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Introduction  

Hand tumor ท่ีพบบริเวณมือจะเกิดข้ึนในส่วนของ soft tissue ( 98%) มากกวา่ในส่วนของกระดูก ( 2% ) ซ่ึงส่วนใหญ่

มกัจะเป็น benign หรือ tumor-like lesion      ส าหรับ malignant hand tumor นั้น พบไดน้อ้ยมาก แต่มีความส าคญัมากเน่ืองจาก

หากไดรั้บการรักษาท่ีล่าชา้หรือไม่ถูกตอ้ง จะท าใหผู้ป่้วยมีโอกาสสูญเสียอวยัวะหรืออาจเสียชีวติได ้ 

Hand tumor สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆไดด้งัน้ี  

1. Soft tissue tumor  

a. Benign tumor ชนิดท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ synovial cyst ( ganglion ) 59% , giant cell tumor of sheaths 12% , 

mucous  cyst 8% , lipoma 3% , glomus tumor 3% 

b. Malignant tumor แบ่งออกเป็น  

i. Malignant skin tumor ชนิดท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ squamous cell carcinoma ( เป็นมะเร็งท่ีพบบ่อย

ท่ีสุดในมือ) , basal cell carcinoma ( พบบ่อยท่ีสุดของร่างกายส่วนอ่ืนๆ ) และ malignant 

melanoma  

ii. Soft tissue sarcoma จะแบ่งชนิดตาม cell origin โดยชนิดท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ epitheloid sarcoma , 

synovial sarcoma และ malignant fibrous histiocytoma  ส่วนชนิดอ่ืนๆท่ีพบไดน้้อยไดแ้ก่  

liposarcoma , malignant peripheral nerve sheath tumor , rhabdomyosarcoma  

2.    Bone tumor  

a. Benign bone tumor ชนิดท่ีพบบ่อยท่ีสุดในมือ คือ enchondroma ( 90%) ชนิดอ่ืนๆท่ีพบได้แก่ 

osteochondroma , osteoid osteoma , giant cell tumor , chondromyxoid fibroma  

b. Malignant bone tumor ไดแ้ก่ chondrosarcoma เป็น primary malignant bone tumor ท่ีพบบ่อยท่ีสุดใน

บริเวณมือ ( 47%)  ส่วนมะเร็งชนิดอ่ืนๆไดแ้ก่ osteosarcoma , Ewing’s sarcoma และ metastatic tumor 

การวนิิจฉัย 

 ผูป่้วยจะมาพบแพทยด์้วยเร่ือง ก้อน และ ปัญหาท่ีเกิดจากก้อน ได้แก่  มีอาการปวดหรือชา , ก้อนรบกวนการ

เคล่ือนไหว , pathologic fracture , มีการผิดรูปของมือ หรืออาจพบเป็น accidental finding โดยไม่มีอาการจากการ X-ray  



 ขั้นตอนการตรวจวนิิจฉยั hand tumor ตอ้งเร่ิมดว้ยการซกัประวติัและตรวจร่างกายอยา่งละเอียด ร่วมกบัผลตรวจเลือด

ท่ีจ าเป็น และ non- invasive investigation ไดแ้ก่ X-ray , CT , MRI , Bone scan หรือ Ultrasound  ซ่ึงในกรณีท่ี กอ้นเน้ืองอกนั้น

ไม่สามารถได้รับการวินิจฉัยท่ีแน่นอนด้วยการตรวจเบ้ืองตน้ดังกล่าว และแพทย์สงสัยว่าก้อนเน้ืองอกนั้ นมีโอกาสเป็น 

malignant lesion กอ้นเน้ืองอกนั้นควรไดรั้บการ Biopsy เพ่ือใหไ้ดผ้ลช้ินเน้ือท่ีชดัเจนทุกราย 

 

การ Biopsy  

 ในกรณีอยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่สามารถให้การรักษาแบบ definite surgery ได ้แนะน าให้ส่งต่อผูป่้วยโดยไม่ตอ้งท าการ

ผ่าตดั biopsy เน่ืองจากบริเวณแผลผ่าตดั biopsy จะถือว่าเป็นบริเวณท่ี contaminate ในกรณีท่ีผลช้ินเน้ือเป็นเน้ือร้าย ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งผา่ตดัออกไปดว้ย ท าใหอ้าจส่งผลต่อการวางแผนการผา่ตดั definite surgery ของแพทยท่ี์จะผา่ตดัในภายหลงัได ้

