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กระดกูสะโพกหักในผูส้งูอายุ 

ในปี 2009 องค์การโรงพยาบาลได้ท าการผ่าตัดกระดูกสะโพกหักเกือบ 4,500 ราย  โดยทั่วไปแล้ว 

คนส่วนใหญ่ที่มีกระดูกสะโพกหักมีอายุมากกว่า 65 ปี  

กระดูกสะโพกหักเป็นการบาดเจ็บที่ร้ายแรงและอาจจะท าให้ไม่สามารถท างานได้เป็นปกติ  

โรคกระดูกสะโพกหักเป็นหนึ่งในการบาดเจ็บอันต้นในประชากรสูงอายุ  

ผู้ป่วยบางรายจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการท ากิจกรรมประจ าวันของตนหรือจะต้องได้รับการดูแลโด

ยเฉพาะ อาทิ เนิสซิ่งโฮมในระยะยาว  

ผู้ป่วยทุกรายที่กระดูกสะโพกหักจะต้องใช้เครื่องช่วยเดินเป็นเวลาหลายเดือน 

และเกือบครึ่งหนึ่งจะต้องใช้ไม้เท้าหรือเครื่องช่วยเดินเป็นการถาวรส าหรับการเคลื่อนที่ 

 

ตามสถิติของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนระหว่างประเทศ คนจ านวน 12-20% 

จะตายภายในหนึ่งปีถัดจากกระดูกสะโพกหัก 

 

ภาวะกระดูกหักมีความเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับโรคกระดูกพรุน  สตรีจะได้รับผลกระทบมากกว่าบุรุษ  

โรคกระดูกพรุนได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญอย่างรวดเร็วในเอเชีย  มีประมาณการว่าภายในปี 

2050 51% ของเหตุกระดูกสะโพกหักจะเกิดขึ้นในเอเชีย  เช่นเดียวกันส่วนอื่นของโลก 

กระดูกสะโพกหักได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อยขึ้นในฮ่องกงโดยส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ 

400,000 ราย 

 

(ขอขอบคุณคุณหมอเอช.แอล. หว่อง ที่ปรึกษาแผนกออร์โทพีดิกส์และวณวิทยา โรงพยาบาลถุนเหมิน 

ส าหรับการสอบทานข้อมูลในหน้านี้) 

 

 

1. กระดกูสะโพกหกัในผูสู้งอายคุอือะไร? 

“สะโพก” เป็นส่วนข้อกระดูกประเภทหัวกลมและเบ้า  

สะโพกช่วยให้ขาสามารถงอและหมุนบริเวณกระดูกเชิงกราน  โดยทั่วไปแล้ว 

กระดูกสะโพกหักหมายถึงการหักของกระดูกต้นขาส่วนปลายบนหรือของกระดูกโคนขา  

การหักของกระดูกเบ้าหรือเบ้าหัวกระดูกสะโพกไม่ถือเป็น “กระดูกสะโพกหัก”  

กระดูกเบ้าหักมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 

 

กระดูกสะโพกหักพบได้บ่อยมากขึ้นเมื่อคนมีอายุมากขึ้นเนื่องจากการหกล้มมีแนวโน้มสูงขึ้นและกระดูกมีค

วามหนาแน่นลดลง ได้แก่ โรคกระดูกพรุน  

ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนอาจมีกระดูกหักได้เนื่องจากการท ากิจกรรมปกติประจ าวัน 

มิใช่เฉพาะจากการหกล้มหรือการบาดเจ็บรุนแรง  ในผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีกระดูกแข็งแรง 
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สาเหตุที่พบบ่อยของกระดูกสะโพกหัก ได้แก่ การบาดเจ็บจากภยันตรายแบบรุนแรง อุบัติเหตุทางรถยนต์  

กระดูกสะโพกหักอาจมีสาเหตุจากความเปราะบางของกระดูกอันเป็นผลจากเนื้องอกหรือโรคกระดูกประเภ

ทอื่นซึ่งเป็นปัญหาที่เรียกว่า กระดูกหักเนื่องจากมีพยาธิสภาพอยู่ก่อน 

 

