
กระดูกออนขอมือฉีกขาด 
 

 Triangular Fibrocartilage Complex injuries – TFCC  injuries   
 การบาดเจ็บขอมือที่เกิดขึ้นในนักกอลฟพบไดบอยรองลงมาจากการบาดเจ็บบริเวณหลัง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในนักกอลฟอาชีพ  และนักกอลฟตีไกล  เนื่องจากตองใชการเคลื่อนไหวของขอมือ    
เร็วมาก  ในการเรงความเร็วหัวไม  สวนใหญมักจะเปนเอ็นขอมืออักเสบ  หรือเอ็นที่ยึดขอกระดกูขอมือฉีก  
ซ่ึงการวินิจฉยัและการรักษาไมยากนัก  ผูปวยสามารถกลับมาเลนกอลฟไดใน 3 – 4  สัปดาห 
 
 ถามีกระดูกหกั  แตก หรือเคลื่อน  แพทยสามารถวินิจฉัยไดโดยการตรวจ X – ray หรือ X – ray  
ทาพิเศษ หรือการตรวจ CT Scan ก็สามารถพบรอยกระดูกหกัได  สามารถรักษาไดโดยการใชเฝอก 2 – 3 
เดือน  ขึ้นอยูกบักระดกูสวนไหนหัก  เคล่ือนจากกนัมากนอยแคไหน 
 มีภาวะบาดเจบ็ในนักกอลฟซ่ึงวินิจฉัยยากมาก  ตรวจรักษา  ก็ไมพบอาจจะไปรกัษากบัแพทย
หลายแหงไดรับยามากิน  หรือไดรับการฉีดยา  อาการดีขึน้  แตไมสามารถตีกอลฟได  หรือพอฝนตีได   
แตระยะจะสั้นลงมา เชน  เคยตีได  300  หลา  ก็จะเหลือไมถึง  200  หลา  
  
 ภาวะอันนี้คือ  Triangular Fibrocartilage Complex injuries   การบาดเจบ็ของกระดูกออนที่รองรับ
กระดูกขอมือฉีกขาด 
 เรามารูจัก TFCC  กันสักหนอย บริเวณขอมือประกอบดวย สวนปลายของกระดูกแขนทอนลาง  2 
อัน  คือกระดกู เรเดียส (Radius) และกระดูกอัลนาร (Ulnar) กระดูกขอมือ  8  ช้ิน (Carpal bones)  จะตอกับ
สวนปลายของกระดูกเรเดยีส และจะมีกระดูกออนขอมือหรือเรียกวา TFCC (Triangular Fibrocartilage  
Complex )ที่ตอมาจากสวนปลายของกระดูกเรเดยีสและตอกับปลายแหลมของกระดูกอัลนาร  เพือ่เพิ่ม
พื้นผิวที่เรียบออกมารองรับกระดูกขอมือใหมีการเคลื่อนไหวของมือไดมากขึ้น 
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กระดูกขอมือ (Carpal bones)  

กระดูกออนขอมือ หรือ TFCC   
(Triangular Fibrocartilage complex) 

กระดูกอัลนาร  (Ulnar) 

กระดูกเรเดยีส (Radius)  

 
 

   รูปท่ี 1  กระดกูขอมือ  และ TFCC  
 
 

 

TFCC

 
รูปท่ี 2  ภาพ MRI ของกระดูกขอมือ และ TFCC 
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หนาท่ีของ TFCC มีดังนี ้
 1.  ชวยใหมีการเคลื่อนไหวของกระดูกขอมอืเพิ่มมากขึ้นทั้งกระดกขอมือ งอขอมือ และ
เคล่ือนไหวเอยีงไปทางนิว้หวัแมมือ (Cocking) และเคลื่อนไหวไปทางนิ้วกอย  ซ่ึงจําเปนมากสําหรบัการ
เคล่ือนไหวของขอมือในวงสวิงของกอลฟ 
 2.  ชวยใหมีการหมุนขอมือรอบแกนกระดกูอัลนาร  ซ่ึงตองใชทุกครั้งใน Full  swing  
 3.  เปนตัวชวยพยุงกระดูกขอมือทางดานอัลนาร (ดานนิ้วกอย) 
 4.  ชวยรับแรงผานมาที่แนวกระดูกอัลนาร 
       ภาวะปกตแิรงที่ผานจากขอมือมาที่แขน (Axial  loading)  20% ผาน TFCC มาที่กระดูกอัลนาร  
80%  ผามาที่กระดูกเรเดียส 
 
สาเหตุของการบาดเจ็บ 
 1.  ลมมือยันพืน้ในทาคว่ํามือ 
 2.  มีแรงเหวี่ยงมาก ๆ จากแขนหรือขอมือ  เชน  เลนกอลฟ เบสบอล 
 3.  แรงบิดสะบัดขอมือ  เชน  ทํางานกับเครื่องจักร 
  
อาการ 
 ผูที่มีการบาดเจ็บของ TFCC  มีอาการเจ็บขอมือทางดานนิ้วกอย  เวลาพักไมไดใชงานหรือไม
เคล่ือนไหวขอมือมักจะไมมอีาการผิดปกต ิ
 มีอาการปวดมากเวลายนัพื้น  รับน้ําหนักทีฝ่ามือ  หรือมีการเคลื่อนไหวขอมือมาก ๆ  
 
ตรวจรางกาย 
 1.  เวลากดกระดูกฝามือเขาไปที่ขอมือแลวดันใหมกีารเคลื่อนระหวางกระดูกกับ TFCC  จะมี
อาการปวดหรือมีเสียงขณะเคลื่อนไหว 
 2.   มือไมคอยมีแรง 
 3.  จับไมกอลฟเวลาค็อคขอมือข้ึน  มีอาการปวดและเจ็บมากขึ้นเวลาอมิแพค   
 