 ส าหรับการลงแผล biopsy นั้น แนวแผลควรอยูใ่นแนวเดียวหรือขนานกบัแผลผ่าตดัท่ีคาดวา่จะท า definite surgery 

แบบ limb-sparing technique และ ลกัษณะแผลผา่ตดัท่ีควรหลีกเล่ียงในการท า biopsy คือ transverse และ zigzag incision  

 ในขณะท าการผ่าตดัไม่ควรท าไล่เลือดดว้ย esmarch เน่ืองจากเพ่ิมโอกาสของการเกิด tumor spreading ได ้จึงแนะน า

ใหใ้ชว้ธีิการ elevate limb ประมาณ 1-2 นาทีก่อนข้ึน tourniquet ก็มกัจะเพียงพอส าหรับการผา่ตดัแลว้   

 

ชนิดของการท า biopsy  

1. Incisional biopsy แนวแผลผา่ตดัอยูใ่น zone ของ tumor  

2. Excisional biopsy แนวแผลผา่ตดัผา่น reactive zone ของ tumor มกัใชใ้นกรณี lesion ขนาดเลก็ประมาณ 1-2 ซม.  

3. Primary wide excision ผา่ตดัผา่น normal soft tissue cuff   

 

Definite treatment  

1. Benign , nonaggressive tumor จะใชก้ารผา่ตดั marginal หรือ intralesional operation เช่น intra-lesional curettage  

2. Malignant tumor  จะแบ่งการรักษาออกเป็น 2 ส่วนคือ tumor resection และ hand reconstruction โดย  “ Primary 

 Goal  คือ ต้องผ่าตัด ก้อนเนือ้งอก ออกไปโดยมี normal soft tissue cuff ล้อมรอบประมาณ 2 ซม. เพื่อให้ได้  free 

margin ” ( กรณีท่ีการผา่ตดั wide excision ไม่สามารถได ้negative margin แนะน าใหท้ า amputation )  ส่วน Secondary goal คือ

พยายามรักษาการท างานของมือไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดโดยนิยมการใช ้free tissue transfer มากกวา่ pedicle flap เพ่ือลดโอกาสการเกิด 

malignant spreading ไปตามแนวของ pedicle 

  ในกรณีท่ีผูป่้วยส่งต่อมาดว้ยปัญหา positive margin หลงัจากการผ่าตดัคร้ังแรก แนะน าให้ท าการ re-excision หรือ 

amputation เพื่อใหไ้ด ้free margin เพื่อลดโอกาสการกลบัเป็นซ ้ าของมะเร็ง  

 



Principles of excision for specific sites  

ตารางท่ี1 แสดง principle of excision ส าหรับ malignant bone และ soft tissue บริเวณมือ  

Level Lesion Recommended Amputated level 

Distal phalange level  Malignant soft tissue lesion   Proximal to DIP joint  

 Malignant bone lesion  Middle phalange level ( need margin 1-2 cm.) 

 Pathologic fracture ,  

Extracompartment extension  

-PIP disarticulation or 

-Proximal phalange level or 

-Ray amputation   

Level Lesion Amputation level 

Middle phalange level  Soft tissue lesion  Ray amputation ( need margin 2-3 cm. )  

 Bone tumor at  Proximal or Middle phalange , 

no soft tissue involvement  

Bone excision + graft replacement  

 Involve P1 + P2 , soft tissue spreading  Ray amputation  

Thumb Distal to IP joint  Amputation ( with free margin )  

 Proximal phalange  Wide excision + thumb reconstruction  

Metacarpal level  

- 1st MC bone  Intra-compartment   Bone excision + bone graft replacement  

 Extra-compartment   Wide excision + index pollicization  

- Finger MC bone  No soft tissue invasion  Single ray amputation  

 Invade soft tissue  Affected + Adjacent rays amputation  

 Midpalm or proximal MC bone invasion Remove all rays + preserve thumb  

- Soft tissue tumor  Central hand lesion   Central 3 rays amputation  

 Border digit  1 or 2 rays amputation  

 Proximal , broad , large lesion  4 rays or whole hand amputation  

Wrist & distal forearm Volar wrist BE amputation 

 Dorsum  Wide excision  

 

 

 



ตารางท่ี2 แสดง margin of excision ส าหรับ malignant skin cancer แต่ละชนิด 

 Diameter of lesion Margin of excision Depth of excision 

Squamous cell carcinoma  < 2 cm. 4 mm.  

Include 

Subcutaneous fat 

 > 2  cm. 6 mm. 

Basal cell carcinoma  < 2 cm.               4 mm. 