กระดูกสะโพกหักอาจท าให้คุณภาพชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  นอกจากนี้ 

ในขณะที่ก าลังฟื้นตัวจากกระดูกสะโพกหัก อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่คุกคามต่อชีวิตได้หลายประการ 

ได้แก่ ปอดบวม แผลกดทับ 

และลิ่มเลือดในขาอันอาจไหลเวียนไปสู่ปอดและกลายเป็นสาเหตุของลิ่มเลือดในปอดใน  

ภาวะเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หลังจากกระดูกสะโพกหัก  

ผู้ป่วยที่เคยกระดูกสะโพกหักมาก่อนหน้ามีความเสี่ยงสูงที่จะมีกระดูกสะโพกชิ้นอื่นหักอีก  

 

 

2. ปจัจยัเสีย่งของกระดกูสะโพกหกัในผูส้งูอายุมอีะไรบา้ง? 

ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคกระดูกพรุนมีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคกระดูกพรุนที่จะมีกระดูกสะโพกหั

ก 

 

กระดูกสะโพกหักเกิดขึ้นบ่อยที่สุดจากการหกล้มหรือการกระแทกโดยตรงบริเวณสะโพกด้านข้าง  

สาเหตุอื่นที่อาจเป็นได้ของการหกล้มของผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 

ความดันโลหิตสูง สายตาไม่ดี ผลข้างเคียงของยาและปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมในการด ารงชีวิต 

 

 

3. กระดกูสะโพกหกัในผูสู้งอายจุะสามารถวนิจิฉยัไดอ้ยา่งไร? 

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณกระดูกต้นขาส่วนบนหรือบริเวณขาหนีบ  

หากมีโรคที่เป็นสาเหตุให้กระดูกเปราะบางลง (อาทิ การบาดเจ็บซ้ าซาก หรือ มะเร็ง) 

ผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดบริเวณขาหนีบหรือบริเวณกระดูกต้นขาเป็นระยะเวลานานก่อนที่กระดูกจะหัก  

หากกระดูกหักทั้งหมด ขาน้ันจะอาจจะมีลักษณะสั้นกว่าขาอีกข้างหนึ่ง และจะมีอาการปวดเวลาขยับขา 

 

โดยทั่วไปแล้ว การวินิจฉัยกระดูกสะโพกหักจะกระท าโดยการเอ็กซ์เรย์  ในบางครั้ง 

หากกระดูกไม่หักทั้งหมดจะไม่สามารถเห็นได้ด้วยการเอ็กซ์เรย์ปกติ  ในกรณีดังกล่าว 

อาจจะต้องเอ็กซ์เรย์เพิ่ม 

 

 

4. กระดกูสะโพกหกัเหมอืนกนัทัง้หมดหรอืไม?่ 
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กระดูกสะโพกหักในแต่ละกรณีไม่มีเหมือนกัน  

กระดูกสะโพกหักสามารถแยกได้เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับส่วนของกระดูกโคนขาส่วนบนที่เก่ียวข้อง 

 

กระดูกโคนขาสว่นคอหัก 

กระดูกโคนขาส่วนคอหักเกิดขึ้นเม่ือกระดูกโคนขาส่วนหัวหักออกจากกระดูกโคนขา  

การรักษากระดูกโคนขาส่วนคอขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยและจ านวนชิ้นของกระดูกหักที่เคลื่อนออกจากที่  

การที่กระดูกหักอาจท าให้เสียเลือดที่ส่งไปหล่อเล้ียงกระดูกได้ (รูปที่ 1) 

 

 

 

กระดูกสะโพกหักผ่านแนวปุ่มบนกระดกูโคนขา 

กระดูกสะโพกหักผ่านแนวปุ่มบนกระดูกโคนขาเกิดขึ้นด้านล้างบริเวณถัดจากกระดูกโคนขาส่วนคอ  

กระดูกที่หักเหล่านี้จะเหมาะกับการรักษาโดยการยึดตรึงกระดูกมากกว่าการรักษากระดูกโคนขาส่วนคอหั