ตรวจ X – ray  
 ไมพบการผิดปกติของกระดูกและขอ 
 
การตรวจดวยคล่ืนแมเหล็ก  (MRI) 
 พบมีรอยฉีกขาดของ TFCC ได 
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ตัวอยาง      นกักอลฟ  อายุ 15 ป ซ่ึงเปนนกักอลฟที่ตีไกลมากเฉลี่ย  270 – 300  หลา  หลังจากซอมหนักมี
อาการเจ็บขอมือขางขวามาก  หยดุพักรักษากินยา  อาการดีขึ้นแตไมสามารถตีกอลฟไดไกลเหมือนเดิมเวลา
ทําแบคสวิงก็เริ่มมีอาการปวดไมสามารถเรงความเร็วหวัไมขณะทําอิมแพค  เนื่องจากปวดเสียวบรเิวณ
ขอมือขวามาก  ทําใหตีกอลฟไมไดระยะ  หลังจากรักษากินยาอยูหลายเดือนยังมีอาการเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆ 
ไดมาพบผูเขียนตรวจ X – ray กระดกูขอมือพบวากระดกูและขอปกตจิึงไดสงตรวจคลื่นแมเหล็ก (MRI) 
พบวามีการฉีกขาดของ TFCC   
 
การตรวจดวยการสองกลอง (Wrist Arthroscopy)  
 เปนวิธีการวินจิฉัยที่มาตรฐานไดผลแมนยาํและถูกตองมากกวาการตรวจดวย MRI และเปนการ
รักษารวมดวย 
 
การผาตดัรักษา 
 ในกรณีของนกักอลฟวยั 15 คนนี้  ไดทําผาตัดสองกลองพบวามีรอยฉีก เฉพาะรอยตรงกลางของ 
TFCC  
 

 
 

รูปท่ี  3  การสองกลองพบรอยฉีกขาดของ TFCC เอาเครื่องมือ แหยลงไปได 
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 รูปท่ี 4   การทาํผาตัดสองกลองเอาสวนของ TFCC ที่ฉีกขาดและขวางการเคลื่อนไหวของกระดูก 
  ขอมือออกและทําใหเรียบโดยใชความรอนจากเครื่องมอื electrothermal  wand 
 
การผาตัดทําใหขอบเรียบโดยใชเครื่องมือที่ใหความรอน  โดยใชความถี่ของคลื่นเสียงชวยใหบริเวณที่ฉีก
ขาดหดเขาหากันและทําใหผิวเรียบดวย  เมื่อเคลื่อนไหวจะไมมีสวนของกระดูกออนที่ฉีกไปขวาง 
 หลังจากแผลหายดแีลวใหเริ่มทํากายภาพบําบัด  เคล่ือนไหวขอมือจนเปนปกต ิ 
 6  สัปดาหหลังผาตัดสองกลองฝกบริหารกลามเนื้อ  และเอ็นรอบ ๆ ขอมือใหแข็งแรงเพิ่มขึ้น 
 3  เดือนหลังผาตัดเริ่มสวิงไมกอลฟเบา ๆ เร่ิมจากครึ่งวงกอน  หลังจากไมมีอาการปวดและ
กลามเนื้อแข็งแรงดีแลวจึงคอย ๆ เร่ิมตีกอลฟตามปกติได 
 
ขอแนะนําสําหรับนักกอลฟ 
 1.  ถาทานมีอาการบาดเจ็บบริเวณขอมือ  ไมสามารถยันพื้นรับน้ําหนักบริเวณฝามือได  ไม
สามารถเคลื่อนไหวขอมือไดตามปกต ิ ทานตองหยดุเลนกอลฟและควรพบแพทยเพือ่การวินิจฉยัและการ
รักษาที่ถูกตอง ไมควรปลอยใหเปนเรื้อรังนาน ๆ  
 2.  ถาการรักษาโดยการกนิยามีอาการดีขึ้นแลว  แตยังไมสามารถตีกอลฟไดจําเปนตองพบแพทย
เพื่อหาสาเหตุ  เพราะอาจจะเปนกระดกูออนขอมือฉีกขาดได 
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การปองกันการบาดเจ็บบริเวณขอมือ 
 1.  ควรอบอุนรางกายและยดืเหยียดขอมือทุกครั้งกอนการซอมและการเลนกอลฟ 
 2.  ควรบริหารเอ็นและกลามเนื้อรอบ ๆ ขอมือใหแข็งแรงเพิ่มขึ้น  โดยการบีบสปริงมือและการใช
ตุมน้ําหนกักระดกขอมือ  งอขอมือ หมุนขอมือสม่ําเสมอ  ควรเริ่มตนจากตุมน้ําหนักขนานเบา ๆ กอน 
 3.  ในเดก็ที่ยังไมโตเต็มที่ (อายุนอยกวา  16  ป) การบริหารโดยใชน้ําหนักเพิ่มทีห่ัวไมกอลฟ  หรือ
การตีแรง ๆ มากเกินไปจําเปนตองอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดจากครูผูฝกสอน  เพราะจะเกดิการ
บาดเจ็บไดงาย  เนื่องจากกระดูกและขอยังไมแข็งแรงเต็มที่ 
 4.  เมื่อมีอาการผิดปกติ เชน มีอาการปวด  หรือเคลื่อนไหวไมปกติตองหยุดพักรักษาจนกวาจะมี
อาการปกติจึงจะทําการซอมหรือเลนกอลฟตอได 
 
 


