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บทที่  3  
กระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุดของข้อไหล่และต้นแขน
Fracture and dislocation of the shoulder and arm
สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ 
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บทน�ำ

การบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่นั้นอาจเกิดขึ้นได้กับ

กระดูกหรือเนื้อเยื่อรอบๆ หัวไหล่ กระดูกบริเวณหัวไหล่ที่

มกัได้รบัการบาดเจ็บ ได้แก่ กระดกูสะบกั, กระดกูไหปลาร้า 

หรือกระดูกต้นแขน ส่วนการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อรอบ 

หัวไหล่นั้นนอกจากท�าให้ใช้งานข้อไหล่ได้ลดลง และอาจ

ท�าให้สูญเสียเสถียรภาพของข้อไหล่ได้ด้วย

กระดูกไหปลำร้ำหัก (Clavicle fractures)

กระดูกไหปลาร้าหักเป็นกระดูกหักที่พบประมาณ

ร้อยละ 2.6 ของกระดูกหักทั้งหมด พบมากในผู้ป่วยอายุ

น้อยหรือช่วงวัยรุ่น ส่วนใหญ่เป็นการหักบริเวณส่วนกลาง

กระดูก (midshaft) พบได้ประมาณร้อยละ 80-85 กระดูก

บริเวณนี้มีพื้นที่ตัดขวาง (cross-section) แคบ เมื่อต้องรับ

แรงมากจงึท�าให้หกัได้บ่อย การหกับรเิวณปลายกระดกูหนึง่

ในสาม (distal third) พบรองลงมาประมาณร้อยละ 15-20 

ซึ่งพบในผู้ป่วยสูงอายุได้มากกว่า ในขณะท่ีการหักบริเวณ

ส่วนต้นหนึ่งในสาม (medial third) พบได้ไม่บ่อยและ

สัมพันธ์กับอุบัติเหตุรุนแรง(1)

กลไกกำรบำดเจ็บ 

ส่วนใหญ่เกดิจากแรงกระแทกโดยตรงหรอืหกล้มแขน

ยันพื้น (รูปที่1) ผู้ป่วยอายุน้อยมักเกิดจากอุบัติเหตุทาง

จราจร, การเล่นกีฬา หรือตกจากท่ีสูง ในขณะที่ผู้ป่วย 

สูงอายุที่ มีภาวะกระดูกพรุนอาจเกิดจากการล้มแบบ  

simple falls ได้ 

 

กำรบำดเจ็บร่วม 

ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรง พบการบาดเจ็บ

ของทรวงอกร่วมได้บ่อย เช่น ipsilateral rib, scapular/

glenoid fractures, hemo/pneumothoraxes(2) และ 

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราเสียชีวิตสูงถึงประมาณร้อยละ 20(3)  

การบาดเจ็บร่วมบางอย่างมีผลต่อการเลือกวิธีการรักษา 

หรือผลการรกัษา เช่น การบาดเจบ็ของเส้นเลอืดทีต้่องผ่าตัด 

ก็ควรพิจารณายึดตรึงกระดูกไหปลาร้าร่วมด้วย เพื่อให้มี 

stable environment for healing เป็นต้น

ประวัติและอำกำรแสดง 

ผู ้ป่วยต้องได้รับการซักประวัติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

เนื่องจากผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรงมักมีการบาด

เจ็บอื่นร่วม ผู้ป่วยที่กระดูกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง  

ควรค�านึงถึง pathological fracture เช่น metabolic 

disorder, tumors, pre-existing lesion นอกจากนี้อายุ

และการใช้งาน ก็มีผลต่อการเลือกวิธีการรักษาด้วย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการปวดบริเวณกระดูก

ไหปลาร้า ตรวจร่างกายพบมีบวม หรือมีจ�้าเลือดใต้ผิวหนัง 

ในบริเวณที่หัก ในรายที่มีการเคลื่อนอาจพบการผิดรูป  

การตรวจร่างกายในท่ายืนอาจพบการตกของหัวไหล่ข้าง 

ที่บาดเจ็บ (shoulder ptosis) คือ มีลักษณะ droopy, 

medially driven, and shorten shoulder(4) การสังเกต

จากด้านหลังอาจพบการนูนขึ้นของ inferior aspect of 

the scapular จากการเกิด scapular protraction  

การวัดความยาวของไหปลาร้ามีความส�าคัญ โดยวัดจาก 

midline of the suprasternal notch ไปที่ ridge of the 

AC joint หากสั้นกว่าอีกข้างเกิน 1.5 - 2 เซนติเมตร ส่งผล

ไม่ดีต่อการรักษาแบบอนุรักษ์(5) การตรวจการท�างานของ

เส้นประสาทและเส้นเลือดแดงก็ส�าคัญทั้งก่อนและหลัง

ผ่าตัด

กำรส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย

ภาพรังสี True AP view ของกระดูกไหปลาร้า  

ท�าโดยปรบัมมุเงย 20 องศา และหมนุล�าตวัให้กระดกูสะบกั

ขนานกับ cassette ภาพรังสี AP chest มีความส�าคัญใช้

ตรวจหาการบาดเจ็บร่วมท่ีเกิดขึ้นได้ เช่น rib, glenoid, 

scapular and lungs

ภาพรงัสีของกระดกูส่วนไหปลาร้าส่วนปลาย (distal 

clavicle) ท�าได้โดยภาพรังสี คือ ให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ AC 

joint, ท�ามุม cephalic tilt 10-15 องศา ควรถ่ายในท่ายืน

และไม่ใส่ arm sling(6)

กระดูกหักไหปลาร้าส่วนต้น (medial clavicle) มัก

ประเมินได้ยากจากภาพรังสีปกติ ในกรณีที่ภาพรังสีปกติ 

เห็นไม่ชัดเจนการตรวจ CT scan จะช่วยให้เห็นลักษณะ

กระดูกชนิดนี้ได้ดีข้ึนและวินิจฉัยแยกโรคกับ SC joint 

dislocations ได้(2)

รูปที่ 1 แสดงกลไกการบาดเจ็บของกระดูกไหปลาร้าหัก
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กำรจ�ำแนกประเภท

การจ�าแนกท่ีนิยมได้แก่ Allman’s classification 

ซึ่งแบ่งclavicleออกเป็น 3 ส่วนเท่ากัน (รูปที่ 2)

- Allman I : Midshaft clavicle (ส่วนกลาง กระดูก

ไหปลาร้าหัก)

- Allman II : Lateral clavicle (ส่วนปลาย กระดูก

ไหปลาร้าหัก)

- Allman III : Medial clavicle (ส่วนต้น กระดูก

ไหปลาร้าหัก)

รูปที่ 2 แสดงการแบ่งการบาดเจ็บกระดูกไหปลาร้าหัก 
ตาม Allman’s classification

กำรรักษำ 

ในกระดูกหักแบบไม่เคล่ือนส่วนใหญ่ติดได้เอง 

โดยการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ ส่วนกระดูกหักแบบเคล่ือนที่

พบว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดมีอุบัติการณ์ของกระดูก 

ไม่สมานประมาณร้อยละ 2 ต�า่กว่าการรกัษาด้วยวธิอีนรุกัษ์

ซึ่งพบประมาณร้อยละ 15(7)

