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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

ผูป่้วยอุบติัเหตุคอกระดูกตน้ขาบริเวณสะโพกหกั มกัมีสาเหตุมาจากขอ้สะโพกไดรั้บการกระแทกอยา่งรุนแรง 

อาจเน่ืองมาจากการหกล้ม ตกจากท่ีสูง อุบติัเหตุทางทอ้งถนน เป็นตน้ ทาํให้ผูป่้วยมีอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงท่ีขอ้

สะโพกหรือบริเวณขาหนีบ ไม่สามารถเคล่ือนไหวหรือลงนํ้ าหนกัขาขา้งท่ีขอ้สะโพกบาดเจ็บได ้การถ่ายภาพเอกซเรย์

ขอ้สะโพกไดแ้ Hip AP และ Hip Lateral Cross table เพื่อดูคอของขอ้สะโพกนั้นจึงตอ้งมีความระมดัระวงัในการจดัท่า

เพื่อไม่ให้ผูป่้วยเกิดความบาดเจ็บเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีควรอุปกรณ์เสริมท่ีช่วยในการจดัท่าเพื่อให้ไดภ้าพเอกซเรยท่ี์แสดง

พยาธิสภาพและมีคุณภาพดีเพยีงพอสาํหรับการสามารถวนิิจฉยัได ้  

คําสําคัญ เอกซเรยท์ัว่ไป ขอ้สะโพก อุบติัเหตุ 
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บทนํา 

