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Skeletal trauma in Children 

พ.ญ. ชนิกา องัสนนัท์สขุ 

พ.บ., ว.ว.ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์

บทน ำ 

 การบาดเจ็บของกระดกูและข้อในเด็กเป็นภาวะท่ีพบได้บอ่ยทางออร์โธปิดกิส์ เน่ืองจากกระดกูเดก็มี

ลกัษณะตา่งจากกระดกูผู้ใหญ่ รูปแบบของการบาดเจ็บและการดแูลรักษาจงึแตกตา่งกนั เด็กจะมีสดัสว่นของ

ร่างกายท่ีง่ายตอ่การบาดเจ็บ และการเตบิโตของร่างกายและการยาวขึน้ของกระดกูท าให้ความยืดหยุน่ของ

ร่างกายลดลง เป็นเหตใุห้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึน้ 

 กระดกูของเด็กจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัคือ แผน่การเจริญเตบิโต (growth plate) ซึง่จะอยูท่ี่สว่น

ปลายของกระดกูยาว ท าให้กระดกูของเด็กสามารถเตบิโตและยาวขึน้ได้ โดยสว่นของ growth plate นีจ้ะบอบ

บางกวา่กระดกูและเส้นเอ็น ท าให้การบาดเจ็บตอ่ growth plate นัน้พบได้บอ่ยมากในแดก็  

 ภาวะกระดกูหกัท่ีพบได้บอ่ยในเดก็ท่ีจะกล่าวถึง ได้แก่ การบาดเจ็บตอ่แผน่การเจริญเตบิโตของกระดกู

ยาว กระดกูข้อศอกหกั และ กระดกูขาทอ่นลา่งหกั ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป 

Physeal injury or growth plate injury 

 แผน่การเจริญเตบิโตของกระดกู (growth plate) คือ บริเวณของกระดกูท่ีมี

เนือ้เย่ือกระดกูท่ีเจริญเติบโต มกัอยู่ท่ีบริเวณส่วนปลายของกระดกู พบได้เฉพาะใน

กระดกูเดก็เทา่นัน้ และเม่ือเดก็เจริญเตบิโตไปจนเตม็ท่ีแล้ว สว่นของ growth plate นี ้

ก็จะกลายเป็นสว่นของกระดกูแข็ง (รูปท่ี 1)  

 เน่ืองจาก growth plate เป็นสว่นปลายของกระดกู และบอบบางกวา่ส่วน

กระดกูแข็งและเอ็นรอบข้าง ท าให้เป็นส่วนท่ีมกัจะบาดเจ็บได้ง่าย กระดกูของเดก็มี

การสร้างใหมแ่ละรักษาตวัเร็วกวา่ผู้ใหญ่ ดงันัน้ เม่ือเกิดการบาดเจ็บเดก็จงึควรไปพบ
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แพทย์โดยเร็ว เพ่ือให้กระดกูได้รับการดแูลรักษาท่ีเหมาะสมอยา่งทนัท่วงที ทัว่ไปภายใน 5-7 วนั และเด็กไม่

ต้องการการใสเ่ฝือกท่ีนานแบบผู้ใหญ่ ความส าคญัของการบาดเจ็บนีคื้อ อาจมีผลตอ่การเติบโตของกระดกู ท า

ให้เกิดภาวะขาสัน้ยาวไมเ่ทา่กนั หรือ กระดกูผิดรูปไปได้ 

 อบุตักิารณ์พบได้ถึงร้อยละ 15-30 ของภาวะการบาดเจ็บของกระดกูในเด็กทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม

ภาวะแทรกซ้อนพบได้ไมม่าก ประมาณร้อยละ 1–10 บริเวณแผน่การเจริญเตบิโตท่ีพบบาดเจ็บมากท่ีสดุคือ 

บริเวณนิว้มือ รองมาคือ ท่ี distal radius, distal tibia และ distal fibula พบบอ่ยเป็น 2 เทา่ในเดก็ผู้ชายเม่ือ

เทียบกบัเด็กผู้หญิง 

 Classification ท่ีใช้แบง่ตามรูปแบบและความรุนแรงของการบาดเจ็บ ท่ีใช้แพร่หลายมากท่ีสดุคือ 

Salter-Harris (รูปท่ี 2) 

 

Salter-Harris type I คือ การบาดเจ็บท่ีหกัผา่นตามแนวของ growth plate แยกชิน้กระดกูสว่น epiphysis ออก

จาก shaft 

Salter-Harris type II คือ การบาดเจ็บท่ีแตกผา่นบางสว่นของ growth plate และแตกขึน้ไปผา่นบางสว่นของ 

metaphysis 

Salter-Harris type III คือ การบาดเจ็บท่ีแตกผ่านบางสว่นของ growth plate แล้วแตกลงมาทางด้านปลาย

กระดกู ท าให้ epiphysis บางสว่นหลดุออกมา 
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Salter-Harris type IV คือ การบาดเจ็บท่ีแตกผ่าน metaphysis, growth plate และ epiphysis 

Salter-Harris type V คือ การบาดเจ็บท่ีเกิดจากแรงบดกระแทก (compression force) ตอ่ growth plate ซึง่

พบได้ไมบ่อ่ย 

 ผู้ ป่วยมกัมีอาการ ปวด บวม ผิดรูป และอาจเดนิลงน า้หนกัไมไ่ด้ ปวดมากขึน้เวลาขยบั การตรวจ

เพิ่มเตมิท่ีมีประโยชน์ได้แก่ การตรวจภาพถ่ายทางรังสี เพ่ือประเมินการบาดเจ็บของ growth plate เบือ้งต้น 

