้จะบางลง  

ดังนัน้การดามกระดกูหักใหอ้ยูน่ิง่นัน้ จงึตอ้งจัดใหเ้หมาะสมโดยอาศัยหลกัของชวีกลศาสตรร์ว่ม
ไปกับชวีวทิยาของการ เชือ่มตดิกันของกระดกู ( biology of bone healing ) กระดกูก็อาจจะ
เชือ่มตอ่กันดว้ย direct bone healing ซึง่จะมลีกัษณะของ osteonal remodeling หรอื โดย 
non-rigid stabilization ก็จะกอ่ใหเ้กดิ bridging preinstall callus endochondral healing ได ้
ไมว่า่จะเป็นการรักษาโดยวธิใีดก็ตามนัน้ความรูท้างชวีกลศาสตรแ์ละ ชวีวทิยาของการเชือ่มตอ่
กันของกระดกูนัน้ สว่นมบีทบาทส าคัญ ทัง้ส ิน้  

  

การรกัษาโดยการผา่ตดั 

การรักษาโดยการผา่ตัดเริม่มกีารในชว่ง 40 ปีนีเ้อง และมกีารพัฒนาอยา่งรวดเร็ว โดยมี
จดุประสงคข์องการดามกระดกูดว้ยโลหะ คอื 

1. เพือ่ดงึใหแ้นวหักของกระดกูแนบกันสนทิ 
2. เพือ่ใหก้ระดกูทีถ่กูดามนัน้มกีารยดึทีแ่น่นหนา ไมม่กีารเคลือ่นทีม่ากเกนิไป โดย

อาศัยโลหะทีม่ขีนาดเล็กแตส่ามารถยดึไดค้วามแข็งแรงมาก 
3. เพือ่ใหส้ามารถขยับอวยัวะนัน้ไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งถกูดามเป็นระยะเวลานาน ซึง่จะท า

ใหล้ดผลเสยีจากการทีผู่ป่้วยไมส่ามารถเคลือ่นไหว เชน่ ขอ้ยดึตดิ, กลา้มเนือ้ลบี
เล็กลงจากการทีไ่มเ่คลือ่นไหว, กระดกูบางลง นอกจากนี ้ในแงข่องการผา่ตัด
อยา่งเดยีวโดยไมด่ามดว้ยโลหะนัน้ก็ยังมคีวามจ าเป็นในบาง กรณ ีเชน่ เมือ่ผูป่้วย
มกีระดกูหักชนดิมแีผลลกึถงึกระดกูหักนัน้ ( compound fracture ) เป้าหมาย
ส าคัญในการรักษากระดกูหักพวกนี ้คอื การป้องกันและแกไ้ขการตดิเชือ้ ซึง่หลัก
ทีส่ าคัญทีจ่ะแกไ้ขปัญหานีก็้คอื การผา่ตัดเพือ่ลา้งและตกแตง่แผล 
(debridement) แตห่ลังจาก debridement หากสถานการณ์เหมาะสม การดาม
โลหะก็อาจพจิารณาท าได ้โดยตอ้งมกีารสมดลุยร์ะหวา่ง ผลเสยีของการมวีตัถุ
แปลกปลอม ( Foreign body effect ) หรอืโลหะดามกระดกูทีจ่ะเขา้ไปยดึ
กระดกูนัน้ กับผลดขีองโลหะซึง่กอ่ใหเ้กดิความมั่นคงแกก่ระดกู และท าให ้
เนือ้เยือ่รอบ ๆ อยูน่ิง่มากขึน้ การน าเลอืด, ออกซเิจน, สารอาหาร, และ แรธ่าตุ
ตา่งๆ ไปเลีย้งเพือ่ใหเ้กดิการเชือ่มตอ่ของกระดกูนัน้ ขอ้หา้มในการมวีสัดุ
แปลกปลอมใชใ้นรา่งกาย ทีต่อ้งระวงักันมากเนือ่งจากการตดิเชือ้ในสมัยกอ่นนัน้
ยังไมม่ยีาปฏชิวีนะ และยาฆา่เชือ้โรคจงึถกูหักลา้งได ้จากประโยชนข์องการดาม
โลหะดังกลา่วนี ้ 