 >2 cm. > 4 mm. 

 Depth of lesion Margin of excision Depth of excision 

Melanoma  In situ 2-5 mm. Include Subcutaneous fat 

 < 1 mm. 1 cm.  

Excise paratenon , forearm fascia 

+/- tendon substance 

 1-2 mm. 1-2 cm. 

 2-4 mm. 2-3 cm. 

 >4 mm. 3 cm. 

 

Common benign soft tissue tumor of hand  

1. Ganglion cyst   

เป็น most common soft tissue tumor ในบริเวณมือ ลกัษณะจะเป็นถุงน ้ าท่ีผนงัซีสตเ์กิดจาก compressed collagen fiber 

และ มีส่วนของซีสตท่ี์เช่ือมต่อกบัขอ้ ซ่ึงสามารถพบไดทุ้กบริเวณของมือ โดยต าแหน่งท่ีพบ ganglion cyst ไดบ่้อยไดแ้ก่ dorsal 

ganglion cyst (60-70%) ,volar ganglion cyst (18-20%) และ volar retinacular cyst (10-12%)  

ผูป่้วยจะมาพบแพทยด์ว้ยเร่ืองกอ้นท่ีมือ โดยอาจมีอาการปวดร่วมดว้ย หรือกงัวลวา่จะเป็นกอ้นเน้ือร้าย แพทยต์อ้ง

วินิจฉัยแยกกบัภาวะกอ้นอ่ืนๆไดแ้ก่ extensor synovitis , lipoma หรือ soft tissue tumor ชนิดอ่ืนๆ ส าหรับการตรวจร่างกายจะ

พบ positive translumination test และการ aspiration ได ้highly-viscous , clear , jelly-like mucin จะช่วยวนิิจฉยัแยกโรค  

ภาวะ ganglion cyst ไม่พบวา่มี malignant transformation  ดงันั้นแนวทางการรักษาจะแบ่งออกเป็น  

1. Reassurance & observation โดยเฉพาะในเด็ก เน่ืองจากพบ spontaneous resolution ไดเ้อง 

2. Aspiration  ( +/- Steroid injection) มีโอกาสหายประมาณ 20-30% แต่ในกรณีท่ีท า aspiration with steroid 



injection ควรแนะน าผูป่้วยถึง ภาวะsubcutaneous atrophy และ skin depigmentation ท่ีอาจเกิดข้ึนหลงัฉีดได ้นอกจากนั้นควร

ระมดัระวงัเป็นพิเศษในกรณีท่ี aspiration volar ganglion cyst เน่ืองจากอาจมีส่วนของ cyst ท่ีเช่ือมต่อกบั radial artery หรืออาจมี

การวนิิจฉยัท่ีสบัสนกบัภาวะ radial artery aneurysm ได ้

3. การผ่าตดัรักษา ในกรณีท่ี incomplete excision พบวา่มีการเกิดข้ึนใหม่ของ cyst สูงถึง 50% ในขณะท่ีถา้สามารถ 

ผา่ตดัส่วน pedicle ของ cyst ออกไดห้มด จะพบการเกิดใหม่นอ้ยมาก จึงมีขอ้แนะน าส าหรับการผา่ตดัดงัน้ี  

3.1 Dorsal ganglion cyst จ าเป็นตอ้ง dissect ตาม pedicle ลงไปถึง joint capsule โดยบ่อยคร้ังจ าเป็นตอ้งเลาะ  

pedicle ออกติดมาพร้อมกบั joint capsule บางส่วน โดยจะพยายาม preserve scapho-lunate ligament ซ่ึงเป็นต าแหน่ง most 

common origin ของ dorsal ganglion cyst  

3.2 Volar ganglion cyst มกัอยูติ่ดกบั radial artery จึงตอ้ง dissect ดว้ยความระมดัระวงั และพยายาม preserve 

 radial arteryโดยเฉพาะ ในผูป่้วยท่ีมี radial-dominant circulation และ จ าเป็นตอ้งตรวจ Allen’s test ก่อนผา่ตดัทุกคร้ัง 

3.3 Volar retinacular ( Flexor tendon sheath ) ganglion แนะน าใหรั้กษาดว้ย needle puncture ก่อน ถา้มีการ 

กลบัเป็นซ ้ าบ่อยๆจึงค่อยพิจารณาผา่ตดั โดยจะผา่ตดั cyst ออกพร้อมกบัส่วนของ tendon sheath ท่ีติดกบั pedicle ของ cyst  

 