แพทย์อาจพิจารณาตรวจ MRI หรือ CT ในรายท่ีจ าเป็นตอ่ไป พยากรณ์โรคนัน้ขึน้กบัหลายปัจจยั ได้แก่ อายุ

ของผู้ ป่วย โรคประจ าตวั การบาดเจ็บท่ีเกิดร่วมกนั ชนิดและความรุนแรงของการบาดเจ็บตอ่ growth plate  

การรักษากบัชนิดของการบาดเจ็บ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

Salter-Harris injury Treatments 

Type I Usually be treated with casting 

Closed reduction with pinning and casting 

Type II Mostly be treated with casting 

Rarely need surgery 

Type III Open reduction with internal fixation (need anatomical reduction of growth plate and 

articular surface) 

Type IV Open reduction with internal fixation 

Type V Mostly be treated with casting  

 

ภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคญัคือ การหยดุการเจริญเติบโตของ growth plate (growth arrest) พบได้บอ่ย

ในการบาดเจ็บ แบบ Salter-Harris type IV และพบในเกือบทกุรายของ type V ดงันัน้การอธิบาย

ภาวะแทรกซ้อนและแนวทางการแก้ไข แก่ผู้ ป่วยและญาติจงึมีความส าคญั เพ่ือสามารถติดตามการรักษาและ

เฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อนได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

ตารางที่ 1 แสดงชนิดของการบาดเจ็บตอ่แผน่การเจริญเติบโตของกระดกู (growth plate injury) 
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Supracondylar fracture of humerus 

 เป็นภาวะกระดกูหกับริเวณข้อศอกท่ีพบบอ่ย

ท่ีสดุในเดก็  เกิดจากการหกัผา่นบริแวณสว่นท่ีบาง

ท่ีสดุของกระดกู humerus สว่นปลาย โดยมกัหกัผา่น

บริเวณ coracoid fossa และ olecranon fossa โดย

สว่นมาก มกัเกิดจากการหกล้มแล้วใช้มือยนัพืน้ในทา่

เหยียด (out stretching hand) ท าให้เกิดแรงงดัในทา่

เหยียด โดยมี olecranon เป็นจดุหมนุ งดัสว่นปลาย

ของกระดกูให้หกัผ่าน fossa area (รูปท่ี 3)  

 อายผุู้ ป่วยท่ีพบบอ่ยคือชว่งอาย ุ5 ถึง 7 ปี โดยมกัพบในแขนข้างท่ีไมถ่นดั บางครัง้อาจพบกระดกู

ข้อมือข้างเดียวกนัหกัร่วมด้วยได้(1) 

อำกำรและอำกำรแสดง 

ผู้ ป่วยมกัมีอาการ ปวด บวม แขนผิดรูป ขยบัไมไ่ด้ ทนัทีหลงัจากอบุตัเิหต ุอาจพบมีรอยบวมช า้ หรือ

รอยบุม๋ของผิวหนงัได้ การบาดเจ็บท่ีรุนแรงจนมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดหรือเส้นประสาทแขนร่วมด้วยนัน้พบ

ได้ในผู้ ป่วยบางราย ดงันัน้ในการตรวจร่างกาย จงึต้องตรวจการท างานของเส้นประสาทแขนสว่นปลาย และ

เส้นเลือดสว่นปลายแขนโดยละเอียด เพื่อจะได้ให้การรักษาได้ทนัท่วงที(2) 

กำรส่งตรวจทำงรังสี 

 การสง่ตรวจทางรังสีนัน้มีความจ าเป็นในการวินิจฉัย และวางแผนการรักษา ภาพรังสีของข้อศอกด้านท่ี

บาดเจ็บในทา่ AP และ lateral เป็นการตรวจเบือ้งต้นท่ีส าคญั ในการประเมินภาพรังสีของผู้ ป่วยนัน้ ต้องมี

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั ภาพกระดกูข้อศอกในผู้ ป่วยเด็กปกตเิสียก่อน ดงัจะสามารถอา่นเพิ่มเตมิได้จาก 

เอกสารประกอบการสอน e-learning 
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 ภาพรังสีข้อศอก AP ต้องพิจารณาวา่ เนือ้เย่ือรอบข้างมีการ

บวมหรือไม ่การดกูข้อศอกมีการหกั หรือเคล่ือนหรือไม ่กระดกูสว่น

ปลายมีการผิดรูปไปหรือไม ่โดยดจูาก มมุ Baumann (รูปท่ี 4) ซึง่คือ 

มมุระหวา่งแนวแกนของกระดกู humerus กบั แนวเส้นท่ีลากผา่น 

lateral physis ของ humerus โดยคา่ปกตจิะอยู่ ระหวา่ง 64-82 องศา 

หากมมุ Baumann มีคา่มากกวา่ปกติ แสดงว่า กระดกู humerus สว่น

ปลายมีการผิดรูป ไปในแนว varus ซึง่มกัเกิดจาก comminution ของ

กระดกูด้านใน บริเวณต าแหนง่ท่ีมีการหกั   

ภาพรังสีข้อศอก lateral ต้องพิจารณา anterior และ posterior fat 

pad sign ท่ีแสดงวา่มีการบวมและมีเลือดหรือสารน า้อ่ืนๆในข้อ และ 

anterior humeral line (รูปท่ี 5) หรือเส้นตามแนวขอบหน้าของกระดกู 

humerus ท่ีลากลงมายงักระดกูสว่นปลาย โดยปกติแล้วเส้นนีจ้ะต้อง

ผา่น capitellum สว่นกลาง  

 