  

ขอ้บง่ชีข้องการรกัษาโดยการผา่ตดั 



ประโยชนข์องการผา่ตัดนัน้มมีากมายหลายประการ การเลอืกใชใ้นการรักษาผูป่้วยกระดกูหกัขอ้
เคลือ่นจงึมกีารก าหนดขอ้บง่ชี ้ชดัเจนลงไปในผูป่้วยดังตอ่ไปนี ้

1. Failure closed reduction / failure immobilization  
2. Neuro - vascular injuries  
3. Displaced intra-articular fractures 
4. Unstable fractures 
5. Major avulsion fractures 
6. Displaced pathological fractures  
7. Displaced physeal injuries  
8. Non-union fractures 

แมก้ารผา่ตัดจะมปีระโยชนม์ากมายดังกลา่วมาแลว้ การผา่ตัดก็อาจพบผลแทรกซอ้นจากการ
ผา่ตัดบางประการเชน่กัน ไดแ้ก ่การตดิเชือ้แผลผา่ตัด, การเพิม่อัตราการไมเ่ชือ่มตอ่กันของ
กระดกูหัก ( nonunion rate ) หรอื การเชือ่มตอ่กระดกูหกันัน้ลา่ชา้ออกไป ( delayed union )  

  

ขอ้หา้มการผา่ตดั 

ขอ้หา้มของการผา่ตัด จงึเป็นสิง่ทีต่อ้งระลกึไว ้เสมอส าหรับผูป่้วยทีจ่ะท าการผา่ตัดทกุราย ขอ้
หา้มเหลา่นีไ้ดแ้ก ่

1. Osteoporotic bone 
2. Active infection 
3. Unfavorable general medical condition 

จากหลักการทัง้หมดทีก่ลา่วมานี ้จะเห็นไดว้า่ ขอบขา่ยความรับผดิชอบของแพทยท์ีพ่บผูป่้วย
กระดกูหักและตอ้งใหก้ารรักษาเบือ้งตน้นัน้ ไดแ้ก ่การวนิจิฉัยกระดกูหัก จนกระท่ังถงึการ
ตัดสนิใจทีจ่ะแยกผูป่้วยเพือ่ไปท าการรักษาโดยศลัยแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสต์อ่ไป อยา่งไรก็ตามใน
ผูป่้วยทีส่ามารถรักษาโดยการไมผ่า่ตัดนัน้ หากมคีวามจ าเป็นและไมส่ามารถสง่ตอ่ใหศ้ลัยแพทย ์
ออรโ์ธปิดกิสแ์ลว้ เราก็ควรใหก้ารรักษาโดยการดงึกระดกูเขา้ที ่และมคีวามรูใ้นการใสเ่ฝือก
รวมทัง้วธิกีารตดิตามรักษาดังนี้ 

  

การจดักระดกูใหเ้ขา้ที ่ 

หลักท่ัวไปในการดงึกระดกูเขา้ที ่ก็คอืการจัดใหป้ลายของกระดกูหกันัน้สบกนัเขา้ทีส่นทิ โดย
อาศัยความรูพ้ืน้ฐานทีว่า่ แรงกระท าทีก่อ่ใหเ้กดิกระดกูหักนัน้จะท าใหม้กีารฉีกขาดของเยือ่บุ
กระดกูและกลา้มเนือ้รว่มไปดว้ย แตล่ักษณะและปรมิาณการฉีกขาดนัน้มมีากนอ้ยแตกตา่งกันไป 
และกระดกูทีห่กันัน้ก็จะเคลือ่นทีอ่อกจากกันไปได ้ท าใหม้กีารสบกันทีผ่ดิปกต ิ