2. Mucous cyst  

 เป็น ganglion cyst ท่ีพบบริเวณ DIP joint โดยผูป่้วยจะมาพบแพทยด์ว้ยเร่ืองมีกอ้นท่ีดา้นหลงัน้ิวบริเวณโคนเลบ็  และ/

หรือ พบความผิดปกติของเลบ็แบบ longitudinal nail groove ซ่ึงเกิดจากการกดทบัของ cyst บน nail matrix 

Mucous cyst มกัพบร่วมกบั ภาวะ OA ของ DIP joint จึงควร X-ray finger ( AP + true Lateral view ) เพื่อประเมิน

สภาวะของขอ้ DIP และ ต าแหน่งของ osteophyte เพื่อท าการรักษาภาวะดงักล่าวควบคู่กนัไป  

การผ่าตดั mucous cyst มีขอ้ควรระวงัคือ ในกรณีท่ีผิวหนงับางมาก อาจตอ้ง excised skin บางส่วนออกและท า local 

flap เพื่อปิด skin defect ท่ีเกิดข้ึน และเน่ืองจาก mucous cyst มกัพบร่วมกบั OA ของ DIP joint ดงันั้นในขณะท่ีท าการตดัส่วน

ของ cyst wall ท่ีติดกบั DIP joint capsule ออก จะตอ้งท าการ shave osteophyte ออกใหก้ระดูกขอ้เรียบดว้ย 

3. Giant cell tumor of the Tendon sheath ( Pigmented Villo-nodular Tenosynovitis )   

 เป็น benign soft tissue tumor ท่ีพบเป็นอนัดบั 2 รองจาก ganglion และ mucous cyst โดยผูป่้วยจะมาพบแพทยด์ว้ย

เร่ือง slow growing , firm , nodular , non-tender mass , การตรวจ translumination test ไดผ้ล negative บางคร้ังอาจพบอาการชา

ไดใ้นกรณีท่ีกอ้นมีการกดเบียดเสน้ประสาท ภาพ X-ray จะพบ soft tissue mass ซ่ึงอาจมี pressure erosion ต่อกระดูกได ้ 



 การรักษาจะผา่ตดัแบบ marginal excision โดยพบการกลบัเป็นซ ้ า 5-50%   ซ่ึงลกัษณะท่ีมีความเส่ียงต่อการกลบัเป็นซ ้ า

ไดแ้ก่ การพบกอ้นร่วมกบั degenerative joint , ต าแหน่งกอ้นอยูท่ี่ขอ้ DIP , ภาพ X-ray พบ Pressure erosion ของกระดูก 

4. Lipoma  

 เป็นเน้ืองอกกอ้นไขมนัโดยจะพบเป็น subcutaneous lipoma หรือ intramuscular lipoma ก็ได ้ผูป่้วยจะมาพบแพทยด์ว้ย

เร่ือง กอ้นน่ิมๆ มกัจะไม่ปวด ตรวจ translumination test ไดผ้ล negative , ภาพจาก X-ray จะพบเงา soft tissue shadow , การ

ตรวจดว้ย MRI จะพบ high-intensity signal และสามารถ confirm ดว้ย fat suppression ส าหรับการรักษาในกรณีค่อนขา้งแน่ใจ

วา่เป็น lipoma จะท าการผา่ตดัแบบ marginal excision    แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยวา่กอ้นอาจจะเป็นภาวะอ่ืนท่ีรุนแรงกวา่ แนะน า

ใหท้ า small incisional biopsy ก่อนเพ่ือไดผ้ลช้ินเน้ือ ส าหรับการวางแผนรักษาต่อไป 

5. Glomus tumor  

โดยปกติ glomus apparatus จะอยูใ่นชั้น retinacular dermis และท าหนา้ท่ีเป็น thermo-regulator ผ่านทาง AV-shunt 

เลก็ๆ แต่ในกรณีของ “ Glomus tumor ” จะเป็นเน้ือเยือ่ของ normal glomus apparatus ท่ีอยูผ่ิดต าแหน่ง ( ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นกลุ่ม 

“ Benign vascular harmatoma ” ) โดยเม่ือตรวจเน้ือเยือ่ glomus tumor จะพบมี epithelial pericyte และ non-myelinated nerve 

fiber ซ่ึงเขา้ไดก้บัอาการปวดของผูป่้วยท่ีมีลกัษณะ sharp-lancinating pain เม่ือไดรั้บการกระตุน้ดว้ยความเยน็หรือ light touch ( 