Classification 

Classification ท่ีใช้คือ Gartland’s classification (1959) แบง่การหกัออกเป็น 3 ชนิดคือ  
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Gartland type I เป็นการหกัแบบไมมี่การเคล่ือนของรอยหกั หรือเคล่ือนไปเพียงเล็กน้อย การหกัแบบนีจ้ะ

พบวา่มีการปวดบวมท่ีข้อศอก แตไ่มมี่การบิดผิดรูป ภาพรังสีจะพบ เนือ้เย่ือรอบข้างบวม มีความผิดปกตขิอง 

anterior และ posterior fat pad sign อาจเห็นรอยแตกร้าว หรือแยกของรอยหกั Baumann angle และ 

anterior humeral line ปกติ (รูปท่ี 6) 

 

 

Gartland type II มีการแยกออกของ anterior cortex อ้าไปทางด้านหลงั แต ่posterior cortex ไมห่กั อาจพบมี

การเคล่ือน หรือหมนุบางสว่น ของกระดกูชิน้ปลายได้ anterior humeral line ไมต่ดักึ่งกลางของ capitellum 

สว่น Baumann angle อาจพบผิดปกตไิด้ในบางราย ท่ีมีการยบุตวัของกระดกูด้านข้าง (รูปท่ี 7) 

 

 

รูปที่ 6 Supracondylar fracture; Gartland type I 

รูปที่ 7 Supracondylar fracture; Gartland type II 
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Gartland type III เป็นการหกัแบบ complete โดยหกัผา่นทัง้ anterior และ posterior cortices ท าให้เสีย

ความมัน่คงไปมาก ส่วนมากมกัมีการเคล่ือนหรือบิดหมนุร่วมด้วย มกัมีความผิดปกติของ Baumann angle 

และ anterior humeral line การหกัแบบนีต้้องประเมิน ภาวะการบาดเจ็บของเส้นเลือดและเส้นประสาทสว่น

ปลายอยา่งระมดัระวงัเพราะมีโอกาสเกิดร่วมกนัได้ (รูปท่ี 8) 

  

 

 การบาดเจ็บของเส้นประสาทท่ีอาจพบร่วมกนัได้แก่ การบาดเจ็บเส้นประสาท anterior interosseous 

พบได้บอ่ยเป็นอนัดบัหนึง่ ในการหกัแบบ supracondylar fracture อนัดบั 2 คือเส้นประสาท radial โดยทัง้คู่

มกัเป็นการบาดเจ็บแบบชัว่คราว หรือ neurapraxia และหายไปได้เอง(3) 

กำรรักษำ  

 หลกัการรักษาผู้ ป่วยกระดกูข้อศอกหกัแบบ supracondylar นัน้ขึน้กบั ชนิดของการหกั และการ

เคล่ือนหรือหมนุของชิน้กระดกูท่ีหกั โดย หลกัการรักษาจะเหมือนกบัการรักษากระดกูหกัทัว่ไป คือการพยายาม

ดดักระดกูกลบัมาสู่ต าแหนง่ปกติ และท าให้อยูน่ิ่งจนกวา่กระดกูจะตดิ รายละเอียดการรักษาแบง่ตามชนิดของ

การหกั(1) ดงันี ้

Gartland 1 ซึง่เป็นการหกัแบบไมเ่คล่ือนหรือหมนุนัน้ สามารถรักษาได้ด้วยการใสเ่ฝือก long arm 

cast ในทา่ข้อศอกงอประมาณ 70-80 องศา นาน 3-4 สปัดาห์ หลงัใสเ่ฝือกควรนดัดอูาการผู้ ป่วยอยา่ใกล้ชิด 

และอาจต้องเปล่ียนเฝือกหากอาการบวมลดลงและเฝือกหลวม ความยากของ Gartland 1 คือบางครัง้การหกั

รูปที่ 8 Supracondylar fracture; Gartland type III 
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นัน้สามารถวินิจฉยัได้ยากเน่ืองจากเป็นการหกัแบบ incomplete และ non-displace อาจพบภาพรังสีผิดปกติ

แค ่posterior fat pad ได้ มีการศกึษารายงานว่า จากการตรวจสอบภาพรังสีย้อนหลงัในผู้ ป่วยท่ีพบ posterior 

fat pad sign ผิดปกตใินภาพรังสีแรก หลงัจากอบุตัเิหต ุโดยท่ีไมพ่บรอยกระดกูแตกหกัเลยนัน้ หากตดิตาม

ตอ่ไป จะพบวา่มีผู้ ป่วยจ านวนมากท่ีมีการหกัแบบ Gartland 1 โดยพบการสร้างกระดกูใหมบ่ริเวณรอยหกัใน

ภาพรังสี 2-3 สปัดาห์ตอ่มา จงึแนะน าวา่ ในผู้ ป่วยเดก็ท่ีบาดเจ็บบริเวณข้อศอก มีอาการปวด และ ภาพรังสีพบ 

posterior fat pad sign ผิดปกตินัน้ ควรได้รับการรักษา แบบ Gartland 1 ไปก่อนในระยะแรก 

Gartland 2 เน่ืองจากเป็นการหกัแบบท่ีมีการเคล่ือนของชิน้กระดกู การรักษาจงึต้องมีการดดักระดกูก

ลบัเข้าท่ีเดมิ เพื่อให้ได้รูปกระดกูท่ีปกติ โดยตามหลกัการควรดดักระดกูกลบัท่ีเดมิให้ได้ต าแหนง่ปกตทิัง้ใน แนว