การรักษาแบบอนุรักษ์ท�าโดยให้ผู้ป่วยคล้อง arm 

sling ในขณะที่การใส่ figure-of-eight splinting นั้น  

ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากใส่ยากและล�าบากในการใช้ชีวิต

ประจ�าวัน แม้การรักษาแบบอนุรักษ์ได้ผลค่อนข้างดี แต่ 

การเลือกวิธีรักษาควรค�านึงถึงปัจจัยอื่น เช่น อายุ, เพศ,  

การเคลือ่นของกระดกูและการหกัแบบ comminution โดย

มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดดังตารางที่ 1 ซ่ึงสามารถท�าโดยการ

ยึดตรึงกระดูกด้วย plate and screws, intramedullary 

nail หรือ external fixation (รูปที่ 3) 

Plate and screw fixation เป็นการยึดตรึงกระดูก

ที่สามารถท�าให้เข้ารูปและได้ผลการรักษาที่ดี การรักษา 

แบบใช้ intramedullary fixation เป็นการผ่าตัดแผลเล็ก 

แต่มีภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการ

เคลื่อนของ hardware

Fracture-Specific

- กระดูกเคลื่อน > 2 ซม.

- กระดูกสั้นลง > 2 ซม.

- กระดูกหักแบบ comminution > 3 ชิ้น

- Segmental fractures

- กระดูกหักแบบเปิด

- Impending open fractures

- Scapular malposition and winging

- Obvious clinical deformity

Associated injuries

- Vascular injury ที่ต้องผ่าตัด

- Progressive neurological deficit 

- กระดูกแขนหักข้างเดียวกัน

- Multiple rib fractures ข้างเดียวกัน

- Floating shoulder

- กระดูกไหปลาร้าหักทั้งสองข้าง

Relative indications for primary fixation of midshaft clavicular fractures

ตำรำงที่ 1 ข้อบ่งชี้ให้กำรผ่ำตัดรักษำกระดูกไหปลำร้ำหักส่วนกลำง

รูปที่ 3 ภาพถ่ายรังสีแสดงการยึดตรึงกระดูกไหปลาร้าส่วนกลางด้วย (a) plate fixation, (b) intramedullary fixation

(a)  (b)



31

Orthopaedic trauma

Lateral (distal) clavicular fracture

การหกัของกระดกูไหปลาร้าส่วนปลายมคีวามซบัซ้อน 

กว่าส่วนกลาง ซึ่ง Neer ได้จ�าแนก Lateral clavicle  

fracture ออกเป็น 3 subgroups และต่อมาได้ถูกปรับปรุง

เป็น 5 subgroups ตามตารางที่ 2 (รูปที่ 4) 

การหักชนิดน้ีจะมีการเคลื่อนของกระดูกตามแรงดึง

ของกล้ามเน้ือ ซ่ึงข้ึนกับต�าแหน่งท่ีกระดูกหักและเส้นเอ็น 

Type I Coracoclavicular ligaments intact

Type IIa Coracoclavicular ligaments detached from medial segment, but both trapezoid 

 and conoid intact to distal segment

Type IIb Conoid is torn but Trapezoid ligaments intact to distal segment but conoid tear

Type III Intraarticular extension into AC joint

Type IV Physeal fracture/periosteal sleeve avulstion, that occurs in the skeletally immature

Type V Avulsion of the coracoclavicular ligaments/ comminuted fracture pattern

ตำรำงที่ 2 แสดงกำรจ�ำแนกส่วนปลำยกระดูกไหปลำร้ำหักตำมกำรแบ่งของ Neer

รูปที่ 4 แสดงการบาดเจ็บกระดูกไหปลาร้าส่วนปลายหัก 

ทีบ่าดเจบ็ เช่น Neer type II กระดกูชิน้ medial fragment 

จะถูกกล้ามเน้ือ trapezius ดึงขึ้นท�าให้เคล่ือนที่มากกว่า 

Neer type I เป็นต้น การหักชนิดที่ 1 และ 3 จึงมั่นคงและ

ได้ผลดีด้วยการรักษาแบบอนุรักษ์ ส่วนกระดูกหักชนิดที่ 2, 

4 และ 5 หากมีการเคลื่อนของกระดูกจะมีโอกาสที่กระดูก

ไม่สมานได้สงู จงึควรรกัษาแบบผ่าตัดในผูป่้วยกลุม่นี ้(รปูที ่5)
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ภำวะแทรกซ้อน 

- การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด โดย superficial  

infection พบได้ประมาณร้อยละ 4.4 ส่วน deep infection 

พบได้ประมาณร้อยละ 2.2 

- กระดูกไม่สมาน พบได้ประมาณร้อยละ 15-20 

- กระดูกติดผิดรูป มักพบในผู้ป่วยท่ีรักษาด้วยวิธี

อนุรักษ์ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานและความสวยงามได้  

โดยเฉพาะในผู ้ป ่วยท่ีกระดูกไหปลาร้าสั้นลงมากกว่า  

2 เซนติเมตร จะท�าให้กล้ามเนื้อรอบสะบักและหัวไหล ่

อ่อนแรงลงได้

กระดูกสะบักหัก (Scapular fractures) 

กระดูกสะบักหักพบไม่บ่อยเน่ืองจากเป็นกระดูกที่มี

กล้ามเนื้ออยู่โดยรอบและสามารถเคลื่อนที่บนทรวงอก  

โดยพบได้ประมาณร้อยละ 0.4 - 0.9 ของกระดกูหกัทัง้หมด 

มักพบในผู้ชาย (ร้อยละ 72) มากกว่าผู้หญิง กล้ามเนื้อ 

ทีเ่กาะบนกระดกูสะบกัแบ่งออกเป็น scapuloaxial system 

ควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสะบักบนทรวงอก และ 

scapulabrachial system ควบคุมการเคลื่อนไหวของ

รยางค์ส่วนบน

กลไกกำรบำดเจ็บ 

ส่วนใหญ่เกิดจากการกระแทกโดยตรงและเป็น

อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง เช่น อุบัติเหตุทางจราจร ตกจาก

