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กระดูกหักท่ีถูกละเลย 
 
 
  สวัสดีครับ ทานสมาชิกและทานผูอานนิตยสารสมารทกอลฟ หัวขอเร่ืองในฉบับนี้อาจจะรูสึก
แปลก ไปสักหนอย  แตเปนเรื่องกระดกูขอมือที่หักบอยที่สุด  แตไดรับการมองขามไดงาย  การรักษายากและ
ผลการรักษาอาจจะไมแนนนอน 
  ทานผูอาน อยาพึ่งคิดวาผูเขียน เอาเรื่องอะไรมาเขียนไมเหน็เกี่ยวกบักอลฟเลย  ก็จริงอยูที่ไม
เกี่ยวกับวงสวงิของกอลฟ แตพบไดในนักกอลฟที่ลมมือยันพื้น  ผูเขียนตองรีบเขียนเรือ่งนี้ลงในนิตยสารสมารท 
กอลฟ   เนื่องจากมีครูสอนกอลฟ ที่มีช่ือเสียงมากทานหนึ่ง มาหาผูเขียน เร่ืองปวดขอมือขวา  มีประวัตวิาลมมือ
ขวายันพื้น เมือ่ 2 เดือนกอนมาตรวจรักษากับแพทยและแพทยนัดใหมาตรวจซ้ําแตคดิวาไมเปนอะไรมาก เพราะ
ไมคอยเจ็บ แตใชมือขวายนัพืน้ไมได,  ยึดพืน้ออกกําลังไมได ตีกอลฟพอได แตเจ็บเสียวขอมือตีกอลฟไมไดไกล 
และขอมือบวมบอย ๆ  แถมบอกวา  อานนติยสารสมารทกอลฟเปนประจํา  และเก็บเรื่อง   Golf  Injury  ไวหมด  
ผูเขียนฟงประวัติฟงแทบจะไมตองตรวจรางกายกแ็ทบจะบอกไดวา กระดูก  Scaphoid  หักพอตรวจรางกาย   
เอ็กซเรย  กว็ินจิฉัยไดชัดเจนกระดูกเคลื่อนไปคอนขางมาก ตองรีบผาตัดรักษาใหเร็วท่ีสุด    
 
กระดูกขอมือ 
    ประกอบดวย กระดูก  8  ช้ิน 

  
 

กระดูกขอมือเชื่อมระหวาง   ทอนปลายกระดูกแขน (กระดูกเรเดียส) และกระดกูฝามือ 
(Metacarpal  bones ) 
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  กระดูก Scaphoid  อยูใกลโคนนิ้วหัวแมมือ มีรูปรางคลายเม็ดมะมวงหิมะพาน เปนกระดูกทีห่ัก
บอยที่สุด เพราะทําหนาทีเ่ชือ่มกระดูกขอมือแถวลางและแถวบน  ขณะที่ลมมือยันพืน้ จะมแีรงกด บริเวณ
กระดูก Scaphoid มาก อาจจะเกิดรอยหกั หรือแตกแยกออกจากกนัได 
 

 
หลอดเลือดมาเลี้ยงกระดูก Scaphoid 
 หลอดเลือดเขามาทางดานสวนปลาย ทําใหเมื่อเกดิกระดูกหกัเคลื่อนหลุด เลือดมาเลี้ยงสวนกระดกูหัก 
ที่อยูใกลมาทางแขนสวนปลายอาจจะไมพอ ทําใหกระดกูตายได 
 แพทยบางทานตั้งกฎของ 70 โดยพิจารณาจากสถิติ คือพบรอยละ 70 ของกระดูกขอมือหัก  รอยละ 70   
กระดูกหักบริเวณสวนกลาง  กระดูกติดไดดีรอยละ 70 (มีปญหากระดกูติดชา หรือไมติด และกระดูกขาดเลือดมา
เล้ียงคอนขางสูง) 
 
ผูท่ีเส่ียงตอกระดูก Scaphoid หัก 
 อายุ 20-40 ป  เด็ก ผูที่อายนุอย หรือผูสูงอายุพบนอย จะเปนการบาดเจบ็ หรือกระดกูสวนอื่นหกัมากกวา 
  
สาเหตุ     สวนใหญเกดิจากการลมมือยันพืน้ หรืออุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต  รถยนต ถูกกระแทก 

  ขณะมือยัน ขอมือกระดกขึน้ 
การวินิจฉัย   
 จากอุบัติเหตุ , ลมมือยันพื้น และมีอาการของกระดูก Scaphoid หัก 

 ปวดขอมือ บริเวณขอมือดานนิ้วหวัแมมือ 
 กํามือ  บีบมือ  จับไมกอลฟปวดมากขึน้ 
 ยันพื้นไมไดปวดมาก 
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 ปวดบวม  งอเจ็บ  บริเวณ Snuff  box   

 
คือบริเวณแองสามเหลี่ยมหลังมือ  โคนนิ้วหัวแมมือ เวลากระดูกขึน้เต็มที่  ผูที่ใชยานัตถุดม  จะ 

ใชผงยานัตถุไวในชองนี้   แลวยกมาสูดดม  ตําแหนงนี้เปนตําแหนงของกระดูก Scaphoid พอดี  ถากดเจ็บ
ตําแหนงนี้และมีอาการขางตน  จะชวยยืนยันการวินิจฉยักระดูก 
 