ก  การรักษาด้วยการศัลยกรรมตามปกติประกอบด้วยการใส่สกรู แผ่นโหละ หรือ หมุด 

เพื่อยึดกระดูกที่หักให้คงที่ (รูปที่ 2)  
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กระดูกสะโพกหักใต้ปุ่มกระดกูโคนขา 

กระดูกที่หักนี้พบได้น้อยกว่ากระดูกโคนขาส่วนคอหักและกระดูกสะโพกหักผ่านแนวปุ่มกระดูกโคนขา  

กระดูกที่หักนี้เกิดขึ้นบริเวณใต้ปุ่มกระดูกต้นขาปลายบนอันเล็ก (รูปที่ 3) 

 

 

 

ในกรณีที่ซับซ้อนกว่า จ านวนชิ้นกระดูกที่หักอาจกินบริเวณมากกว่าหนึ่งโซน  

สิ่งนี้จะน าไปใช้ในการพิจารณาในกรณีที่พิจารณาผ่าตัด 

 

5. การรกัษากระดกูสะโพกหกัในผูส้งูอายทุ าอยา่งไร? 

เม่ือแพทย์ได้วินิจฉัยว่ากระดูกสะโพกหักแล้ว จะมีการประเมินภาวะด้านสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย  

ในบางกรณี 

ผู้ป่วยอาจจะมีความเจ็บป่วยจนท าให้การวางยาระงับความรู้สึกและการผ่าตัดไม่สามารถด าเนินการได้  

ในกรณีดังกล่าว 

ต้องชั่งน้ าหนักระหว่างความสบายกับระดับความเจ็บปวดโดยรวมของผู้ป่วยและความเสี่ยงจากการวางยาร

ะงับความรู้สึกและการผ่าตัด 

 

ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีหากได้รับการผ่าตัดอย่างรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม 

การให้การรับรองถึงความปลอดภัยและการท าให้สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยมีความพร้อมส าหรับการผ่าตัด

เป็นสิ่งที่ส าคัญ  สิ่งนี้อาจจะหมายถึงการใช้เวลาเพื่อท าการศึกษาเก่ียวกับหัวใจและการวินิจฉัยอื่นๆ 

 

การรกัษาดว้ยวธิทีี่มใิช่การผา่ตดั 

การรักษาด้วยวิธีนี้อาจน าพิจารณาใช้กับผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเกินกว่าจะท าการวางยาระงับความรู้สึกได้

และผู้ที่ไม่สามารถเดินได้ก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บ 
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การรกัษาดว้ยวธิีการผา่ตดั 

ก่อนการผ่าตัด  

ก่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจเลือด เอ็กซ์เรย์ช่องอก และ 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เหมาะสมก่อน 

ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับยาปฏิชีวนะป้องกันโรค  

การวางยาระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดอาจเป็นการวางยาสลบ 

การวางยาระงับความรู้สึกในช่องน้ าไขสันหลัง การวางยาระงับความรู้สึกนอกช่องน้ าไขสันหลัง 

หรือรวมกัน 

 

การผ่าตัด 

 ประเภทของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับประเภทของกระดูกที่หักและองศาของกระดูกหักที่เคลื่อนออกจากที่ 

 

การผ่าตัดแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ การใส่ข้อเทียม (การใส่ข้อสะโพกเทียมด้านเดียว) หรือ 

การยึดตรึงกระดูกภายใน 

 

 

6. การรกัษากระดกูโคนขาสว่นคอหกัท าอยา่งไร? 

ประเด็นส าคัญเก่ียวกับกระดูกโคนขาส่วนคอหัก คือ 

เลือดที่ไปหล่อเล้ียงกระดูกส่วนที่หักจะขาดตอนหากกระดูกที่หักเคลื่อนออกจากที่มาก  

เนื่องจากการไหลของเลือดจะลดน้อยลง 

กระดูกที่หักเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สมานติดกันและเกิดภาวะกระดูกตาย ดังนั้น 