Triad symptom คือ cold hypersensitivity , paroxysmal pain และ pinpoint pain )  ส าหรับลกัษณะอ่ืนๆท่ีผูป่้วยจะมาพบแพทย ์

คือมี painful subcutaneous หรือ subungual nodule และอาจพบ nail deformity หรือ bluish nail ร่วมดว้ยได ้

Glomus tumor อาจพบเป็น solitary lesion , multiple painless หรือ multiple painful lesion ก็ได ้โดยการรักษา มกัตอ้ง

ผา่ตดัน าเน้ือเยือ่ glomus tumor ออกโดยพบวา่มี recurrent rate ประมาณ 20%     ในกรณีท่ีอาการปวดยงัคงอยูห่ลงัผ่าตดันานเกิน 

3 เดือน อาจท าใหส้งสยัวา่มี multiple lesion ซ่ึงอาจตอ้งผา่ตดัซ ้ าเพ่ือน าเน้ือเยือ่ glomus ส่วนท่ีเหลือออกใหห้มด   

Malignant skin tumor of hand  

1. Squamous cell carcinoma ( SCC )  

มกัจะเกิดข้ึนบริเวณ sun-exposure ไดแ้ก่ บริเวณหลงัมือ หรือแขน โดยลกัษณะรอยโรคมีไดห้ลายแบบ แต่ลกัษณะท่ี

ท าใหส้งสยั SCC คือรอยโรคบริเวณผิวหนงัท่ีมีอาการคนั เลือดออกง่าย หรือลกัษณะของเซลลผ์ิวหนงัมีการเปล่ียนแปลงไปเช่น 

พบเน้ืองอกบริเวณท่ีเป็นแผลอกัเสบเร้ือรังเป็นเวลานาน ซ่ึงควรไดรั้บการท า biopsy เม่ือสงสยัภาวะ SCC  

2. Basal cell carcinoma (BCC )  



เป็นเน้ืองอกของ basal epithelium ซ่ึงเป็น most common malignant skin cancer ของร่างกาย แต่ในบริเวณของมือจะ

พบ SCC มากกวา่ BCC โดยอาการแสดงท่ีมาพบแพทยส่์วนใหญ่มกัเป็น non-healing ulcer ทีมีขอบยกแข็ง ไม่เรียบ เป็นสีแดง

หรือชมพู โดยมกัพบในผูป่้วยสูงอาย ุพบในผิวหนงับริเวณ sun-exposure ส าหรับการรักษา BCC แนะน าการผ่าตดัโดยให้ได ้

free margin ประมาณ 4 mm.  

3. Melanoma  

เป็นเน้ืองอกของเซลลส์ร้างสีผิว ( melanocyte ) มกัพบในวยักลางคนหรือผูสู้งอาย ุโดยอาการท่ีมาพบแพทยคื์อ เป็น

แผลหรือกอ้นท่ีผิวหนงั มีสีด า โตเร็ว และ อาจมีการท าลายผิวหนงัเป็นหลุมลึก , เป็นกอ้นนูน หรือมีแผลอกัเสบร่วมดว้ย มกัพบ

บริเวณ sun-exposure area หรือ พบตามหลงั atypical nevus ( ซ่ึงมีลกัษณะ ABCD คือ Asymmetry , Border irregularity , Color 

variation และ Diameter > 6 mm.) การผา่ตดัรักษา melanoma ตอ้งได ้free marginโดยยดึตาม Breslow’s classification    

Malignant soft tissue sarcoma of hand   

 Malignant soft tissue sarcoma บริเวณมือนั้นพบไดไ้ม่บ่อยนกั การด าเนินของโรคบางคร้ังคลา้ยกบัภาวะ benign lesion 

เช่น infection , ganglion หรือ lipoma  ท าให้วินิจฉัยล่าชา้หรือไดรั้บการรักษาแบบ benign lesion ซ่ึงไม่เหมาะสม ส าหรับการ

แบ่งชนิดของ soft tissue sarcoma จะแบ่งโดยลกัษณะ cell-type ซ่ึงชนิดท่ีพบไดม้ากกวา่ชนิดอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

1. Epitheloid sarcoma มีลกัษณะเป็น painless nodule หรือเป็น ulcer เกิดข้ึนดา้น volar aspect ของ palm และ digit ท าให้มี

การวินิจฉัยผิดพลาดเป็นกลุ่ม infection หรือ dupuytren’s nodule ไดบ่้อย เน้ืองอกชนิดน้ีการกระจายไปในต่อมน ้ าเหลือง