การตรวจเอ็กเรยขอมือ 
 เนื่องจากกระดูกขอมือ  8  ช้ิน เรียนซอนกนั เอ็กซเรยกระดูกหัก , ราว อาจจะมองไมเห็นในการตรวจ
ดวยภาพ ถามปีระวัติลม , อาการและการตรวจพบชัดเจน แมจะไมเหน็กระดกูหกัจากภาพเอ็กซเรย ทาง
การแพทยแนะนําใหใสเฝอกรักษาเหมือนกระดูกหัก และติดตามผลรักษา 10-14 วัน ถายังมีอาการปวดกดเจ็บ
ชัดเจน 
 ถาประวัติอาการ , การตรวจพบสงสัยวาจะมีกระดูก Scaphoid หักแตภาพเอ็กซเรยไมชัดเจนจะใชวธิีการ
ตรวจดวยคลื่นแมเหล็ก (MRI) หรือ CT-Scan  ก็จะชวยการวินิจฉยัชัดเจน 
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หลักการรักษา 
 ถาสงสัยวาอาจจะมกีระดกู Scaphoid  หักใหใสเฝอกรักษาโดยไมใหมกีารเคลื่อนไหวของขอมือ โดย
เฝอกจะใสมาถึงนิ้วหวัแมมอืดวย 

 
 
 
 
 

 หลังจากนัน้ตดิตามผลการรักษาหลังใสเฝอก 10-14 วัน ถากระดูกไมหกั อาการปวด กดเจ็บ
บริเวณ Snuff box จะหายไป 

 
 ทําไมตองเนนเรื่องการรักษาแตแรก    แมแคสงสัยวากระดูกอาจจะหกั เนื่องจากกระดูก 

Scaphoid   มีการเคลื่อนไหวคอยขางมากเมือ่กระดูกหัก  ถาไมมีเฝอกรักษาจะเคลื่อนไดบอย เพียงแคจับไม
กอลฟสวิงลม คร่ึงวงเทานั้น กระดูก Scaphoid  ก็เคล่ือนไปมาเกือบเต็มที่แลว เมื่อกระดูกหกัที่เคล่ือนออกจาก 
กันจะมีปญหาตามมาอีกหลายอยางคือ กระดูกติดไดยากหรือกระดูกไมตดิ โดยวิธีใสเฝอกรักษา  กระดูกอาจจะ
ขาดเลือดมาเลี้ยงทําไหกระดกูตายหรือถาไมรักษาทิ้งไวนาน ๆ ขอมือก็จะเสีย ทําใหเกิดภาวะขอมือเส่ือมซึ่งจะ
เคล่ือนไหวไดลําบากและมีอาการปวดอกัเสบไดงาย 
 
 ถาพบวามีกระดูกหกัชัดเจน ใสเฝอกรักษา 8-12 สัปดาห จนกวากระดูกจะติด ในบางคนกระดกูหกัติด
ชาอาจจะตองใสเฝอกถึง 6 เดือน 
การผาตดัรักษา   

1. กระดูก Scaphoid   หักเคลือ่นออกจากกนัตั้งแตแรก 
2. ไมไดรักษาแตแรก กระดกูเคลื่อนออกจากกัน 
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3. กระดูกหักขาดเลือดมาเลี้ยง 

 

กระดูกขาดเลอืดมาเลี้ยง    ผาตัดรักษากระดูกตดิด ี
 
4. กระดูกไมตดิหลังใสเฝอกรักษา หรือไมไดรับการรักษาใหถูกตอง 

 
วิธีการผาตดัมี หลายวิธี 

- กรณีที่กระดูกตาย  หรือกระดูกขาดหายไป  ตองเสริมกระดูก 
- การจัดกระดูกเขาที่ ยึดกระดกูดวยแกนเหล็ก 

 ปจจุบันมีสกรชูนิดพิเศษ  (Herbert  Screw)  เมื่อยึดดวยสกรูชนิดนีจ้ะดงึกระดกูที่หักเขามาหากันและยึด
ไดแนนโดยไมมีสวนของสกรูโผลออกมานอกกระดูก ทาํใหผลการผาตัดรักษาไดผลดีขึ้น และมกีารเคลื่อนไหว
ไดใกลเคยีงปกติหลังกระดกูติดดแีลว 
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ขอแนะนําสําหรับนักกอลฟ 

1. ถาไดรับอุบัติเหตุถูกกระแทก หรือลมมือยนัพื้นในลักษณะกระดกูขอมือข้ึนบริเวณ 
 Snuff box  ควรรีบพบแพทยและรักษาจนกวากดไมเจ็บ และเคลื่อนไหวขอมือไดปกติ 

2. ถาบาดเจ็บมีอาการไมมากนกั รักษาดวยตนเอง 2 สัปดาห ยังใชมือยันพื้นไมไดควรพบแพทย 
3. เมื่อมีอาการบาดเจ็บวรหยดุเลนกอลฟช่ัวคราวหลังจากรกัษาหายแลว ตองเริ่มบริหารขอมือ 

ใหแข็งแรงและเคลื่อนไหวใหเปนปกติกอนจึงกลับไปเลนกอลฟไดเหมือนเดิม 
4. ในกรณีที่ไมไดรับการรักษาใหถูกตองแตแรก ยังมีอาการปวดขอมือเร้ือรัง ควรพบแพทยเพื่อ 

การวินจิฉัย และการักษาทีด่ทีี่สุด พอทานทิ้งไวนานจนกระดูกตายหรือขอเส่ือมแลว การผาตัดรักษาเชื่อมขอ
บางสวน หรือการใชกระดูกเทียม หรือขอเทียมทดแทน ก็จะชวยใหการทํางานของขอมือดีขึ้นได 
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