เม่ือพูดถึงอุบติัเหตุแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้

เกิดข้ึน โดยเฉพาะอุบติัเหตุท่ีเกิดกบัคอกระดูกตน้ขาบริ

เวรสะโพก (Neck of femur) ท่ีส่งผลกบัการเคล่ือนไหว

ในชีวิตประจาํวนั ในผูสู้งอายุท่ีมีภาวะกระดูกพรุนอยู่

เดิมการบาดเจ็บท่ีพบได้บ่อยมกัเกิดตามหลงัอุบติัเหตุ

เล็กน้อย เช่น การล่ืนลม้สะโพกขา้งท่ีบาดเจ็บกระแทก

พื้น ในผูป่้วยอายุน้อยมกัเกิดจากอุบติัเหตุชนิดรุนแรง 

เช่นอุบติัเหตุจราจรหรือการตกจากท่ีสูง โดยตาํแหน่งท่ี

หักส่วนใหญ่มักเกิดภายในเยื่อหุ้มข้อ (Intracapsular 

fracture) หรือคอกระดูกตน้ขาบริเวณสะโพก (Neck of 

Femur)  ผูป่้วยท่ีมีภาวะคอกระดูกตน้ขาบริเวณสะโพก

หักจะมาด้วยอาการปวดสะโพกบริเวณขาหนีบ ไม่

สามารถเดินลงนํ้ าหนกัขา้งท่ีหักได ้ตรวจร่างกายมกัพบ

ขาสั้นลงกวา่ขา้งปกติและอยูใ่นท่าหมุนออกดา้นนอก มี

จุดกดเจ็บบริเวณขาหนีบ ไม่สามารถหมุนหรือขยบั

สะโพกข้างท่ีบาดเจ็บได้ โดยการเอกซเรย์ขอ้สะโพก

แบบมาตรฐานมกัสามารถใหก้ารวนิิจฉยัภาวะคอกระดูก

ตน้ขาบริเวณสะโพกหักได้ดี โดยปกติแล้วหากแพทย์

สงสัยว่าผูป่้วยคอกระดูกตน้ขาบริเวณขอ้สะโพกหักจะ

ส่งผูป่้วยมาเอกซเรย ์2 ภาพหลกั ไดแ้ก่ Hip AP view 

และ Hip Lateral cross table view ส่วนแพทยจ์ะสงสัย

ขา้งไหนนั้นแพทยจ์ะระบุมา อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพ

ในผูป่้วยอุบติัเหตุจะมีขอ้จาํกดัในการเคล่ือนไหว ทาํให้

การจัดท่าผู ้ป่วยเพื่อเอกซเรย์จะไม่ง่ายเหมือนผู ้ป่วย

ทัว่ไป นกัรังสีการแพทยจ์ะตอ้งมีความรู้ความชาํนาญใน

เร่ืองลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกข้อสะโพก 

ลักษณะทางคลินิก การจัดท่า การให้ปริมาณรังสีท่ี

เหมาะสม ภาพทางรังสีท่ีถูกตอ้ง และเขา้ใจการทาํงาน

ของเคร่ืองเอกซเรย์ในระบบดิจิทัลท่ีใช้สําหรับการ

เอกซเรยผ์ูป่้วย ทั้งน้ีจะตอ้งอธิบายผูป่้วย ญาติให้เขา้ใจ

กระบวนการตรวจและการถ่ายภาพทางรังสี เพื่อให้

ผูป่้วยให้ความร่วมมือในการจดัท่า และเจา้หน้าท่ีผูช่้วย

เอกซเรย ์สาํหรับการช่วยเหลือในการจดัท่าหรือประคอง

ผู ้ป่วยให้ระมัดระว ังอันจะไม่ทําให้ผู ้ป่วยเกิดความ

บาดเจบ็เพิ่มเติม 

 

เทคนิคการเอกซเรย์คอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกใน

ผู้ป่วยอุบัติเหตุ   

โดยทัว่ไปผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุกระดูกข้อ

สะโพกหัก มักจะถูกเคล่ือนยา้ยมาบนเปล เน่ืองจาก

ผูป่้วยบาดเจ็บและจะปวดบริเวณดงักล่าวมาก ในการจดั

ท่าในการถ่ายเอกซเรยจึ์งตอ้งระมดัระวงัและพยายามให้

คนไข้เคล่ือนไหวน้อยท่ีสุด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

เพิ่มเติม แพทยม์กัจะส่งผูป่้วยมาเอกซเรยใ์น 2 ภาพหลกั

คือ Hip  AP view และ Hip Lateral Cross table view 

โดยเทคนิคในการเอกซเรยใ์นแต่ละท่าจะมีความต่างกนั

ดงัน้ี 

1. Hip  AP view   

ผูป่้วยจะต้องนอนหงายตวัตรง บิดน้ิวโป้งเท้า

ชนกนั (Internal rotation) ประมาณ 15-25° เพื่อให้

สามารถเห็นส่วนของ femoral neck ชดัเจนยิ่งข้ึน (รูป 4) 

หากผูป่้วยไม่สามารถ internal rotation ได้  นักรังสี

การแพทยอ์าจตอ้งตามแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ มาช่วยใน

การจดัท่า เพื่อให้สามารถไดภ้าพทางรังสีท่ีดี และแพทย์

ออร์โธปิดิกส์เองนั้นสามารถวนิิจฉยัได ้

2. Hip Lateral cross table view 

 เป็นการใช้เทคนิคการเอกซเรย์โดยให้ลาํของ

เอกซเรยเ์ขา้ทางด้านขา้งผ่านกระดูกขอ้สะโพกเพื่อให้

เห็นภาพของ femoral  neck ในแนวดา้นขา้งโดยท่ีผูป่้วย 
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รูป 1 ภาพเอกซเรยป์กติของกระดูกขอ้สะโพกในท่า AP view 

ท่ีมา http:// startradiology.com/internships/orthopedics/hip/x-hip/ 

 

 
รูป 2 ภาพเอกซเรยป์กติของกระดูกขอ้สะโพกในท่า Lateral Cross Table view 

ท่ีมา http:// startradiology.com/internships/orthopedics/hip/x-hip/ 

 

 
รูป 3 ภาพเอกซเรย ์Neck of Femur fracture ในท่า AP view (ซา้ย) และ  Lateral cross table view (ขวา)                                                                 

ท่ีมา http://learningradiology.com/archives06/COW%20213-Hip%20fracture-intertrochanteric/hipfxtrochcorrect.htm 
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รูป 4 การจดัท่าเอกซเรยผ์ูป่้วยคอกระดูกตน้ขาบริเวณสะโพกในท่า AP view                 

ท่ีมา http:// startradiology.com/internships/orthopedics/hip/x-hip/ 

 

 

รูป 5 การจดัท่าเอกซเรยผ์ูป่้วยคอกระดูกตน้ขาบริเวณสะโพกในท่า Lateral cross table view 

ท่ีมา http:// startradiology.com/internships/orthopedics/hip/x-hip/ 
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เคล่ือนไหวน้อยท่ีสุด มกัถูกนาํมาใช้กบัผูป่้วยอุบติัเหตุ

โดยผูป่้วยจะต้องนอนหงายตวัตรง อาจมีการอุปกรณ์

ช่วยจัดท่าคือ โฟมรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้รองส่วนของข้อ