มากถึง 42% ( ในขณะท่ี soft tissue sarcoma ทัว่ไปของ extremity มีอตัราแพร่กระจายสู่ต่อมน ้ าเหลือง 5% ) 

2. Synovial sarcoma เป็น high-grade sarcoma ท่ีเกิดบริเวณใกลข้อ้โดยเฉพาะขอ้มือ โดยระยะแรกกอ้นจะโตชา้ๆและไม่มี

อาการปวด เป็นเวลานานและในเวลาต่อมากอ้นจะโตข้ึนเร็ว และพบต่อมน ้ าเหลืองโตร่วมดว้ย (มะเร็งชนิดน้ีพบมีการแพร่สู้

ต่อมน ้ าเหลืองได ้25% ) อาจตรวจพบ calcification จากภาพ X-ray ไดป้ระมาณ 20-30%   

3. Malignant fibrous histiocytoma ผูป่้วยมกัจะมาพบแพทยด์ว้ยกอ้นเลก็ๆ โตชา้ในระยะแรก ต่อมากอ้นโตเร็ว มีอาการปวด

อกัเสบ และพบมีไข ้ปวดเม่ือยตามตวั ร่วมดว้ยได ้ 

4. Liposarcoma  จะมีการด าเนินโรคคลา้ยกบั lipoma แต่กอ้นอาจโตเร็ว หรือมีอาการปวดร่วมดว้ย จึงท าให ้ในกรณีท่ีแพทย์

ท าการผา่ตดักอ้น lipoma ทุกคร้ัง จ าเป็นตอ้งวางแผนเผื่อ ในกรณีท่ีผลช้ินเน้ือกลบัมาเป็นเน้ือร้ายไวด้ว้ยเสมอ 

5. ลกัษณะ Cell-type อ่ืนๆท่ีพบไดน้อ้ย ไดแ้ก่  Fibrosarcoma , Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor ( MPNST ไดแ้ก่  

neurofibrosarcoma และ malignant schwannoma ) , haemangiopericytoma , Dermatofibromatosis protuberan    ( DFSP ) , 

Rhabdomyosarcoma , Leiomyosarcoma 



จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของอาการและอาการแสดงของ soft tissue sarcoma นั้นแยกไดย้ากจากกอ้นท่ีเป็น benign lesion 

ดงันั้นในกรณีท่ีผูป่้วยมาพบแพทยด์้วยเร่ือง ก้อนท่ีมีอาการ เช่น ปวดท่ีก้อน ก้อนโตข้ึนเร็ว หรือมีลกัษณะอ่ืนๆท่ีท าให้ไม่

สามารถวินิจฉัยไดช้ดัเจนวา่เป็นเน้ืองอกชนิดร้ายหรือไม่ ดว้ยประวติั ตรวจร่างกายและ non-invasive investigate ต่างๆ เน้ือ

นอกนั้นควรไดรั้บการท า biopsy ทุกราย ซ่ึงในกรณีท่ี lesion มีขนาดเลก็มาก สามารถท า excisional biopsy โดยให้มี normal soft 

tissue cuff โดยรอบ แต่ถา้กอ้นมีขนาดใหญ่ควรท า incisional biopsy ก่อนวางแผนการผา่ตดั definite surgery     

Benign bone tumor of hand  

1. Enchondroma  

เป็น most common primary bone tumor ในมือ โดยพบมากถึง 90%   จะพบมากในช่วงอาย ุ10-40 ปี ต าแหน่งท่ีพบ

บ่อยท่ีสุดเป็น proximal phalange แต่ก็พบในบริเวณอ่ืนๆได ้แตจ่ะพบไดน้อ้ยบริเวณ carpal bone      

ผูป่้วยมกัจะมาพบแพทยด์ว้ย 3 ลกัษณะคือ    1) Local swelling +/- pain      2) Accidental X-ray finding    หรือ      3) 

Pathologic fracture โดยลกัษณะของ X-ray จะพบเป็น well-defined lytic lesion และอาจพบมี matrix calcification โดยทัว่ไปไม่

จ าเป็นตอ้งท า CT หรือ MRI ก็เพียงพอต่อการวนิิจฉยัและการรักษา 

การรักษา enchondroma แบ่งออกไดเ้ป็น 

1.1 Small , Asymptomatic , Typical X-ray แนะน าใหส้งัเกตอาการ  

1.2 Large , Symptomatic , Atypical X-ray ควรท าการ Biopsy และ curettage โดยอาจ fill defect ดว้ย autograft , 

allograft หรือ cement หรือไม่ก็ได ้ 

1.3 Pathologic fracture สามารถรักษาได ้2 แนวทาง  

1.3.1 รักษา enchondroma ดว้ยการท า intralesional curettage พร้อมท าการ fixation fracture ใน Acute fracture 