ด้านหน้า-หลงั และด้านข้าง แตโ่ดยทัว่ไป Gartland 2 มกัมีแนวกระดกูด้านหน้า-หลงัปกต ิ(ดท่ีู Baumann’s 

angle) การดดัจงึเน้นท่ีการท าแนวกระดกูด้านข้างให้ตรง โดยการท าให้ anterior humeral line ตดัท่ีกึ่งกลาง

ของกระดกู capitellum (middle one third of capitellum) หากกระดกูมีการหกัเคล่ือนไปมาก ควรท าการดดั

ในห้องผา่ตดั โดยวางยาสลบ และใช้เคร่ืองถ่ายภาพรังสีชว่ยในการตรวจสอบต าแหน่งกระดกูท่ีเหมาะสม 

(closed reduction under general anesthesia and fluoroscopy assisted) หลงัจากดดักระดกูแล้ว ให้

พิจารณาวา่กระดกูมีความมัน่คงหรือไม ่หากไมส่ามารถจดัให้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีดดัไว้ได้ ควรพิจารณายดึตรึง

กระดกูด้วยเหล็กยึดกระดกู (k-wire) ร่วมกบัการใสเ่ฝือกแขนแบบยาว หลงัท าการผา่ตดัดดักระดกูให้เข้าท่ีและ

ใสเ่หล็กยดึตรึงกระดกูนัน้ ควรสงัเกตอุาการอยา่งใกล้ชิด เพ่ือเฝ้าระวงั compartment syndrome  

เฝือกและเหล็กยดึตรึงกระดกูควรเอาออกท่ี 3-4 สปัดาห์ หลงัผา่ตดั โดยควรตรวจดวูา่ กระดกูติดดีแล้ว 

ไมมี่อาการเจ็บ รอยหกัไมข่ยบั และภาพรังสีพบมีกระดกูสร้างใหมแ่ละเช่ือมติดกนัดีแล้ว  

Gartland 3 กระดกูหกัชนิดนีค้วรได้รับการรักษาโดยการดดัในห้องผา่ตดั โดยวางยาสลบ และใช้เคร่ือง

ถ่ายภาพรังสีชว่ยในการตรวจสอบต าแหนง่กระดกูท่ีเหมาะสม (closed reduction under general anesthesia 

and fluoroscopy assisted) โดยการดดัให้กระดกูกลบัมามี Baumann’s angle และ anterior humeral line ท่ี

ปกติ และควรได้รับการยดึตรึงกระดกูด้วยเหล็กยึดกระดกูและเฝือกท่ีเหมาะสม 
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การยึดกระดกูด้วยเหล็กยดึตรึงกระดกูโดยทัว่ไปท าได้ 2 วิธี คือโดยการยดึตรึงจากด้านข้างเทา่นัน้ 

(lateral entry pinning) และการยึดตรึงแบบไขว้กนั (cross pinning) ดงัแสดงในรูปท่ี 9 

 

 

การยึดตรึงแบบ cross pinning แม้พบวา่สามารถให้ความมัน่คงได้มากกวา่ในด้านของแรงทาง

กลศาสตร์ แตพ่บว่าสมัพนัธ์กบัการเกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาท ulnar มากกวา่ การยึดตรึงแบบ lateral 

pinning อย่างมีนยัส าคญั และในทางปฏิบตัหิากท าการยดึตรึงได้ดี การยดึแบบ lateral pinning ก็สามารถให้

ความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะคงสภาพของกระดกูไว้ได้(3) 

การดดัจดักระดกูในผู้ ป่วยสว่นมากสามารถท าได้โดยไมต้่องผา่ตดัแบบเปิด แตใ่นบางกรณีมีความ

จ าเป็นต้องผา่ตดัเปิดแผลเพื่อจดักระดกู ได้แก่ ในผู้ ป่วยท่ีเป็น open fracture มีการบาดเจ็บของเส้นเลือดแขน

ร่วมด้วย หรือ ผู้ ป่วยท่ีไมส่ามารถท าการจดักระดกูแบบไมเ่ปิดแผลได้(4)  

การดแูลหลงัผา่ตดั ควรมีการตรวจประเมินการท างานของเส้นประสาท median, radial และ ulnar 

รวมทัง้ตรวจคล า radial pulse และ ulnar pulse รวมทัง้ประเมิน capillary refill ด้วย ในชว่งแรกควรยกแขนสงู

เพ่ือลดบวม ให้ยาลดปวด สงัเกตอาการ และเฝ้าระวงัการเกิด compartment syndrome และควรสอนการออก

ก าลงักายมือสว่นปลายตอ่เฝือก ก่อนกลบับ้านด้วย 

การติดตามการรักษาหลงักลบับ้าน ควรนดัดอูาการเพ่ือประเมินการติดของกระดกู ความมัน่คงของ

การยึดตรึงกระดกูท่ีท าไว้ และ alignment ของกระดกูวา่ยงัตรงดีหรือไม ่โดยต้องท าการตรวจทางรังสีร่วมด้วย 

รูปที่ 9 แสดงการยดึตรึงกระดกูด้วยเหลก็ แบบ lateral entry pinning และ cross pinning  ตามล าดบั 
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ควรประเมินการดแูลเฝือก สภาพของเฝือก และภาวะแทรกซ้อนตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ได้แก่ แผลกดทบัในเฝือก 

ผิวหนงัอกัเสบจากการใสเ่ฝือก หรือท าเฝือกเปียกน า้ เป็นต้น 

หลงัจากกระดกูติดดีแล้ว ก็สามารถเอาเหล็กท่ีท าการยดึตรึงกระดูก และเฝือกออกได้ จากนัน้ควร