ทีส่งู หรอืของหนกัตกใส่หวัไหล่ จงึพบการบาดเจบ็ร่วมด้วย

ได้บ่อย นอกจากน้ียงัมสีาเหตอุืน่ทีท่�าให้กระดกูสะบักหกัได้ 

เช่น ถูกกระแทกจากกระดูกหัวไหล่ กล้ามเนื้อกระตุกอย่าง

รุนแรงจากชักหรือกระแสไฟฟ้าดูด หรือถูกยิงเป็นต้น

กำรบำดเจ็บร่วม 

พบการบาดเจบ็ร่วมได้ถึงร้อยละ 90 และมอีตัราการ

เสียชีวิตร้อยละ 2-14 การบาดเจ็บร่วมที่พบบ่อย ได้แก่ 

ซ่ีโครงหัก(ร้อยละ 27-65), การบาดเจ็บของปอดและ

ทรวงอก (ร้อยละ 16-67), ข้อไหล่ (ร้อยละ 8-47), การ 

บาดเจบ็บรเิวณศรีษะ (ร้อยละ 10-42), กระดกูเชงิกรานหกั 

(ร้อยละ 20) และการบาดเจบ็ของเส้นเลอืดและเส้นประสาท

ประวัติและอำกำรแสดง 

ประวัติกลไกการบาดเจ็บและอาการของผู ้ป ่วย 

ช่วยให้ท�าการวินิจฉัยได้ครบถ้วนขึ้น การตรวจร่างกายควร

ท�าอย่างครอบคลุมเน่ืองจากผู้ป่วยมักมีการบาดเจ็บระบบ

อื่นร่วมด้วย โดยตรวจบริเวณหัวไหล่โดยรอบ อาจพบรอย

ถลอก บวม หรือผิดรูปของกระดูกรอบหัวไหล่ ที่ส�าคัญคือ

การตรวจการท�างานของเส้นเลือดและเส้นประสาท ตรวจ

พสิยัการเคลือ่นไหวของข้อหัวไหล่ทัง้ active และ passive 

หากสามารถท�าได้

กำรส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย 

การตรวจทางภาพรังสีในท่า scapular AP view, 

scapular Y view รวมถึงภาพรังสีทรวงอก ช่วยในการ

วินิจฉัยกระดูกสะบักหักได้ และส่ง CT scan ในผู้ป่วยที่หัก

เข้าผิวข้อบริเวณ glenoid หรือมีการเคลื่อนที่ของกระดูก 

ที่หักมาก

กำรจ�ำแนกประเภท 

สามารถแบ่งการหักของกระดูกสะบักได้หลายแบบ 

เช่น Comprehensive Anatomical Classification แบ่งเป็น

- Fracture of the processes

- Fractures of the scapular body

- Fractures of the scapular neck

- Fractures of the glenoid

- Combined fractures of the scapular

รูปที่ 5 ภาพถ่ายรังสีแสดงกระดูกไหปลาร้าส่วนปลายหัก, 
ภาพแสดงการยึดตรึงกระดูกด้วยวิธี plate fixation
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กำรรักษำ 

เป้าหมายการรกัษาคอืการท�าให้หวัไหล่กลบัมาใช้งาน

ได้ปกต ิไม่มอีาการปวดจากลกัษณะกระดกูทีต่ดิผิดรปู หรอื 

impingement pain แม้ว่าการรักษาจะได้ผลดีทั้งวิธี

อนุรักษ์และวิธีผ่าตัด แต่การศึกษาพบว่าการรักษาแบบ

ผ่าตัดให้ผลดีกว่าในรายที่มีการเคลื่อนของกระดูก(8, 9)

วธีิการรกัษาแบบไม่ผ่าตดัสามารถท�าโดย Immobilize 

หัวไหล่ประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากน้ันเริ่มท�า active- 

assisted ROM และเมื่อเห็นการสมานของกระดูกจาก 

ภาพรังสีก็สามารถท�า active ROM and strengthening 

exercises

วธิกีารรกัษาแบบผ่าตดัมข้ีอบ่งชีท้ัว่ไปคอื การหกัของ

กระดกูทีแ่ตกเข้าในข้อglenoid เช่น (6) ผวิข้อเคล่ือนมากกว่า 

4 มิลลิเมตร หรือผิวข้อแตกกว่ากว่าร้อยละ 30 หรือการหัก

ที่มีการเคลื่อนที่ของ body มากกว่า 45 องศาเป็นต้น

ภำวะแทรกซ้อน 

ภาวะแทรกซ้อนทีพ่บได้ เช่น กระดูกตดิผดิรปู กระดกู

ไม่สมาน หรอืการบาดเจบ็ของเส้นประสาท suprascapular 

Scapulothoracic Dissociation

หมายถึง ภาวะการบาดเจ็บร่วมกันของ shoulder 

girdle (SC dislocation, clavicle fracture, AC  

dislocation), tears of the levator scapulae,  

rhomboids, trapezius, latissimus dorsi, pectoralis 

minor deltoid, vascular injuries หรือ brachial  

plexus injury เป็นภาวะการบาดเจ็บท่ีพบไม่บ่อย เกดิจาก 

lateral distraction or rotational displacement of 

shoulder girdle อย่างรุนแรง(10, 11)

การวินิจฉัยต้องอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย

และภาพรังสี อาจคล�าพบ gap ระหว่าง medial border 

of the scapular และ spinous processes ภาพรังสี 

พบว่ามี lateral displacement of scapula เป็นต้น  

การรักษาท่ีส�าคัญคือ ต้องรักษาการบาดเจ็บของเส้นเลือด

และเส้นประสาท ร่วมกับการยึดตรึงกระดูกให้มั่นคงหากมี

การหักร่วมด้วย(2)

Floating shoulder

โครงสร้าง superior shoulder suspensory  

complex(SSSC)(12) หมายถึง กระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน 

ซึ่งประกอบไปด้วย glenoid, coracoid process,  

coracoclavicular ligaments, clavicle, AC joint and 

AC ligament (รูปที่ 6) โครงสร้างน้ีมีส่วนส�าคัญต่อการ 

ยึดตรึงรยางค์ส่วนบนเข้ากับ axial skeleton ดังนั้น  

การบาดเจ็บที่มี double disruption of SSSC จะท�าให้

เกิดความไม่มั่นคงและมีปัญหาต่อการใช้งานระยะยาวได้ 

เรียกภาวะนี้ว่า floating shoulder(13, 14) เช่น การหักของ

กระดูกไหปลาร้าร่วมกับ scapular neck ข้างเดียวกัน  

จัดว่าไม่มั่นคงและต้องได้รับการผ่าตัด เป็นต้น(2, 15)

รูปที่ 6 แสดงโครงสร้าง Superior shoulder suspensory 
complex (SSSC)

กระดูกต้นแขนส่วนต้นหัก (Proximal humeral 

fractures)

การหักของกระดูกต้นแขนส่วนต้น หมายถึง การหัก

บริเวณ surgical neck หรือ proximal ต่อ surgical neck 

พบได้บ่อยในผูส้งูอาย ุในผูป่้วยอายนุ้อยมกัเป็นการบาดเจบ็

จากอุบัติเหตุรุนแรง 

กลไกกำรบำดเจ็บ 

ประมาณร้อยละ 50 เกดิจากการล้มไหล่กระแทกพืน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู ้สูงอายุ ส่วนในผู ้ป่วยอายุน้อย 

มักเกิดจากอุบัติเหตุที่รุนแรงกว่า เช่นตกจากที่สูง อุบัติเหตุ

จราจร กีฬา หรือถูกท�าร้ายร่างกาย

กำรบำดเจ็บร่วม 

กระดูกต้นแขนส่วนต้นหักส่วนใหญ่เป็นการบาดเจ็บ

เดี่ยว ยกเว้นเกิดจากอุบัติเหตุรุนแรงก็อาจพบการบาดเจ็บ

ร่วมอื่นได้ การบาดเจ็บร่วมที่พบได้บ่อยได้คือ การบาดเจ็บ

ของเส้นเลือดและเส้นประสาท, กระดูกสะบักหัก เป็นต้น
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ประวัติและอำกำรแสดง 

ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการปวดบริเวณหัวไหล่ อาจม ี

รอยช�้าหรือถลอกบริเวณท่ีกระแทก อาจเห็นการบวมหรือ

ผดิรปูโดยเฉพาะในผูป่้วยทีม่กีารบาดเจบ็ทีร่นุแรง พสิยัการ

ขยับของข้อไหล่จะลดลง จ�าเป็นต้องตรวจการท�างานของ

เส้นเลือดและเส้นประสาทเสมอท้ังก่อนและหลังให้การ

รักษา

กำรส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย

การตรวจภาพถ่ายรังสีเบื้องต้นประกอบด้วย AP 

view of the shoulder (Grashey view) (รูปที่ 7),  

scapular Y view และ axillary view เพือ่ประเมนิลกัษณะ

การการหักและเคลื่อนของกระดูก การตรวจ CT scan  

(รปูที ่8) จะท�าให้ได้ข้อมลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

ลักษณะการหักและคุณภาพของกระดูก ท�าให้ประเมิน 

การหักของกระดกูได้ดยีิง่ข้ึนและมปีระโยชน์ในการวางแผน

รักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัด(16, 17) กำรจ�ำแนกประเภท 

นิยมใช้การจ�าแนกการหักของกระดูกของ Neer  

(รูปที่ 9) ซ่ึงแบ่งตามต�าแหน่งกายวิภาคและการเคล่ือนที่

ของชิ้นกระดูก โดยแบ่งต�าแหน่งกายวิภาคออกเป็น 4 ส่วน

คือ humeral head, lesser tuberosity, greater  

tuberosity และ proximal humeral shaft โดยจะวนิจิฉยั

ว่าเกิดการเคลือ่นทีข่องกระดกูส่วนนัน้หากเคลือ่นทีม่ากกว่า 

1 เซนติเมตร หรือ angulation มากกว่า 45 องศา 

กำรรักษำ (Management)

การรกัษาด้วยวธิอีนรุกัษ์ มข้ีอบ่งชีค้อื ผูป่้วยทีก่ระดูก

หักแบบไม่เคลื่อนที่ (angulation น้อยกว่า 45 องศา, 

เคลื่อนที่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร) และผู้ป่วยสูงอายุที่มีการ

ใช้งานจ�ากัด การรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ท�าโดยใส่ arm sling 

ในช่วงแรกที่ผู้ป่วยยังปวดมาก มีการศึกษาพบว่า early 

passive mobilization ภายใน 72 ชั่วโมง ได้ผลดีกว่า 

immobilization นานเกิน 3 สัปดาห์ ดังนั้น ควรเริ่มท�า

กายภาพบ�าบัดโดยฝึก pendulum exercises ภายใน

สัปดาห์แรก เมื่อผู้ป่วยปวดลดลงตรวจและมีการติดของ

กระดกู(clinically and radiographically healing) จงึเร่ิม

ท�า active ROM ต่อไป

การรักษาแบบผ่าตัด มีข้อบ่งชี้คือ ผู้ป่วยอายุน้อยห

รือผู้ป่วยที่ยัง active ที่มีกระดูกหักที่มีการเคลื่อนแบบ 2-, 

3- and 4-parts fractures และ greater tuberosity 

fracture ท่ีเคล่ือนมากกว่า 5 มม. โดยท่ัวไปการผ่าตัด 

รูปที่ 8 ภาพถ่ายรังสีหัวไหล่แสดงกระดูกต้นแขนส่วนต้นที่หักแบบ 
4-part fracture และภาพ CT scan

รูปที่ 7 แสดงการถ่ายภาพถ่ายรังสีของหัวไหล่ Grashey view 
โดยจัดท่าผู้ป่วยให้เอียงท�ามุมกับแผ่นฟิล์มประมาณ 30-45 องศา 

เพื่อให้แผ่นฟิล์มขนานกับ scapular plane
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ได้หลายวิธี เช่น การยึดตรึงกระดูกด้วย Intramedullary 

nailing หรือ Plate fixation (รูปที่ 10) ส่วนการเปลี่ยน 

ข้อเทยีม มข้ีอบ่งชีใ้นผูป่้วยทีม่กีารแตกหกัหลายชิน้ อายมุาก 

 Techniques

Nonoperative

  

Intramedullary nailing

  

Plate fixation

  

Arthroplasty

 Advantages

- Good outcomes

- Low risk of infection and 

operative complications

- More stable in osteoporotic 

bone

- Minimal dissection required

 

- Anatomical reduction possible

- More stable fixation in multiple 

part fractures

- Avoid risk of nonunion, 

malunion symptoms

- Avoid fixation failure from AVN, 

osteoporotic bone

 Disadvantages

- Malunion/nonunion risks

- Stiffness

- Rotator cuff injury from nail 

insertion

- Poor results in multiple part 

fractures

- Increased risk of infection

- More soft tissue dissection 

required

- Limited functional outcome

 

- Late arthroplasty complications

ตำรำงที่ 3 Advantages and Disadvantages of treatments of proximal humerus fractures

รูปที่ 9 การจ�าแนกกระดูกหักตามแบบ Neer’s classification

ไม่สามารถยดึตรงึกระดกูได้แขง็แรงหรอืเสีย่งต่อการเกดิหัว

กระดูกไหล่ขาดเลือด (avascular necrosis of humeral 

head) (ตารางที่ 3) 
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กระดูกต้นแขนส่วนกลำงหัก (Humeral shaft 

fractures)

กระดกูต้นแขนส่วนกลางหกั พบประมาณร้อยละ 1-2 

ของกระดูกหักทั้งหมด(18, 19) ส่วนใหญ่ได้ผลดีด้วยการรักษา

วิธีอนุรักษ์ และไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้งานมากนักแม้จะ

เกิดการติดผิดต�าแหน่ง เน่ืองจากใช้การเคล่ือนไหวของหัว

ไหล่และข้อศอกชดเชยได้บางส่วน อย่างไรก็ตามในรายท่ี

บาดเจ็บรุนแรงหรือมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดและเส้น

ประสาทร่วมด้วย ก็ท�าให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการใช้งานระยะ

ยาวได้

กลไกกำรบำดเจ็บ (mechanisms of injury)

ส่วนใหญ่เกิดจากล้มและอุบัติเหตุจราจร(20) การ

กระแทกโดยตรงจะท�าให้เกิดการหักแบบ transverse 

fracture หรืออาจมี butterfly fragment ในกรณีที่เกิด

จากแรงกระท�าโดยอ้อมเช่น ใช้แขนยันพ้ืนหรอืมีการบดิหมนุ 

จะเกดิการหกัแบบ oblique fracture หรอื spiral fracture 

แต่หากเกิดจากอุบัติเหตุรุนแรงก็จะมี comminutionได้

กำรบำดเจ็บร่วม (Associated injuries)

การบาดเจ็บร่วมท่ีส�าคัญได้แก่ nerve injury,  

ipsilateral shoulder dislocation, rotator cuff injury 

และ ipsilateral forearm fracture (floating elbow) 