1.3.2 รอจน fracture heal แลว้จึงมาท าการรักษา enchondroma ในภายหลงั ( ในบางการศึกษาพบวา่ผลการรักษา 

ดีกว่าท าการรักษาในระยะแรก ) โดยมีขอ้ควรระวงัคือตอ้งให้ประวติักับพยาธิแพทยด์้วยว่าเคยมีการหักและการหายของ

กระดูกหกัน ามาก่อน ซ่ึงท าใหอ้าจพบ osteoid tissue ในช้ินเน้ือได ้

ภายหลงัการผ่าตดัพบว่ามีอตัราการเป็นซ ้ าประมาณ 4.5%  และโอกาสการเกิด malignant transformation ส าหรับ 

Monostotic enchondroma พบไดน้อ้ย แต่ในกรณีท่ีเป็น Multiple enchondromatosis ( Ollier’s disease ) จะพบวา่มี malignant 

transformation มากถึง 30% ( ซ่ึงส่วนใหญ่จะเปล่ียนเป็น chondrosarcoma หรือ osteosarcoma ) ท าให้ตอ้งมีการติดตามอาการ

ของผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ โดยภาวะท่ีสงสยั malignant transformation คือผูป่้วยเร่ิมมีอาการปวดในบริเวณของ lesion  



ภาวะ multiple enchondromatosis ท่ีพบร่วมกบั multiple hemangioma จะเรียกวา่ Maffucci’s syndrome ซ่ึงจะมีโอกาส

เปล่ียนไปเป็น soft tissue sarcoma มากยิง่ข้ึน  

 

2. Osteochondroma  

พบไดไ้ม่บ่อยในส่วนของกระดูกมือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็น multiple hereditary exostosis โดยลกัษณะ X-ray จะพบเป็น 

hyaline cartilage cap งอกออกจาก physis หรือบริเวณ tendon insertion โดยต าแหน่งท่ีพบบ่อยคือ proximal phalange ช่วงอายท่ีุ

พบบ่อยอยูใ่นช่วง 20-30 ปี ส าหรับ Malignant transformation ในบริเวณมือของเน้ืองอกชนิดน้ียงัไม่มีรายการ ( แต่พบมีรายการ

ในกระดูกส่วนอ่ืนๆ )  

การรักษาในกรณีท่ี ไม่มีอาการ , กอ้นไม่รบกวนการใชง้าน และ ลกัษณะ typical X-ray ควรสังเกตอาการ ส าหรับการ

ผา่ตดั excision จะท ากรณีท่ีมี progressive deformity , มีอาการปวด , กอ้นรบกวนการเคล่ือนไหวหรือการใชง้านของมือ  

 

3. Osteoid osteoma  

พบบ่อยท่ีต าแหน่ง proximal phalange และ carpal bone ลกัษณะ X-ray ท่ีมือมกัพบเป็น lytic lesion มากกวา่ลกัษณะ 

classic ของ osteoid osteoma ท่ีพบในกระดูกต าแหน่งอ่ืนๆนั่นคือ มี reactive sclerosis ท่ีมี nidus ตรงกลางโดยทัว่ไปจะมี

เสน้ผา่ศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 1 ซม. 

ผูป่้วยจะมีอาการ deep dull-aching pain ซ่ึงอาการปวดจะดีข้ึนดว้ยยา NSAIDs หรืออาจมีอาการบวมโดยไม่มีอาการ

ปวดก็ได ้การผ่าตดัรักษา osteoid osteoma ถา้สามารถผ่าตดัน าบริเวณของรอยโรคและ nidus ออกไดห้มด ผูป่้วยมกัจะหายจาก

โรค ส าหรับในกรณีท่ี ไม่สามารถผ่าตดัได ้เน่ืองจากเน้ืองอกอยูติ่ดอวยัวะส าคญั ก็มีรายงานการใช ้long-term NSAIDs รักษา 

osteoid osteoma ส าเร็จ โดยระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชย้าอยูท่ี่ 33 เดือน  

 

4. Giant cell tumor of Bone   

Giant cell tumor (GCT) เป็น benign bone tumor ท่ีพบบ่อยประมาณ 5% ของ benign bone tumor ทั้งหมด แต่พบท่ีมือ