แนะน าให้เร่ิมการออกก าลงักายเพ่ือเพิ่มพิสยัของข้อ (range of motion exercise) และออกก าลงักายเพ่ือเพิ่ม

ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แขน ข้อศอก ข้อมือ และมือ (strengthening exercise) 

ในระยะยาวควรท าการติดตามการรักษา ภาวะผิดรูปของข้อศอก ทัง้แบบท่ีแขนโก่งเข้าด้านใน 

(cubitus varus) และ แขนคอกออกด้านนอก (cubitus valgus) โดยการวดั carrying angle และ Baumann’s 

angle จากภาพรังสี รวมทัง้ตรวจพิสยัของข้อศอก วา่มีการตดิยดึของข้อศอกหรือไม(่5) 

Tibial shaft fracture 

ขาทอ่นล่างประกอบด้วยกระดกู 2 ชิน้ ชิน้ท่ีมีขนาดใหญ่ช่ือวา่ tibia และชิน้ท่ีมีขนาดเล็กช่ือวา่ fibula 

กระดกู tibia ท าหน้าท่ีเป็นอวยัวะหลกั ในการรับน า้หนกัท่ีผา่นขาและเป็น สว่นประกอบส าคญัของข้อเข่าและ

ข้อเท้าอีกด้วย 

กระดกู tibia เป็นกระดกูแบบยาวท่ีพบการหกัได้บอ่ย  ในเดก็พบอบุตักิารณ์ของ tibial fracture ได้มาก

ถึงร้อยละ 15 รองจาก femoral fracture และ forearm fracture(6) โดยพบได้บอ่ยในช่วงอายเุฉล่ีย 8 ปีและพบ

บอ่ยกวา่ในเดก็ผู้ชาย การหกัของกระดกู tibia มีได้หลายลกัษณะ ความรุนแรงของการหกัขึน้อยูก่บัความแรง

ของแรงท่ีมากระท า อาจพบร่วมกบัการหกัของกระดกู fibula ได้ด้วย(7) (รูปท่ี 10) 

กลไกการบาดเจ็บ (Mechanism of injury) อาจเกิดได้ตัง้แต ่การบิดหมนุขณะเดนิ หรือล้ม ซึง่พบบอ่ย

ในเดก็เล็ก การพลดัตกจากท่ีสงู การบาดเจ็บจากการกีฬา  หรือ อบุตัเิหตทุางรถยนต์และพาหนะ ซึง่พบบอ่ยใน

เดก็โตและวยัรุ่น  
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ลักษณะของกำรหักของกระดูก tibia 

Non-displaced fracture คือการหกัของกระดกูท่ีปลายทัง้สองข้างยงัสบกนัดีและแนวของกระดกูยงั

ตรงดี อยู่กบัท่ีไมมี่การเคล่ือนไปและมีการสบกนัของตวักระดกู 

Displaced fracture คือการท่ีกระดกูหกัและมีการเคล่ือนท่ีของชิน้กระดกูปลายทัง้สองข้างแยกออก

จากกนั การหกัลกัษณะนีส้่วนมากต้องการการดดัดงึกระดกูให้กลบัเข้าท่ีเดมิ 

Transverse fracture เป็นลกัษณะการหกัของกระดกูท่ีแนวกระดกูหกัอยูใ่นแนว ขวาง การหกัลกัษณะ

นีอ้าจเสียความมัน่คงได้โดยเฉพาะหากมีการหกัของกระดกู fibula ร่วมด้วย 

รูปที่ 10 แสดงภาพรังสขีองผู้ ป่วยที่มีการหกัของกระดกู tibia (tibial shaft fracture) 
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Oblique fracture เป็นลกัษณะการหกัของกระดกูท่ีแนวกระดกูหากท ามมุทแยงสว่นมากจะเสียความ

มัน่คง บางครัง้ในตอนต้นกระดกูเคล่ือนท่ีเพียงเล็กน้อยหรือไมคื่นท่ีอาจจะยงัมัน่คง แตต่อ่ไปอาจเกิดการ

เคล่ือนท่ีเพิ่มท าให้สญูเสียความมัน่คงได้ 

Spiral fracture เป็นลกัษณะการหกัของกระดกูท่ีเกิดจากแรงบดิท าให้เกิดการหกัในแนว spiral 

ลกัษณะคล้ายบนัไดวน กระดกูหกัลกัษณะนีอ้าจจะมัน่คงหรือไมม่ัน่คงขึน้อยูก่บัความรุนแรงของแรงท่ีท าให้

เกิดการหกัและลกัษณะชิน้ของกระดกูท่ีหกั 

Commuted fracture เป็นลกัษณะการหกัของกระดกูท่ีมีชิน้โบนแตกเป็นชิน้ ตัง้แต ่3 ชิน้ขึน้ไป การหกั

ลกัษณะนีจ้ะมีการเสียความมัน่คงคอ่นข้างมาก มกัต้องท าการรักษาโดยการผา่ตดั การหกัลกัษณะนีพ้บได้ถึง 

ร้อยละ 37(6) 

อำกำรและอำกำรแสดง 

 ผู้ ป่วยมกัมาด้วยอาการปวด กดเจ็บหรือ มีภาวะผิดรูปท่ีขาทอ่นลา่งหลงัจากอบุตัเิหต ุในเดก็เล็กอาจมี

อาการเดนิกะเผลก หรือไมย่อมเดนิลงน า้หนกัท่ีขาข้างท่ีบาดเจ็บ และบางครัง้อาจไมมี่ประวตัิการบาดเจ็บท่ี

ชดัเจน พบได้บอ่ยในการหกัแบบ toddler fracture 

แพทย์ควรต้องท าการซกัประวตัอิยา่งครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดของการเกิดอบุตัเิหต ุและควร

ซกัถามถึงการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดร่วมกนัได้ ได้แก่การบาดเจ็บท่ีศีรษะ ชอ่งอก ช่องท้อง อุ้งเชิงกราน  คอ และ

กระดกูสนัหลงั  นอกจากนีค้วรซกัประวตัโิรคประจ าตวั ภาวะการเจ็บป่วยเรือ้รัง ยาท่ีรับประทานประจ าร่วมด้วย 

ในการบาดเจ็บของผู้ ป่วยเด็ก หากไมมี่พยานผู้ เห็นเหตกุารณ์ท่ีสามารถให้ประวตักิลไกการบาดเจ็บได้

อยา่งแนช่ดั หรือประวตัิการบาดเจ็บคลมุเคลือ แพทย์ผู้ รักษาจะต้องซกัประวตัเิพิ่มเติมเก่ียวกบั ภาวะทางสงัคม 

การเลีย้งด ูประวตัใินครอบครัว เพ่ือพิจารณาภาวะ child abuse ร่วมด้วยเสมอ 

ส าหรับการประเมินและการตรวจร่างกายเบือ้งต้น ส าหรับผู้ ป่วยเดก็ท่ีได้รับ บาดเจ็บ ควรต้องท าการ

ประเมินระบบทางเดนิหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลือด ร่วมด้วยเสมอ จากนัน้ควรท าการตรวจเพิ่มเตมิ

เก่ียวกบัระบบกล้ามเนือ้และกระดกูอ่ืนๆอยา่งสมบรูณ์ โดยควรตรวจดทูัง้ ข้อสะโพก ข้อเขา่ และข้อเท้า รวมถึง



13 
 

การบาดเจ็บของเนือ้เย่ือออ่นท่ีอาจพบร่วมกนั และท าการประเมิน ภาวะ compartment syndrome และ 

neurovascular ของอวยัวะท่ีได้รับบาดเจ็บอยา่งละเอียด นอกจากนีค้วรท าการตรวจดรูอยแผล ผิวหนงัฉีกขาด 

ฟกช า้ บวม ตามร่างกาย หลงัจากนัน้จงึท าการตรวจพิสยัของข้อ และความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ตา่งๆ เพ่ือ

ประเมินอย่างครบถ้วนก่อนให้การรักษา 

กำรส่งตรวจภำพรังสี 

 การประเมินภาพรังสีของกระดกู tibia และ fibula ต้องประเมินทัง้ในแนว anteroposterior  (AP) และ 

lateral โดยภาพทางรังสีควรจะเห็นครอบคลมุทัง้ข้อเขา่และข้อเท้าด้วย โดยเฉพาะในผู้ ป่วยท่ีกลไกการบาดเจ็บ

เกิดจาก แรงกระท าเพียงเล็กน้อย (low energy injury) หรือมีประวตักิารบาดเจ็บไมช่ดัเจน เพื่อท าการค้นหา

ภาวะความผิดปกติอ่ืนของกระดกู ท่ี อาจมีอยูเ่ดมิ จนท าให้เกิดการหกัง่ายกว่าปกตไิด้ เชน่ มีเนือ้งอกของ

กระดกู หรือมี cyst ท่ีกระดกูอยูเ่ดมิ ท าให้เกิดการหกัท่ีรอยโรค (pathological fracture) 

บางครัง้การเกิดรอยกระดกูร้าว หรือ ภาวะกระดกูร้าวท่ีเกิดจากการใช้งานมากเกินไป (stress 

fracture) อาจไมส่ามารถเห็นได้ในภาพรังสีแบบปกติ หรือ plain x-ray อาจต้องท าการตดิตามผู้ ป่วย เพ่ือท า

การเอ็กซเรย์อีกครัง้หนึง่ หรือใช้การตรวจสแกนกระดกู (technetium bone scan) เพ่ือชว่ยในการวินิจฉยั 

ในกระดกูหกัชนิด toddler fracture สามารถพบได้บอ่ยว่า ภาพทางรังสีนัน้ ไมเ่ห็นรอยกระดกูหกั แตมี่

ลกัษณะอาการและอาการแสดงเหมือนมีการหกัของกระดกูขา แพทย์ผู้ดแูลควรต้องท าการ immobilize 

ชัว่คราวให้กบัผู้ ป่วย และตดิตามการรักษา รวมทัง้การตรวจวินิจฉยัทางรังสีซ า้ทกุสปัดาห์ เพ่ือประเมินแนว

ทางการวินิจฉัยและรักษาท่ีเหมาะสมตอ่ผู้ ป่วยตอ่ไป 

ในผู้ ป่วยท่ีสงสยัภาวะเนือ้งอกของกระดกูร่วมด้วย อาจต้องท าการสง่ตรวจพิเศษเพิ่มเตมิ โดยการตรวจ

คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า (MRI – magnetic resonance imaging) ของขาข้างนัน้ เพ่ือประเมิน  ชนิดของเนือ้งอกท่ี

นา่สงสยั ต าแหนง่และอวยัวะท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะการลกุลามของโรค เพ่ือท่ีสามารถวางแผนการรักษาได้อย่าง

ถกูต้องเหมาะสม 

กำรรักษำ  
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 การรักษาหลกัของกระดกู tibial shaft หกัในเดก็คือ การดดักระดกูเข้าท่ีแบบไม่ต้องมีแผลผา่ตดัและใส่

เฝือกเพ่ือดามกระดกู (closed reduction with cast immobilization)(7)   