การเริม่ตน้จัดกระดกูใหเ้ขา้ที ่ท าไดโ้ดยการดงึปลายกระดกูทีห่กัและสบกันผดิปกต ิใหแ้ยกออก
จากกันกอ่นแลว้จงึยอ้นทางกลไกของแรงทีท่ าใหเ้กดิกระดกูหักขึน้ การดงึปลายกระดกูทีส่บกัน
ผดิปกตใิหแ้ยกออกจากกนันี้ มักไมค่อ่ยมอีันตราย ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารฉีกขาดอยา่งรนุแรงของ
เนือ้เยือ่รอบๆ กระดกูทีห่ักนัน้มากอ่น เชน่ กรณีทีเ่ป็นแรงดงึ ( Tension force ) ดังนัน้หากเยือ่บุ
กระดกูและกลา้มเนือ้รอบๆ ฉีกขาดจนไมส่ามารถรับแรงดงึดังกลา่วนีไ้ดแ้ลว้ ก็จะท าใหเ้กดิ



อันตรายตอ่เสน้เลอืดและเสน้ประสาททีอ่ยูร่อบๆ ได ้ในบางรายอาจมอีันตรายถงึชวีติไดเ้ชน่กรณี
ผูป่้วยบาดเจ็บทีค่อ และมกีารขาดของ dento – occipital ligament การดงึศรีษะในกรณีนี้
อันตรายมาก เนือ่งจากอาจท าใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่กา้นสมองและเสน้เลอืด Vertebro – 
basilar artery ได ้หลังจากดงึปลายกระดกูทีส่บกนัผดิปกตอิอกจากกันแลว้ ท าการยอ้นกลับ
ทางกับแนวแรงทีเ่ป็นกลไกของการบาดเจ็บ เชน่ ถา้เป็นแรงบดิหมนุ ( torque ) ก็ท าการหมนุ
กลับทาง ถา้เป็นแรงดงึงอ ( bending force ) ก็ท าการงอกลับอกีขา้งหนึง่  

ในการดงึกระดกูทีส่บกันผดิปกตอิอกจากกันนัน้ สามารถใชก้ารทุน่แรงไดโ้ดยการดงึตามแรงโนม้
ถว่งโลก ถา้ท าไดพ้ยายามจัดใหก้ระดกูอยูใ่นแนวดิง่ เชน่ ถา้เป็นกระดกูขาทอ่นลา่งหัก การงอ
เขา่จะท าใหแ้นวการดงึงา่ยเขา้, ถา้เป็นแขนทอ่นปลายหัก การใชเ้ครือ่งมอืชว่ยหอ้ย เชน่ 
Chinese finger trap และผูป่้วยนอนในทา่งอขอ้ศอกจะท าใหก้ารดงึมปีระสทิธภิาพเชน่กัน 

  

การใสเ่ฝือก 

จดุประสงคข์องการเขา้เฝือกนัน้ก็คอื ชว่ยยดึใหก้ระดกูอยูน่ิง่ซ ึง่ตอ้งค านงึถงึวสัดทุีน่ ามาใชแ้ละ
หลักการกลศาสตร ์เพือ่ใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเชงิกลมากทีส่ดุ ในปัจจบุันวสัดทุีน่ ามาใชเ้ป็นเฝือก
ท าจากปนูพลาสเตอร ์เมือ่ถกูน ้าจะท าใหเ้กดิปฏกิริยิา และคายความรอ้นออกมา วสัดชุนดินีม้ี
ขอ้ดทีีร่าคาไมแ่พงมาก แตข่อ้เสยีก็คอื กรอบ, แตกงา่ย, น ้าหนักมาก และระบายความชืน้ไดไ้ม่
ด ีวสัดทุีไ่ดรั้บความนยิมมากขึน้ คอื fiber cast ซึง่จะเกดิปฏกิริยิาและคายความรอ้นออกมา
เชน่กัน เมือ่ถกูกับอากาศและจะแข็งตัว ขอ้ดขีองเฝือกชนดินี ้คอื เบา, ระบายความรอ้นไดด้กีวา่ 
ทนทานและแข็งแรงมากกวา่  

ลักษณะของการน าเฝือกมาใชห้ลักการพืน้ฐานทางกลศาสตร ์คอืน าวสัดนัุน้มาพันใหเ้ขา้รปูกับ 
แขน, ขาหรอืสว่นทีต่อ้งการดามนัน้ ซึง่ความแข็งแรงของเฝือกก็จะขึน้อยูก่ับองคป์ระกอบ 2 
ประการ คอื 