เส้นประสาททีบ่าดเจบ็ร่วมบ่อยท่ีสดุคอืเส้นประสาท radial 

พบถึงร้อยละ 10-12(21, 22) โดยเฉพาะการหักบริเวณ distal 

one-third ที่มีลักษณะการหักเฉียงขึ้นออกด้านนอกท�าให้ 

เส้นประสาทมีโอกาสถูกกด เรียกลักษณะกระดูกหักน้ีว่า 

Holdstein-Lewis fracture (รูปที่ 11) อย่างไรก็ตาม 

ในกระดูกหักแบบปิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทมักเป็น 

neuropraxia และร้อยละ 85-90 จะดีขึ้นในเวลา 3 เดือน 

และกลับมาปกติประมาณ 6 เดือน ในรายที่อาการไม่ดีขึ้น

รูปที่ 11 แสดงการหักของกระดูกต้นแขนแบบ Holdstein-Lewis

ควรตรวจ electromyography และหาสาเหตุแก้ไข 

ต่อไป(23-25)

 

รูปที่ 10 (a) ภาพถ่ายรังสีแสดงการยึดตรึงกระดูกต้นแขนส่วนต้น
ด้วยวิธี plate fixation, (b) ภาพถ่ายรังสีผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

เปลี่ยนข้อไหล่เทียม

(b)(a)

ประวัติและอำกำรแสดง 

ผู้ป่วยจะมีอาการปวด บวมและผิดรูปของต้นแขน

บริเวณที่หัก ควรตรวจตั้งแต่หัวไหล่ลงมาถึงปลายแขนเพื่อ

สังเกตรอยแผลและประเมินการท�างานของเส้นเลือดและ

เส้นประสาทอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะเส้นประสาท radial 

ซึง่จะตรวจพบว่าผูป่้วยไม่สามารถกระดกข้อมอืและเหยยีด

นิ้วได้หากมีการบาดเจ็บของเส้นประสาทดังกล่าว

กำรส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย

การตรวจภาพรังสีเบื้องต้นได้แก่ AP และ lateral 

view โดยต้องครอบคลุมถึงหัวไหล่และข้อศอกเพื่อดูการ

บาดเจ็บที่อาจมีร่วมด้วยได้ การท�า CT scan มีข้อบ่งชี้ใน

การหักของกระดูกยาวเข้าไปในข้อไหล่หรือข้อศอก

ในผูป่้วยทีส่งสยัการบาดเจบ็ของเส้นเลอืด ควรตรวจ 

Doppler ultrasound และในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของ

เส้นประสาทอาจตรวจ electromyography ภายหลัง

กำรรักษำ 

การรกัษาด้วยวธิอีนรุกัษ์ ในปัจจบุนันยิมใช้ functional 

bracing เนือ่งจากใช้ได้ง่าย ราคาไม่แพงและผูป่้วยสามารถ

ขยับข้อไหล่และข้อศอกได้ ขณะที่การใช้ arm sling อาจ

ท�าให้เกิดการผิดรูปในแนว varus และ internal rotation 

โดยสัปดาห์แรกอาจใช้ coaptation splint เพื่อลดอาการ

ปวด หลังจากนัน้จงึเปล่ียนเป็น functional brace และเริม่
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 Fracture indication

-  Unacceptable alignment after 

closed reduction

o Shortening > 3 cm

o Rotation > 30 degrees

o Angulation >20 degrees

- Segmental fracture

- Pathological fracture

- Intraarticular extension

 Associated injuries

- Open fracture

- Vascular injury

- Ipsilateral shoulder/elbow/

  forearm fracture

- Brachial plexus injury

- Bilateral humeral fractures

- Lower extremity fractures 

  (requiring upper extremity 

  weight bearing)

 Patient indications

- Multiple injuries, polytrauma

- Head injury (GCS=8)

- Chest trauma

- Poor patient tolerance, 

  compliance

- Morbid obesity, large breasts

ตำรำงที่ 4 ข้อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัดผู้ป่วยที่ได้รับกำรบำดเจ็บ humerus shaft fracture

ท�า pendulum exercises ผู้ป่วยควรใส่ brace ต่อจนไม่มี

อาการเจ็บและพบกระดูกติดจากภาพรังสี 

การรักษาแบบผ่าตัด มีข้อบ่งชี้ดังนี้ (ตารางที่ 4)

รูปที่ 12 ภาพแสดงการยึดตรึงกระดูกด้วย (a) plate fixation 
และ (b) intramedullary nail fixation

(b)(a)

รูปที่ 13 แสดงภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษาคือกระดูกไม่สมาน

เป้าหมายในการรักษาโดยการผ่าตัดคือ จัดเรียง

กระดูกให้อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมและยึดตรึงกระดูกให้

มั่นคง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ early motion ได้ การยึดตรึง

กระดูกอาจท�าโดยใช้ plate fixation, intramedullary 

nailing หรือ external fixation (รูปที่ 12) 

ภำวะแทรกซ้อน 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ ได้แก่ กระดูกไม่สมาน 

(รปูที ่13 ) กระดกูตดิผดิรปู หรอืมกีารบาดเจบ็ของเส้นเลือด

และเส้นประสาท
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ข้อต่อ Acromioclavicular แยก (AC joint separation)

กลไกกำรบำดเจ็บ 

เกิดได้จากหลายสาเหตุ ท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือหัวไหล่ 

ถูกกระแทกจากด้านข้างในท่าแขนแนบล�าตัว ท�าให้เกิด 

medial compression และ shear vertical force  

ต่อ AC joint ท�าให้เกิดการฉีกขาดของ AC ligaments, CC 

ligaments, and fascia ที่คลุมบนกระดูกไหปลาร้า

กำรบำดเจ็บร่วม 

การบาดเจ็บร่วมท่ีพบได้บ่อย คือ กระดูกไหปลาร้า

หรอืกระดกูสะบกัหกั การเคลือ่นหลดุของ SC joint การฉกี

ขาดของ labral การบาดเจ็บของเส้นประสาท brachial 

plexus และ scapulothoracic dissociation เป็นต้น

ประวัติและอำกำรแสดง 

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมบริเวณ AC joint อาการ

ปวดอาจร้าวไปบรเิวณคอด้าน anterolateral หรอืกล้ามเนือ้ 

deltoid ได้(26) การตรวจร่างกายควรตรวจโดยเปิดไหล ่

ทัง้สองข้างเพือ่เทยีบกนั จะสงัเกตเหน็ส่วนปลายของกระดกู

ไหปลาร้านูนเมื่อเทียบกับ acromion และกดเจ็บบริเวณ

รอบ AC joint (รูปที่ 14)

รูปที่ 14 แสดงลักษณะผู้ป่วยที่มี AC joint separation ด้านขวา

รูปที่ 16 แสดงการถ่ายภาพรังสี Zanca view

รูปที่ 15 แสดงภาพถ่ายรังสีของผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของ 
AC joint type III ด้านขวา

Clinical triad ซึ่งประกอบด้วย กดเจ็บบริเวณ AC 

joint ปวดเมือ่ท�า cross-arm adduction และ อาการปวด

ลดลงเม่ือฉดียาชาเข้าข้อซ่ึงยนืยนัการบาดเจ็บของ AC joint 

การกดเจบ็ (AC joint tenderness) มคีวามไวในการวนิจิฉัย 

(sensitivity) สูงถึงร้อยละ 96(27) 