เพียง 2% ของ GCT ทั้งหมด แต่มีลกัษณะพิเศษคือ เกิด local recurrent (80%) และ metastasis มากกวา่ GCT บริเวณอ่ืนๆ 

GCT สามารถพบไดท้ั้งใน metacarpal , phalange และ carpal bone โดยผูป่้วยมกัจะมาพบแพทยด์ว้ยอาการปวด บวม 

หรือมี pathologic fracture ลกัษณะ X-ray มกัพบเป็น lytic lesion , no matrix , ขอบอาจไม่ชดัเจน และอาจพบมี cortical 

expansion , destruction หรือ soft tissue extension ร่วมดว้ย  

ส าหรับ GCT บริเวณ distal radius พบมากเป็นอนัดบั 3 ของ GCT ในร่างกาย ซ่ึงพบวา่ GCT ท่ี distal radius มี local 

recurrent สูงกวา่ต าแหน่งอ่ืนๆ ( 50% vs. 25% ในต าแหน่งอ่ืน ) และมีโอกาส metastasis มากกวา่ดว้ย  



กรณีท่ีสงสัย GCT ควรท าการ biopsy เพื่อวางแผนการรักษา โดยการรักษา GCT บริเวณกระดูกมือและขอ้มือควรท า

การรักษาเหมือน low-grade malignancy เน่ืองจากมี local recurrent และ metastasis สูงกวา่บริเวณอ่ืน โดยมีขอ้แนะน าดงัน้ี  

1. GCT of distal radius  

a. No cortex perforation (Campanacci I , II ) : intralesional curettage + adjuvant + cement  

b. Cortex perforation (Campanacci IIF , III ) : wide excision distal radius + reconstruction 

2. GCT of carpal bone  

a. Proximal carpal row : curettage or proximal row carpectomy   

b. Distal carpal row : wide excision  

3. GCT of bone บริเวณ phalange และ metacarpal bone  

a. No cortex perforation : curettage + bone graft or cement + cryotherapy ( แต่มี high recurrent rate ถึง 

80% บางคร้ังจึงอาจพิจารณาท า amputation )   

b. Cortex perforation : ray amputation หรือ en-bloc excision + toe phalange transfer  

Malignant bone tumor 

Malignant bone tumor ของมือพบไดไ้ม่บ่อย ซ่ึง “ Chondrosarcoma ” เป็น primary malignant bone tumor ท่ีพบบ่อย

ท่ีสุดในมือ โดยอาจเกิดข้ึนเองหรือเปล่ียนแปลงมาจาก benign bone tumor เช่น enchondroma หรือ osteochondroma  

มะเร็งชนิดน้ีพบมากในผูป่้วยอายมุากกวา่ 60 ปี โดยมกัจะพบบริเวณ proximal phalange และ metacarpal bone ส าหรับ

ในบริเวณ distal phalange และ carpal bone พบไดน้อ้ยมาก ผูป่้วยจะมาพบแพทยด์ว้ยอาการ กอ้นค่อนขา้งแข็งและโตข้ึนชา้ๆ  

มกัมีอาการปวดร่วมดว้ย , ภาพ X-ray จะเห็นเป็นกอ้นท่ีมี calcification เป็นหยอ่มๆ ขอบเขตไม่ชดั มีการท าลายของ cortex และ

มี soft tissue expansion ร่วมดว้ย ซ่ึงจะช่วยในการแยกจากภาวะ benign bone tumor เช่น enchondroma ได ้

การรักษาหลกัของ chondrosarcoma คือการท า wide en-bloc excision หรือ ray amputation การใช ้chemotherapy อาจ

ช่วยในการรักษาใน chondrosarcoma บางชนิดเช่น dedifferentiated หรือ mesenchymal chondrosarcoma ส าหรับการฉายแสง 

พบวา่ไม่ค่อยไดผ้ลในเน้ืองอกชนิดน้ี  

Prognosis ของ chondrosarcoma ข้ึนกบั histologic type และพบวา่ lesion บริเวณมือน้ีมีการ metastasis ประมาณ 10% 

ซ่ึงโดยส่วนมากมกัไปท่ีปอด ดงันั้นภายหลงัการรักษาตอ้งมีการตรวจติดตาม local และ systemic recurrent เสมอ     

ส าหรับ Malignant bone tumor ชนิดอ่ืนๆ เช่น Osteogenic sarcoma , Ewing’s sarcoma หรือ Metastatic tumor  

นั้นพบไดน้อ้ยมาก  

…………………………………………………….. 