1. เนือ้วสัดนัุน้ ซึง่ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้  
2. คณุสมบัตทิางรปูรา่งของวสัดนัุน้ ( structural property ) โดยเฝือกทีน่ ามาเป็นรปูรา่ง ปิด ( 
close system ) จะกอ่ใหเ้กดิความแข็งแรงมากกวา่เฝือกเปิด ( open system ) ทัง้นีเ้นือ่งจาก
คา่ความตา้นทานตอ่การบดิตัว-เปลีย่นรปูของวตัถ ุ( moment of inertia ) นัน้สามารถหาไดจ้าก
การค านวณทางสตูรวศิวกรรม ซึง่รปูรา่งของวตัถจุะเป็นตัวก าหนดทีส่ าคัญมาก ดังนัน้เฝือกทีเ่ป็น
รปูตอ่เนือ่งกันเต็มวง ( full circular cast ) จงึมคีวามแข็งแรงมากกวา่เฝือกรปูกลมทีถ่กูแยกออก 
( splinted circular cast ) และเฝือกทีด่ามเพยีงครัง้เดยีว ( slap ) 

สิง่ทีต่อ้งนกึถงึอกีประการหนึง่ คอื เฝือกทีม่คีวามแข็งแรงมาก เชน่ circular cast จะมคีวาม
ยดืหยุน่นอ้ย สว่นเฝือกทีม่คีวามแข็งแรงนอ้ยกวา่ เชน่ slap ก็จะมคีวามยดืหยุน่ดกีวา่ ดังนัน้ กรณี
ทีเ่กรงวา่อาจมปัีญหาจากการกดของเฝือกจนเป็นอนัตราย เชน่ compartment syndrome ใน
ผูป่้วยทีห่มดสต,ิ ในเด็กทีไ่มส่ามารถสือ่สารกันเป็นอยา่งด ีและในผูป่้วยทีไ่มส่ามารถใหค้วาม
รว่มมอืในการรักษาไดนั้น้ การใส ่slap ควรตดิตามการรักษาอยา่งใกลช้ดิจงึเป็นทางเลอืกที่
ปลอดภัยกวา่  

การดแูลหลงัการเขา้เฝือก 

1. เมือ่ใหก้ารรักษาดว้ยการใสเ่ฝือกทีเ่หมาะสมแลว้ ควรมขีอ้แนะน าการดแูลเฝือกใหก้ับผูป่้วย
ดังตอ่ไปนี ้ 



1.1 ไมใ่หเ้ฝือกถกูน ้าหรอืถกูคลมุดว้ยผา้ เนื่องจากจะท าใหเ้ฝือกอับชืน้ 
1.2 ไมใ่หเ้ฝือกถกูความรอ้น เนือ่งจากอาจจะท าใหเ้ฝือกกรอบ-แตกหัก 
1.3 ไมค่วรลงน ้าหนัก กอ่น 24 ชม. เนือ่งจากเฝือกทีย่ังไมแ่หง้สนทิ อาจแตกหัก เสยีหายได ้
1.4 ใหส้งัเกตวา่สว่นปลายนิว้มอืนิว้เทา้ บวม, ชา, เย็น หรอืไมม่สีเีลอืด อันเป็นอาการของเฝือก
คับเกนิไป 
1.5 หนุนขาหรอืหอ้ยแขนใหส้งูกวา่หัวใจตลอดเวลา  

2. หลังจากการรักษาในเบือ้งตน้และไมม่แีผลกดทับจากการใสเ่ฝือกแลว้ การตดิตาม
ผลการรักษา ควรตรวจดวูา่เฝือกไมค่ับ หรอืหลวมเกนิไป ดกูารกระจายของเลอืดทีม่าเลีย้งสว่น
ปลาย ( capillary filling time ), ดกูารท างานของเสน้ประสาทสว่นปลายจากทีไ่ดรั้บบาดเจ็บ 
และตดิตามดภูาพถา่ยรังสวีา่ยังคงมกีารผดิรปูของกระดกู หรอืการสบกันของปลายกระดกูทีห่กั
อยูม่ากนอ้ยเพยีงไร ยอมรับไดห้รอืไม ่( acceptable alignment ) ซึง่ก็ขึน้อยูก่ับ ต าแหน่งที่
กระดกูหักนัน้เป็นทีส่ าคัญ 