กำรส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย

ภาพรังสีในท่า AP view เพื่อประเมินการบาดเจ็บ

ของ AC joint ควรท�าให้เหน็ทัง้สองข้างเพ่ือเทยีบกัน โดยวดั 

ระยะห่างระหว่างกระดกูไหปลาร้า ไปยงัปุม่กระดกู coracoid 

(CC distance) เนื่องจากในท่า AP กระดูกไหปลาร้าและ 

AC joint มกัจะซ้อนทบักบั scapular spine ท�าให้ประเมนิ

ได้ยาก ท่า Zanca ซึง่เป็นการถ่ายโดย cephalic tilt 10-15 

องศาใช้ประเมินได้ดีกว่า (รูปท่ี 15-16) ท่า axillary  

ใช้ประเมนิ posterior translation และ ท่า Stryker notch 

ใช้ในผู้ป่วยที่สงสัยมีการหักของปุ่มกระดูก coracoid  

ร่วมด้วย 

กำรจ�ำแนกประเภท 

นิยมใช้การจ�าแนกประเภทของ Rockwood(28, 29)  

ซึ่งแบ่งการบาดเจ็บออกได้เป็น 6 ชนิด ตามตารางที่ 5  

(รูปที่ 17)
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รูปที่ 17 แสดงลักษณะการบาดเจ็บของ AC joint ในรูปแบบต่างๆ ตาม Rockwood classification

Type

I

II

III

IV

V

VI

AC ligament

Sprained

Disrupted

Disrupted

Disrupted

Disrupted

Disrupted

CC ligament

Intact

Sprained

Disrupted

Disrupted

Disrupted

Disrupted

Deltotrapezial fascia

Intact

Intact

Insertion intact

Disrupted

Disrupted

Disrupted

Radiographic findings

Normal

AC joint widening

25%-100% increased CC distance

Posterior displacement of clavicle

100%-300% increased CC distance

Inferior displacement of clavicle

ตำรำงที่ 5 แสดงกำรจ�ำแนกประเภทตำม Rockwood classification

กำรรักษำ 

Type I and II ได้ผลดีด้วยการรักษาวิธีอนุรักษ์ โดย

ใน 1-2 สัปดาห์แรก ให้ immobilization ด้วย sling, 

braces หรือ tape strappings ประคบน�้าแข็ง ยาแก้ปวด 

เพือ่ลดปวด หลงัจากนัน้เม่ือปวดลดลงจงึเริม่ท�ากายภาพบ�าบัด 

strengthening exercises กล้ามเนื้อรอบกระดูกสะบัก 

ควรงดยกของหนักหรือ contact sports ในช่วง 6 สัปดาห์

แรก

Type III ยงัมข้ีอขดัแย้งในการรกัษาอยูเ่นือ่งจากไม่มี

หลักฐานสนับสนุนการรักษาทางใดทางหนึ่งที่ชัดเจน จึง

แนะน�าให้รักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อน แต่อาจพิจารณาผ่าตัด 

ในผูป่้วยทีอ่ายนุ้อย ท�างานหนกั เป็นนกักฬีา มกีารบาดเจบ็ 

neurovascular ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบหรือล้มเหลว

จากการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ (2, 30, 31)

Type IV, V, VI รักษาด้วยการผ่าตัด เนื่องจากเป็น 

การบาดเจ็บที่ไม่มั่นคงและเคลื่อนที่มาก

ภำวะแทรกซ้อน 

- มีอาการปวดบริเวณ AC joint หลังรักษาพบ 

ร้อยละ 30-50

- AC arthritis พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่รักษาด้วย 

วิธีผ่าตัดมากกว่ารักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ 
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ข้อต่อ Sternoclavicular แยก (SC joint separation)

เป็นการบาดเจ็บท่ีพบไม่บ ่อย SC joint เป็น  

diarthrodial joint ท่ีเช่ือมต่อระหว่างรยางค์ส่วนบนและ 

axial skeleton ล้อมรอบด้วยเอ็นท่ีแข็งแรง โดยเฉพาะ 

posterior capsular ligaments เป็นโครงสร้างที่แข็งแรง

สุดในการป้องกันการเคลื่อนไปทางด้านหน้าและด้านหลัง

ของ SC joint(32)

กลไกกำรบำดเจ็บ

เกิดจาก direct force หรือ indirect force ก็ได้ แต่

ส่วนใหญ่เกิดจาก indirect force โดยเป็นจากอุบัติเหตุ

จราจรร้อยละ 47 และการเล่นกีฬาร้อยละ 31(33)

กำรบำดเจ็บร่วม 

ได้แก่ การเคลือ่นหลดุของ AC joint กระดกูไหปลาร้า

หัก และ scapulothoracic dissociation เป็นต้น

ประวัติและอำกำรแสดง 

ผู้ป่วยจะปวดบริเวณ SC joint และปวดมากขึ้นเวลา

ขยับแขน ในการเคลื่อนหลุดทางด้านหน้าจะสังเกตเห็น 

ข้อต่อนนูใน หรือในการเคลือ่นหลดุไปด้านหลังจะเหน็ข้อต่อ 

ยุบลง นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีการเคล่ือนไปด้านหลังกด

เส้นเลือดอาจมีอาการ ไอ หรือ เสียงแหบ หากกดหลอดลม

จะหายใจล�าบากหรือ choking sensation ได้ หากกด

หลอดอาหารจะมีอาการกลืนล�าบากหรือจุกแน่นในล�าคอ  

ทีส่�าคญัคอืการตรวจการท�างานของเส้นเลอืดและเส้นประสาท 

นอกจากน้ีอาจตรวจพบ generalized ligamentous  

laxity ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ข้อหลุดได้ง่าย (34, 35)

กำรส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย

AP views of chest or SC joints หากพบการเคลือ่น

ในแนว craniocaudal มากกว่าร้อยละ 50 ของความกว้าง 

heads of clavicle แสดงว่าน่าจะมีการหลุดของข้อ

Heinig view ถ่ายด้านข้างในท่านอนหงาย ให้แนว

รงัสตีัง้ฉากกบัข้อและขนานกบักระดกูไหปลาร้าฝ่ังตรงข้าม 

ใช้ประเมินต�าแหน่ง heads of clavicle เทียบกับ  

manubrium

Hobbs view ถ่ายในท่าน่ังก้มตัวไปด้านหน้าให้คอ

ขนานกับพื้น แนวรังสียิงจากด้านบนลงล่างผ่าน SC joint

Serendipity view ถ่ายในท่านอนหงาย โดยให้แนว

รังสี 40 องศา cephalic tilt แปลผลโดยเทียบแนวกระดูก

ไหปลาร้าระหว่างข้างปกติกับข้างที่บาดเจ็บ (รูปที่ 18)

รูปที่ 18 แสดงการถ่ายภาพถ่ายรังสี Serendipity view
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CT scans ช่วยในการประเมิน SC injury ได้ดีสุด 