ส่วนมากจะได้รับการรักษาโดยการใส่สะโพกเทียมบางส่วน  

การใส่ข้อสะโพกเทียมด้านเดียวเป็นการใส่สะโพกเทียมครึ่งหนึ่ง  ในขั้นตอนนี้ 

หัวกระดูกกลมของข้อหัวกระดูกกลมและเบ้าจะถูกน าออกและอวัยวะเทียมทีท่ าจากโลหะจะถูกปลูกถ่ายเข้า

ในข้อดังกล่าว 

 

การใส่ข้อสะโพกเทียมด้านเดียวเป็นการใส่สะโพกเทียมประเภทหน่ึงที่จะมีการเปลี่ยนเฉพาะ 

“หัวกระดูกกลม” (รูปที่ 4) 
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ส าหรับกระดูกหักที่ไม่เคลื่อนออกจากที่หรือเคลื่อนออกจากที่เพียงเล็กน้อย 

ศัลยแพทย์อาจจะตัดสินใจยึดตรึงกระดูกที่หักแทนการเปลี่ยนใส่อวัยวะเทียม 

 

 

7. การรกัษากระดกูสะโพกหกัผา่นแนวปุม่กระดกูโคนขาท าอยา่งไร? 

การสมานกระดูกสะโพกหักผ่านแนวปุ่มกระดูกโคนขาโดยใช้แกนโลหะดามในช่องโพรงกระดูก  

แกนโลหะดังกล่าวจะอยู่ในช่องโพรงของกระดูกโคนขา (กระดูกต้นขา) 

มากกว่าอยู่ด้านข้างของกระดูกดังกล่าว (โดยใช้แผ่นโลหะ) 

 

กระดูกสะโพกหักผ่านแนวปุ่มกระดูกโคนขาส่วนใหญ่จะใช้สกรูส าหรับยึดสะโพกเข้ากับแผ่นโลหะ (รูปที่ 

5) หรือ แกนโลหะดามในช่องโพรงกระดูก (รูปที่ 6)  สิ่งนี้จะช่วยให้บริเวณที่กระดูกหักยึดแน่น 
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รูปที่ 5 

 

 

รูปที่ 6 

 

 

กระดูกสะโพกหักใต้ปุ่มกระดกูโคนขา 

ในระดับกระดูกสะโพกใต้ปุ่มกระดูกโคนขา กระดูกที่หักจะใช้แกนโลหะดามในช่องโพรงกระดูก หรือ 

ใช้แผ่นโลหะยาว 
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8. ภาวะแทรกซอ้นจากกระดกูสะโพกหกัในผูส้งูอายมุอีะไรบา้ง? 

ภาวะแทรกซ้อนพบได้มากในผู้ป่วยที่กระดูกสะโพกหัก  

เหตุผลส าคัญประการหนึ่งในการผ่าตัดผู้ป่วยที่กระดูกสะโพกหักได้แก่การช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่

าน้ี  

การท าให้ผู้ป่วยสามารถลุกขึ้นออกจากเตียงโดยเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้ 

 

ภาวะแทรกซอ้นทีพ่บบ่อย 

 แผลกดทับอันมีสาเหตุมาจากการติดเตียง 

 ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด า ภาวะหลอดเลือดแดงในปอดอุดตัน 

 การติดเชื้อ 

 เลือดออกจากแผล หรือ ภาวะเลือดออกในเน้ือเยื่อ 

 การสมานแผลที่ไม่ถูกต้อง 

 การก าเริบของโรคที่เคยเป็นก่อนเข้ารับการผ่าตัด อาทิ โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคเบาหวาน 

 

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด 

 ความเสี่ยงจากการวางยาระงับความรู้สึก 

 กระดูกหัก ความเสียหายของระบบประสาท 

ความเสียหายของหลอดเลือดอันน าไปสู่การเป็นอัมพาตหรือสูญเสียขา (พบน้อยมาก) 

 การติดเชื้อของแผล 

 ความยาวของขาไม่เท่ากัน 

 ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด าในส่วนลึก 

 การทรุดลงของโรคที่เป็นอยู่ก่อนอันน าไปสู่อาการที่แย่ลง 

 การเดินเขยกถาวรและการใช้เครื่องช่วยเดิน 

 

ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกับสกรสู าหรับยึดสะโพก/ สกรสู าหรับยดึสะโพกแบบไดนามิก/ 