  

การผดิรปูของกระดกู 

1. Shortening deformity ยอมรับไดบ้า้งโดยเฉพาะในกระดกูของผูป่้วยเด็ก ทีย่ัง
ไมเ่จรญิเตบิโตเต็มทีแ่ละในกระดกูทีก่ารใชง้านไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกับ ความสัน้ยาว 
เชน่ แขน สว่นขานัน้ความสัน้ยาวทีต่า่งกันจะมปัีญหามาก เนือ่งจากในการเดนิ
จะตอ้งมขีาทีย่าวเทา่กัน 

2. Angulation deformity ท าใหเ้กดิการสญูเสยีพสิยัการเคลือ่นไหว ( Range of 
motion ) ถา้เป็นกระดกูหกัใกลข้อ้ทีม่กีารเคลือ่นไหวไมม่าก จะยอมรับ angular 
deformity ไดน้อ้ยกวา่ กระดกูหกัทีอ่ยูใ่กลข้อ้ทีม่กีารเคลือ่นไหวมาก เชน่ 
กระดกูหักทีต่น้แขนใกลห้วัไหลส่ามารถยอมรับ angular deformity ไดถ้งึ 450 
สว่นในกระดกู tibia หักนัน้ ยอมรับ angular deformity ไดเ้พยีง 150 เป็นตน้ 

3. Rotational deformity นัน้ไมเ่ป็นทีย่อมรับ เนือ่งจากกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการ
ท างานตามมาได ้
อกีสิง่หนึง่ทีต่อ้งคอยสงัเกตจากการตดิตามดผูลภาพถา่ยรังสคีอื พืน้ทีห่นา้ตัด
ของกระดกูทีส่บกัน หากมกีารสบกันของกระดกูมากเทา่ใด โอกาสการเชือ่ม
ตดิกันก็ยิง่สงูมากตามไปดว้ย 
นอกจากนีก้ารตดิตามดแูลผูป่้วยหลังใหก้ารรักษากระดกูหกัแลว้ มักมคี าถาม
ตามมา เสมอๆ วา่ จะใชเ้วลาในการรักษาเทา่ไร เมือ่ไรจงึจะตอ้งกลับมาใหแ้พทย์
ตดิตามดอูาการและแผนการรักษาขัน้ตอ่ไปเป็นอยา่งไร 

การตดิตามผูป่้วย 

จดุประสงคท์ีส่ าคัญทีจ่ะนัดผูป่้วยจะกลับมาดก็ูคอื 

1. ตดิตามดกูารบวมแขนขาวา่มมีากจนกอ่ใหเ้กดิปัญหา การไหลเวยีนของเลอืดไปสู่

อวยัวะนัน้หรอืไม ่ระยะนีต้อ้งตดิตามดอูยา่งใกลช้ดิ ดังนัน้ถา้เป็นไปไดค้วรรับ
ผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาล เพือ่เฝ้าสงัเกตอาการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป่้วยเด็ก, 
ผูป่้วยทีช่ว่ยตัวเองไมไ่ด ้หรอืมปัีญหาในการสือ่สาร สิง่ทีต่อ้งคอยเฝ้าด ูคอื 
peripheral tissue perfusion และอาการปวดเมือ่มกีารขยับนิว้ ( painful 
passive movement of finger ) หรอืการบวมมากอยา่งผดิปกต ิอนัเป็นอาการ
แสดงของ compartment syndrome  