รวมทั้งช่วยแยกระหว่าง medial clavicle fracture และ 

joint subluxation ควรส่ง CT scans ของ SC joints และ 

medial half of clavicles เพื่อเปรียบเทียบระหว่างสอง

ข้างเสมอ

MRI, ultrasound และ CT angiogram ใช้ประเมิน

การบาดเจบ็ร่วมอืน่ รวมถงึการเคลือ่นของกระดกูไปกดทบั

โครงสร้างใกล้เคียง

กำรจ�ำแนกประเภท 

แบ่งตามทิศทางการเคลื่อนของกระดูก ได้แก่ การ

เคลื่อนหลุดไปด้านหน้า (anterior subluxation and 

dislocation) และการเคลื่อนหลุดไปด้านหลัง (posterior 

dislocation) โดยการเคลื่อนหลุดไปด้านหน้าของกระดูก

ไหปลาร้าพบได้บ่อยที่สุด

กำรรักษำ 

ส่วนใหญ่รักษาโดยวิธีอนุรักษ์ ได้แก่ การติดตาม

อาการ หรือท�า closed reduction ซึ่งมีหลายวิธี เช่น 

abduction traction technique, adduction traction 

technique หรือ direct reduction โดยใช้ towel clip 

เป็นต้น

ข้อบ่งช้ีในการผ่าตัด ได้แก่ chronic posterior  

dislocation และ acute irreducible posterior  

dislocation โดยท�าการ open reduction และ SC joint 

reconstruction

ภำวะแทรกซ้อน 

อาจจะเกิดจากการบาดเจ็บของอวัยวะข้างเคียงเช่น 

pulmonary artery laceration, transected internal 

mammary artery, lacerated brachicephailic vein, 

pneumothrorax, tracheal stenosis, venous  

congestion สามารถพบการนูนของกระดูกข ้อต ่อ  

(cosmetic bumps) หรอืหากทิง้ไว้นานกอ็าจพบการเสือ่ม

ของข้อ SC joint เป็นต้น (36-38)

ข้อไหล่เคลือ่นหลดุ (Glenohumeral joint dislocation)

เป็นข้อเคลือ่นหลดุทีพ่บบ่อย ส่วนใหญ่เป็นการเคลือ่น 

หลุดด้านหน้า การเคลื่อนหลุดด้านหลังพบได้น้อยและ 

เกดิจากการดงึของกล้ามเนือ้อย่างรนุแรงเช่น โรคลมชกัหรอื

ไฟฟ้าดูด

กลไกกำรบำดเจ็บ 

การเคลือ่นหลดุด้านหน้าเกดิจาก indirect force คอื

มีแรงกระท�าจากด้านหลังไปหน้าในขณะที่แขนอยู่ในท่า 

abduction, extension และ external rotation

การเคลื่อนหลุดด้านหลังเกิดจากชักหรือไฟฟ้าดูด 

นอกจากน้ีอาจเกิดจากการล้มแขนยันพื้นในขณะที่หัวไหล่

อยู่ในท่า forward flexion และ internal rotation

ผูป่้วยทีมี่ภาวะ hyperligamentous laxity มโีอกาส

เกิดข้อหลุดได้มากขึ้น หรืออาจสามารถท�าให้หัวไหล่หลุด

เข้าออกได้เอง

กำรบำดเจ็บร่วม 

- Labral & cartilage injuries ที่พบบ่อยที่สุดคือ 

avulsion of the anterior labrum และ anterior band 

of the IGHL (Bankart lesion)

- Fractures & bone defects เช่น bony bankart, 

Hill-Sach lesion หรือ greater tuberosity fracture

- การบาดเจ็บของเส้นประสาทที่พบบ่อยสุด คือ  

เส้นประสาท axillary 

- การฉีกขาดของ rotator cuff พบได้ร้อยละ 30 ใน

ผู้ป่วยอายุน้อย และร้อยละ 80 ในผู้ป่วยสูงอายุ

ประวัติและอำกำรแสดง 

ผู้ป่วยไหล่เคล่ือนหลุดไปด้านหน้าจะมีอาการปวด

และแขนอยู่ในท่า abduction และ external rotation 

สังเกตเห็นลักษณะ deltoid muscle contour แบนลง 

(ruler sign) ผู ้ป่วยมีพิสัยการเคลื่อนไหวไหล่ได้ลดลง 

ไม่สามารถยกแขนไปแตะหัวไหล่อีกข้างได้ (Dugas’ sign)

ผู้ป่วยไหล่เคล่ือนหลุดไปด้านหลัง จะสังเกตเห็น 

การผิดรูปไม่ชัดเจน ไหล่มักอยู่ในท่า adduction และ  

internal rotation มีพิสัยการเคลื่อนไหวลดลง เห็น  

coracoid process ชัดขึ้น

กำรส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย

ภาพถ่ายรงัส ีtrauma series ประกอบด้วย AP view และ 

lateral (transcapular) Y view ในผูป่้วยทีม่กีารเคลือ่นหลดุของ

ข้อไหล่ไปด้านหน้า (anterior shoulder dislocation) จะพบว่า

ใน AP view humerus head จะม ีการเคลือ่นทีไ่ปทางด้าน 

inferomedial ท�าให้เหน็การซ้อนทับกันของ humerus head 

กบั glenoid ส่วนใน transcpular Y view จะพบ humerus 

head เคลือ่นไปด้านหน้าของ scapular body (ขาตวั Y) 
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ในผู้ป่วยท่ีมีการเคลื่อนหลุดของข้อไหล่ไปด้านหลัง 

(posterior shoulder dislocation) humerus head  

จะมีการเคลื่อนท่ีไปทางด้านหลังและมีการหมุน internal 

rotate ท�าให้เห็นลักษณะ humerus head กลมมากขึ้น

(light bulb sign) นอกจากนีก้ารซ้อนทับกนัของ humerus 

head กับ glenoid จะลดลง (vacant glenoid sign)  

ส่วนใน transcpular Y view จะพบ humerus head 

เคลือ่นไปด้านหลงัของ scapular body (ขาตวั Y) (รูปท่ี 19)

วิธีการดึงมีหลายวิธี เช่น 

- Stimson : ให้ผู้ป่วยนอนคว�่าใช้น�้าหนักประมาณ  

2 กิโลกรัม ถ่วงไว้ประมาณ 15-20 นาที วิธีนี้ควรระวัง 

ในผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ 

- Traction and counter traction : เป็นวิธีที่ได้รับ

ความนยิม ใช้ผูด้งึและผูช่้วยอกีหนึง่คน โดยผูด้งึ ดงึแขนช้าๆ

อย่างนุ่มนวล ในขณะที่ผู้ช่วยคอยดึงในทิศตรงกันข้ามโดย

ระมดัระวงัไม่ให้ผ้ารัง้บรเิวณaxillaryเนือ่งจากอาจท�าให้เกดิ

การบาดเจบ็ต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทได้ ผู้ดงึอาจจะท�า 

internal หรือ external rotation ช้าๆ ร่วมด้วยเพื่อให้หัว

กระดูกกลับเข้าที่ (รูปที่ 20)