การหกัของกระดกู tibial shaft แบบไมมี่การเคล่ือน (non-displaced fracture) ท่ีมีการบาดเจ็บของ

เนือ้เย่ือไมม่ากนกั สามารถท าการรักษาโดย ใสเ่ฝือกขาแบบยาว (long leg cast) นาน 4-6 สปัดาห์โดยไมต้่อง

ท าการดดักระดกู เพราะไมมี่การเคล่ือนท่ี จากนัน้เปล่ียนเป็น เฝือกขาแบบสัน้ (short leg cast) อีก 4-6 

สปัดาห์ โดยตอนใสเ่ฝือกขาแบบสัน้สามารถให้เดนิลงน า้หนกับางสว่นได้ ร่วมกับการใช้อปุกรณ์ช่วยเดนิท่ี

เหมาะสม อาจเป็น axillary crutches หรือ walker  

ในเดก็เล็กวยัเตาะแตะ หรือวยัหดัเดนิ จะมีการหกล้มได้บอ่ย เพราะยงัเดนิไมแ่ข็ง จะพบการหกัของ

กระดกู tibia ได้บอ่ย โดยกระดกูจะหกัแบบ spiral fracture หรือ long oblique fracture เป็นสว่นใหญ่ 

เน่ืองจากกลไกการบาดเจ็บเป็นการเดนิแล้วล้มเอง ท าให้แรงท่ีมากระท านัน้ไมรุ่นแรงมากนกั การหกัแบบนีมี้ช่ือ

เฉพาะเรียกวา่ toddler fracture การรักษาท าได้โดยการใสเ่ฝือก นานประมาณ 4 สปัดาห์ หากตดิตามการ

รักษาพบวา่ เดก็ไมป่วด กดไมเ่จ็บ และมีการตดิของกระดกูท่ีหกัจากภาพรังสีแล้ว ก็สามารถอนญุาตให้ผู้ ป่วย

กลบัไปเดินและด าเนินชีวิตได้ตามปกติ 

หากเป็นการหกัของกระดกู tibial shaft แบบท่ีมีการเคล่ือนท่ีของชิน้กระดกู ควรท าการดดักระดกูกลบั

เข้าท่ีเดมิ โดยควรต้องมีการให้ยาระงบัปวด ยานอนหลบั หรือ วางยาสลบร่วมด้วย การดดักระดกูเข้าท่ีควรท า

โดยใช้เคร่ืองถ่ายภาพรังสี fluoroscopy เพ่ือสามารถประเมิน alignment ของกระดกูได้ดีขึน้ เม่ือท าการดดั

กระดกูเข้าท่ีแล้ว ต้องใสเ่ฝือกขาแบบยาวเพ่ือยึดตรึงกระดกูใว้ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม  

การใสเ่ฝือกหลงัดดักระดกู แนะน าให้ใสเ่ฝือกขาแบบสัน้ก่อน (short leg cast) โดยจดัให้ข้อเท้าอยูใ่น

ทา่ neutral หรือ plantar flexion เพียงเล็กน้อย และท าการปัน้เฝือกให้เข้ารูป ให้กระดกูสบกนัดี จากนัน้รอให้

เฝือกแข็งตวั แล้วจงึตอ่เฝือกขึน้ไปเป็นเฝือกขาแบบยาว (long leg cast) ในทา่เขา่งอ ประมาณ 30-60 องศา  

ในผู้ ป่วยเดก็ท่ีหมดสต ิหรือม่สามารถให้ความร่วมมือในการสงัเกตอาการได้ แนะน าให้ท าการผ่าเฝือก

ตามแนวยาว (bivalve) หลงัจากเฝือกแข็งตวั เพ่ือลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก compartment syndrome 
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จากการบวมเพิ่มขึน้ของเนือ้เย่ืออ่อนของขา และควรท าการติดตามผู้ ป่วยทกุรายอยา่งใกล้ชิดหลงัใสเ่ฝือก เพ่ือ

เฝ้าระวงั compartment syndrome  

หลงัผา่ตดัควรสง่ตรวจทางรังสี เพ่ือประเมิน alignment ของชิน้กระดกู ควรมี varus / valgus 

angulation ไมเ่กิน 5-10 องศา anterior / posterior angulation ไมเ่กิน 5-10 องศา และ shortening ไมเ่กิน 1 

เซนตเิมตร การเหล่ือมกนัของชิน้กระดกู (translation) อาจยอมรับให้เคล่ือนได้ 100% ในเดก็เล็กกวา่ 8 ปี แต่

ในเดก็โต ควรเคล่ือนไมเ่กิน 50%(8) 

การติดตามการรักษาหลงัผา่ตดั ควรท าการตรวจภาพรังสีสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ใน 3 สปัดาห์แรก เพ่ือ

ประเมินการเคล่ือนของชิน้กระดกูท่ีดดัเข้าท่ีแล้วหลงัจากท่ีการบวมของเนือ้เย่ือลดลง หากพบวา่มีการเคล่ือนไป 

อาจต้องท าการตดัแตง่เฝือกเพ่ือดดักระดกูกลบัมาในต าแหนง่ท่ีเหมาะสม (wedging cast) หลงัจาก 3 สปัดาห์

จะพบวา่โอกาสเคล่ือนของกระดกูท่ีดดัไว้ จะลดลงมาก เน่ืองจากเร่ิมมีการติดของกระดกูมมากพอ โดยทัว่ไป

ระยะเวลารวมในเฝือกจะเหมือนกนักบัการหกัแบบไมเ่คล่ือนท่ี คือทัง้หมดประมาณ 8-12 สปัดาห์ โดยต้อง