การยดึตรงึดว้ยการผา่ตดัใสแ่กนโลหะที่กระดกูโคนขาสว่นต้น 

 การคลายตัวของสิ่งที่ปลูกถ่าย 

 การตายของกระดูกโคนขาส่วนหัว 

 ปัญหาการสมานกระดูกที่หัก 

 ความเสียหายของระบบประสาทบริเวณสะโพก 

 

ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกับการใสส่ะโพกเทยีม 

 การเคลื่อนหรือยุบลง 

 การคลายตัว 
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 ความเสียหายของระบบประสาทบริเวณสะโพก 

 การสร้างกระดูกนอกต าแหน่ง 

 

9. การฟืน้ฟูสมรรถภาพภายหลงัการผา่ตดักระดกูสะโพกหกัมวีธิกีารอยา่งไร? 

ผู้ป่วยอาจจะได้รับการส่งเสริมให้ลุกลงจากเตียงในวันถัดจากวันที่รับการผ่าตัดโดยมีผู้ช่วย  

โดยทั่วไปแล้วน้ าหนักที่ขาซึ่งบาดเจ็บจะสามารถรับได้ขึ้นอยู่กับประเภทของกระดูกที่หักและการซ่อมแซม 

(การเปลี่ยนหรือการยึดตรึง) 

 

นักกายภาพบ าบัดจะท างานร่วมกับผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงและสามารถเดินได้อีกครั้ง  

กระบวนการนี้อาจใช้ระยะเวลาหลายเดิน 

 

การผ่าตดัใสส่ะโพกเทยีม 

เม่ือรู้สึกปวดน้อยลง ผู้ป่วยสามารถลองลุกขึ้นนั่ง  

ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สะโพกเทียมอาจจะต้องใช้เก้าอี้แบบพิเศษเพื่อป้องกันมิให้สะโพกเคลื่อนในระยะต้นข

องการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

การฟื้นฟูสมรรถภาพจะเริ่มต้นทันทีและผู้ป่วยสามารถเดินลงน้ าหนักได้ตามปกติบนสิ่งปลูกถ่าย  

บางครั้งนักอาชีวบ าบัดจ าเป็นต้องท าการประเมินสภาวะแวดล้อมที่บ้าน  

 

หลังการผ่าตัดใส่สะโพกเทียม 

แพทย์อาจจะใช้หมอนรองเพื่อจ ากัดการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนล่างเป็นการชั่วคราว 

โดยสามารถใช้สายคล้องแทนได้ในภายหลัง และผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวขาของตนได้เป็นอิสระมากขึ้น 

 

การผ่าตดัยดึตรึง 

โดยปกติแล้วผู้ป่วยจะได้รับอนุญาตให้เดินได้ในทันทีหลังการผ่าตัด  

ในบางกรณีหากมีเศษกระดูกที่หักชิ้นเล็กๆ หรือ มีอุปสรรคในการเรียงกระดูกที่หัก 

แพทย์อาจจะจ ากัดน้ าหนัก 

โดยมากแล้วผู้ป่วยจะสามารถลุกขึ้นโดยความช่วยเหลือของนักกายภายบ าบัดสองสามวันภายหลังการผ่า

ตัด  โดยปกติแล้ว จะใช้เวลาสองถึงสามเดือนเพื่อให้แผลหายสนิท 

แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถเดินได้ดีก่อนก่อนที่แผลจะหายสนิท 

 

การดแูลทางการแพทย ์

บางครั้ง อาจจะต้องท าการถ่ายเลือดภายหลังการผ่าตัด  

โดยทั่วไปแล้วไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในระยะยาว 

ผู้ป่วยอาจจะกลับบ้านได้หรือจ าเป็นต้องพักอยู่ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพก่อน 
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การดแูลตดิตามอาการ 

ในระหว่างการนัดตรวจที่มีขึ้นภายหลังการผ่าตัด ศัลยแพทย์จะท าการตรวจบาดแผล 

ดูการสมานแผลโดยใช้การเอ็กซ์เรย์ และสั่งการท ากายภายภาพเพิ่มเติมหากจ าเป็น 
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