รูปที่ 20 แสดงการดึงข้อไหล่เคลื่อนหลุดแบบ 
Traction and counter traction

รูปที่ 19 (a) ภาพถ่ายรังสีแสดงลักษณะข้อไหล่หลุดไปด้านหน้า 
(anterior shoulder dislocation); (b) ภาพถ่ายรงัสีแสดงลกัษณะ

ข้อไหล่หลุดไปด้านหลัง (posterior shoulder dislocation)

(b)

(a) 

กำรจ�ำแนกประเภท 

สามารถแบ่งตามทิศทางการเคลื่อนหลุดของข้อไหล่ 

ได้แก่

- ข้อไหล่หลุดไปด้านหน้า (anterior dislocation) 

พบได้บ่อยที่สุด

- ข้อไหล่หลุดไปด้านหลัง (posterior dislocation)

- ข้อไหล่หลุดไปด้านล่าง (inferior dislocation) 

กำรรักษำ (Management)

ผูป่้วยข้อไหล่เคลือ่นหลดุควรได้รบัการดงึเข้าโดยเรว็ 

ท�าโดยการฉีดยาระงับปวดและยากล่อมประสาทก่อนดึง  

ในกรณีดึงไม่เข้าหรือผู้ป่วยยังมีอาการเกร็งอาจต้องดึงโดย

ใช้วิธีดมยาสลบ

- Milch techniques : ให้ผู้ป่วยนอนหงาย แขนอยู่

ในท่า abduction และ external rotation ในขณะทีใ่ช้หวั

แม่มือดันหัวกระดูกต้นแขนให้เข้าที่

ภายหลงัการดงึเข้าทีค่วรใส่ interlocking sling และ

ถ่ายภาพรังสีเพื่อยืนยันว่าหัวกลับเข้าที่เรียบร้อยเสมอ 

นอกจากนี้ยังช่วยประเมินหากมีกระดูกหักอื่นร่วมด้วย

ในกรณีที่ข้อไหล่หลุดเรื้อรัง (chronic shoulder 

dislocation) หมายถึง ข้อหลุดมาเกิน 3-4 สัปดาห์  

มักจ�าเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดเนื่องจากมักท�า closed 

reduction ไม่ส�าเร็จ

ภำวะแทรกซ้อน 

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ เช่น

- ข้อไหล่หลุดซ�้าซ้อน (recurrence shoulder  

dislocation) เกิดจากการเสียความม่ันคง เพราะมีความ 

เสียหายของเนื้อเยื่อและกระดูกบริเวณใกล้เคียง
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- การบาดเจ็บของเส้นประสาท ท่ีพบบ่อยสุด คือ  

เส้นประสาท axillary

- ข้อไหล่ตดิยดึ พบในผูป่้วยทีม่กีาร immobilize เป็น

เวลานาน

- การฉกีขาดของ rotator cuff ท�าให้เกดิอาการปวด

หรือใช้งานข้อไหล่ได้ลดลง 

ภำวะข้อไหล่ไม่มั่นคง (Glenohumeral instability)

หมายถงึ การทีข้่อไหล่มคีวามไม่มัน่คง ท�าให้ humeral 

head ไม่สามารถคงอยู่ตรงก่ึงกลาง glenoid fossa เกิด 

หัวไหล่หลุดซ�้าซ้อนหรือ subluxation บ่อยครั้ง โดยผู้ป่วย

มีอาการและพยาธิสภาพเกิดจากสาเหตุได้หลากหลาย  

ที่ส�าคัญ ภาวะข้อไม่มั่นคง (instability) ต่างจากภาวะ 

ข้อหลวม (laxity) โดยผูท้ีม่ภีาวะข้อหลวมอาจตรวจร่างกาย

พบว่าข้อเคลื่อนที่ได้มากกว่าปกติแต่ไม่มีอาการ

ความม่ันคงของข้อไหล่ข้ึนอยู่กับสององค์ประกอบ

ได้แก่ static และ dynamic elements โดย static  

elements ประกอบด้วย bony anatomy, glenoid  

labrum, negative intra-articular pressure,  

adhesion-cohesion และ capsuloligamentous  

structures ส่วน dynamic elements ประกอบด้วย 

กล้ามเนือ้ rotator cuff เส้นเอน็ biceps กล้ามเนือ้ deltoid 

การเคลื่อนไหวของกระดูกสะบัก และ proprioception

กลไกกำรบำดเจ็บ 

1. Traumatic เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น การล้ม, การ

จราจร

2. Neuromuscular เกิดจากความไม่สมดุลของ

กล้ามเน้ือรอบข้อไหล่ เช่น ผู้ป่วยลมชัก, ผู้ป่วยสมองขาด

เลือด เป็นต้น

3. Atraumatic เกดิจากสาเหตอุืน่ เช่น hyperlaxity, 

congenital predisposition (glenoid dysplasia),  

systemic syndrome เช่น Ehlers-Danlos เป็นต้น

4. Microtraumatic เช่นเกิดจากการใช้งานซ�้า 

ในนักกีฬาประเภท overhead throwing

กำรบำดเจ็บร่วม 

ส่วนใหญ่มักเกิดจากการบาดเจ็บครั้งแรกโดยการ 

บาดเจ็บร่วมที่พบได้บ่อยที่สุดคือ การขาดของเส้นเอ็นและ

เยื่อหุ้มข้อไหล่ นอกจากนี้ยังอาจมีการหักหรือการยุบของ

กระดูก glenoid, humeral head ร่วมด้วยได้

อำกำรและอำกำรแสดง 

ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการข้อไหล่หลุดโดยอาจจะกลับ

เข้าท่ีแล้วหรอืยงัไม่กลบัเข้าท่ีกไ็ด้ ในรายทีข้่อไหล่ยงัไม่กลับ

เข้าที่ผู้ป่วยจะมีอาการปวด มีการลดลงของพิสัยการขยับ 

ข้อไหล่ ควรตรวจเช่นเดียวกับผู้ป่วยข้อไหล่หลุด

ในบางรายที่เป็นมานานอาจมาด้วยอาการปวด หรือ

เสียวไหล่หลุดเมื่อขยับไหล่ในบางท่า หรือข้อไหล่อ่อนแรง

เวลาเล่นกีฬา ควรซักประวัติโดยเฉพาะท่าที่มีอาการให้

ละเอยีด ตรวจร่างกายเพือ่ประเมนิ hyperlaxity (Beighton 

scale)(39) ตรวจการหลวมของหัวไหล่ทุกทิศทาง และตรวจ

เส้นเลือดและเส้นประสาทรอบหัวไหล่

ภำพถ่ำยรังสี 

- Grashy view ใช้ประเมินดูการซ้อนกันของ  

glenoid และ humeral head

- Axillary view ใช้ประเมินทิศทางการหลุดของ 

ข้อไหล่ด้านหน้าหรือหลัง

- Scapular Y view ใช้ประเมินทิศทางการหลดุเช่นกนั

- Garth view ใช้ประเมิน anterior-inferior และ 

posterior-superior glenoid rim

- Stryker Notch view ใช้ประเมิน Hill-Sachs 

defect และ posterior-superior humeral head defect

- CT scans/MRI ใช้ช่วยประเมิน bony defect  

รวมถึง การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อนรอบข้อไหล่
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