ประเมินจาก clinical union และ radiographic union 

Clinical union คือ อาการและอาการแสดงทางคลินิก ว่ากระดกูท่ีหกันัน้ กลบัมาติดกนัดีแล้ว ได้แก่ 

การหายปวด กดไมเ่จ็บ ขยบัขาท่ีหกัได้ คล าได้ callus formation เป็นต้น ส่วน radiographic union คือ การ

พบวา่มีการสร้างกระดกูใหม ่หรือ callus formation ในภาพรังสี หรือรอยหกัจางลง หรือมีการเช่ือมกนัของชิน้

กระดกูท่ีหกั 

หลงัจากท่ีพบวา่มี clinical union และ radiographic union แล้ว ก็สามารถเอาเฝือกออก และเร่ิม 

range of motion และ strengthening exercise ได้ และสามารถให้ผู้ ป่วยคอ่ยๆกลบัไปด าเนินกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวนัได้ตามล าดบั 

กระดกูหกัท่ีมีกลไกการบาดเจ็บท่ีรุนแรง มีการหกัป่นของชิน้กระดกู หรือการหกัท่ีเสียความมัน่คงไป

มาก มีแผลเปิดขนาดใหญ่ หรือการหกัท่ีมีการบาดเจ็บร่วมของระบบอ่ืนๆมาก จะไมส่ามารถรักษาด้วยการดดั

กระดกูและใสเ่ฝือกได้ อาจต้องท าการผ่าตดัและใส่อปุกรณ์ยดึตรึงกระดกูจากภายนอก หรือ external fixator 
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เพ่ือให้การดแูลรักษาร่วมกบัระบบอ่ืนๆเป็นไปได้อยา่งสะดวก ในผู้ ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บรุนแรงกลุม่นี ้ควรเฝ้า

ระวงัเร่ือง compartment syndrome หลงับาดเจ็บและหลงัผา่ตดั เป็นอยา่งดี  

การผา่ตดัเพ่ือใสเ่หล็กดามกระดกู tibia ในเดก็นัน้มีข้อจ ากดัคอ่นข้างมาก intramedullary nail ท่ีนิยม

ใช้ในผู้ใหญ่นัน้ หากน ามาใส่ในเดก็อาจเกิดการบาดเจ็บตอ่ growth plate ของ tibial tubercle ได้ท่ีจดุใส ่nail 

หรืออาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บตอ่ growth plate ของ proximal tibia ได้ ซึง่อาจท าให้มีปัญหาขาสัน้ยาวไม่

เทา่กนั (leg length discrepancy) หรือ เขา่แอน่ (knee recurvatum) ได้ 

ในเดก็จงึนิยมใช้ flexible intramedullary rod หรือ intramedullary Kirschner wire แทน แตก็่มี

ข้อจ ากดัวา่ ใช้ได้ในกรณีท่ี กระดกูท่ีหกัมีความมัน่คงพอสมควร และไมมี่การแตกป่นของชิน้กระดกู อยา่งไรก็

ตามจะต้องใช้ร่วมกบัการใสเ่ฝือกด้วยเสมอ เน่ืองจากอปุกรณ์กลุม่นีไ้มมี่ตวัล็อคกระดกู ท าให้ไมส่ามารถควบ

คบุการผิดรูปจากการหมนุได้ จงึต้องใช้เฝือกมาชว่ยควบคมุ โดยอปุกรณ์เหลา่นี ้จ าเป็นต้องได้รับการผา่ตดัเพ่ือ

เอาออก หลงัจากกระดกูตดิดีแล้ว โดยทัว่ไปประมาณ 4-6 เดือนหลงัผา่ตดั 

สว่นการผา่ตดัเพ่ือใสเ่หล็กยึดกระดกู แบบ open reduction with plate and screw fixation นัน้

สามารถท าได้แตไ่มน่ิยมท าในเดก็ เน่ืองจากต้องมีการเปิดแผลคอ่นข้างใหญ่ และเกิดการบาดเจ็บตอ่เนือ้เย่ือ

ออ่นโดยรอบมาก ในขณะท่ีมีตวัเลือกอ่ืนอีกหลายชนิด และกระดกูเดก็สามารถติดได้คอ่นข้างเร็ว 

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจพบได้ ได้แก่  

1. compartment syndrome ควรต้องท าการเฝ้าระวงัอยา่งใกล้ชิด  

2. การติดช้า หรือไมต่ิดของกระดกูท่ีหกั พบได้คอ่นข้างน้อยในผู้ ป่วยเดก็ แตส่ามารถพบได้มาก

ขึน้ในผู้ ป่วย open fracture มีการติดเชือ้แทรกซ้อน หรือมีการบาดเจ็บตอ่เนือ้เย่ือรอบข้างมาก 

3. การติดผิดรูป หรือ malunion หากผิดรูปไปเพียงเล็กน้อย สว่นมากสามารถปรับได้เองภายใน 

2 ปีแรก แตห่ากมีการผิดรูปมาก หรือมีการปวดข้อเข่าหรือข้อเท้าร่วมด้วย อาจต้องท าการ

ผา่ตดัเพ่ือแก้ไข alignment ของกระดกู (corrective osteotomy) 
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การรักษาโรคกระดกูหกัในเด็ก อาจมีความแตกตา่งจากในผู้ใหญ่อยู่หลายด้าน แตห่ากแพทย์ผู้ รักษา

สามารถ วินิจฉยั รักษา และป้องกนัภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถกูต้องเหมาะสม ก็จะสามารถท าให้เดก็หายจาก

โรค และเตบิโตตอ่ไปได้อยา่งดี  
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