สะโพกขา้งท่ีบาดเจ็บให้ลอยสูงข้ึนจากเดิม เพื่อให้ส่วน

ท่ีตอ้งการเอกซเรยอ์ยู่ในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งไม่ตกฟิล์ม

หรือตวัรับภาพ แขนทั้ งสองวางบนหน้าอกหรือชูข้ึน

เหนือศีรษะ จากนั้นให้ดา้นขา้งของกระดูกขอ้สะโพกท่ี

บาดเจ็บชิดกับตวัรับภาพ โดยตวัรับภาพสามารถเป็น

ตวัรับภาพท่ี wall stand หรือตวัรับภาพแบบพาพา (free 

detector) ก็ได ้ มุมรับภาพอยูท่ี่ประมาณ 20-45 ° เพื่อให้

ตรงกบั the angle of the neck of femur  (สังเกตไดจ้าก 

Hip ในท่า AP view) (รูป 5)  เพื่อป้องกนัการยืดหรือการ

ย่อของกายวิภาคขอ้สะโพกควรจดัให้ตวัรับภาพอยู่ใน

แนวนอนท่ีเหนือกวา่ iliac crest เพื่อให้สามารถถ่ายภาพ 

femoral neck  ไดอ้ยา่งเพียงพอ หลงัจากนั้นจดัท่าให้

ส่วนขอ้สะโพกใหอ้ยูก่ึ่งกลางตวัรับภาพพอดี  โดยตวัรับ

ภาพตอ้งขนานกบัลาํของเอกซเรยท่ี์จะถูกปล่อยออกมา

จากหลอดเอกซเรย ์ในส่วนของขาอีกขา้งนั้นจะตอ้งถูก

ยกลอยข้ึนให้พน้แนวท่ีเราตอ้งการเอกซเรย ์หากผูป่้วย

ไม่สามารถยกเองไดอ้าจตอ้งให้ผูช่้วยนกัรังสีการแพทย์

ยกขาของผู ้ป่วยข้ึน ซ่ึงต้องป้องกันอันตรายจากรังสี

ให้แก่ผู ้ช่วยนักรังสีการแพทย์ เช่น เส้ือตะกั่ว  และ 

Thyroid shield และตอ้งแนะนาํตาํแหน่งของการจบั มุม

องศาในการยกขา เพื่อให้ไดต้าํแหน่งท่ีดี โดยผูช่้วยนกั

รังสีไดรั้บรังสีในปริมาณตํ่า ตามความจาํเป็นดว้ย 

 

สรุป 

การเอกซเรยค์อกระดูกบริเวณสะโพกในผูป่้วย

อุบติัเหตุ นกัรังสีการแพทยจ์าํเป็นตอ้งมีความระมดัระวงั

เป็นอย่างมากในการจดัท่าเพื่อเอกซเรย์ผูป่้วย จะต้อง

เคล่ือนไหวผูป่้วยให้นอ้ยท่ีสุด  เพื่อไม่ให้ผูป่้วยบาดเจ็บ

หรือมีแตกหกัของกระดุกเพิ่มข้ึน ในการถ่ายเอกซเรยค์อ

กระดูกบริเวณสะโพกในผู ้ป่วยอุบัติเหตุนั้ น  แพทย์

ผูรั้กษาจะส่งตวัผูป่้วยมาเอกซเรยใ์น 2 ภาพหลกั คือ Hip  

AP view  และ  Lateral cross table view ในการใช้

เทคนิคการถ่าย lateral cross table มาช่วย เพื่อท่ีจะดูใน

ส่วนของขอ้สะโพกดา้นขา้งหรือ neck of femur ไดโ้ดย

เคล่ือนไหวตัวผู ้ป่วยน้อยท่ีสุด ในท่าน้ีอาจมีการใช้

อุปกรณ์เสริมคือโฟมรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ นํามารองข้อ

สะโพกขา้งท่ีบาดเจ็บให้ลอยข้ึนเพื่อให้ Femoral neck 

อยูใ่นตาํแหน่งท่ีพอดีและเหมาะสม รวมถึงอาจมีการใช้

มนุษยช่์วยในการจดัท่าประคบัประคองผูป่้วย นักรังสี

การแพทยจ์ะตอ้งดูแลดา้นอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก

รังสีและแนะนําการจัดท่าให้กับผู ้ช่วย  เพื่อให้ได้

ภาพรังสีท่ีมีคุณภาพ แพทยส์ามารถวินิจฉัย และรักษา

ผูป่้วยได ้
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