2. ตดิตามดตู าแหน่งกระดกูทีด่ามไวว้า่มกีารสญูเสยีต าแหน่งหลังจากดงึเขา้ที่
หรอืไม ่โดยการถา่ยภาพรังสซี ้า เมือ่กลา้มเนือ้บรเิวณนัน้ไมบ่วมเพิม่ขึน้ตอ่ไป
แลว้ ซึง่มักใชเ้วลา 1 สปัดาห ์อยา่งไรก็ตาม ในผูป่้วยเด็กเล็กตอ้งค านงึถงึการยดึ
ของกระดกูซึง่เกดิคอ่นขา้งเร็วมาก ดังนัน้ ไมค่วรรอเนิน่นานไปจนถงึ 2 สปัดาห ์
เนือ่งจากหากมกีารเสยีต าแหน่งทีไ่ดจั้ดกระดกูไว ้( loss reduction ) และ
วนิจิฉัยไดล้า่ชา้แลว้ การแกไ้ขจ าเป็นตอ้งอาศัยการผา่ตัดแกไ้ข แทนทีจ่ะ
สามารถแกไ้ขโดยการดงึเขา้ทีอ่กีครัง้หนึง่ 

3. การเปลีย่นเฝือกใหก้ับผูป่้วย ระยะนีค้วรใชเ้วลาประมาณ 3 สปัดาห ์หลังใสเ่ฝือก 
เนือ่งจากเฝือกเริม่ไมแ่ข็งแรง อาจเกดิการแตกหกั และบรเิวณดังกลา่วเริม่ยบุ
บวมลงท าใหเ้ฝือกหลวมได ้ 

4. ตดิตามดกูารเชือ่มตดิกันของกระดกู โดยดจูาก  
o ก. อาการแสดงของกระดกูตดิกนั ( Clinical union ) ไดแ้ก ่ไมม่ี

อาการเจ็บปวดกระดกูนัน้เริม่สามารถรับแรงในแนวตา่งๆ ไดม้ากขึน้เรือ่ยๆ 
ตามล าดับ 

o ข. ภาพถา่ยรงัสแีสดงผลการเชือ่มตดิกนัของกระดกู ไดแ้ก ่การเห็น 
bridging callus formation 

ในการตดิตามดนูีส้ามารถใชเ้วลาเป็นตัวก าหนดครา่วๆ วา่กระดกูเริม่จะตดิกัน ซึง่กระดกูแตจ่ะ
สว่นก็จะใชเ้วลาตา่งกันไป กระดกูทีม่ขีนาดเล็ก เชน่ กระดกูปลายนิว้มอือาจใชเ้วลาเพยีง 2 
สปัดาห ์ก็สามารถสงัเกตอาการแสดงของกระดกูตดิกันไดแ้ลว้ ในขณะทีก่ระดกูทีม่ขีนาดใหญ ่
เชน่กระดกู femur นัน้ อาจตอ้งใชเ้วลาถงึ 3-4 เดอืน จงึจะพบวา่กระดกูเชือ่มตอ่กัน ในขณะที่
กระดกูของเด็กจะเชือ่มตอ่กันเร็วกวา่กระดกูผูส้งูอาย ุและกระดกูเฉพาะบางต าแหน่งทีม่เีลอืดมา
เลีย้งไมด่ ีเชน่ กระดกู navicula กระดกู talus เป็นตน้ ตอ้งใหเ้วลากระดกูตดินานขึน้ และยังอาจ
มปัีญหาการไมเ่ชือ่มตดิกนัตามมาได ้ดังนัน้หากใชห้ลักเกณฑน์ีช้ว่ยก็จะพอเป็นแนวทางในการที่
จะนัดผูป่้วยมาเพือ่ตดิตามอาการตอ่ไป  

หลังจากตดิตามวา่ กระดกูเชือ่มตดิกันดแีลว้ ควรทีจ่ะตอ้งค านงึถงึการฟ้ืนฟสูมรรถภาพใหก้ับ
ผูป่้วยตอ่ไป ซึง่มคีวามส าคัญเพือ่ใหก้ารท างานขอ้และกระดกูกลับมาท างานใหต้ามปกตอิยา่ง
เร็วทีส่ดุ และเป็นการลดอบุัตกิารณ์ของผลแทรกซอ้นจากการใสเ่ฝือกเป็นระยะเวลายาวนานได ้
อันไดแ้ก ่กระดกูบาง ( disuse osteoporosis ), Reflex sympathetic dystrophy, Sudec 
atrophy, muscle atrophy เป็นตน้ 
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