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Introduction
Hand tumor ที่พบบริ เวณมือจะเกิดขึ้นในส่ วนของ soft tissue ( 98%) มากกว่าในส่ วนของกระดูก ( 2% ) ซึ่ งส่ วนใหญ่
มักจะเป็ น benign หรื อ tumor-like lesion

สาหรับ malignant hand tumor นั้น พบได้นอ้ ยมาก แต่มีความสาคัญมากเนื่ องจาก

หากได้รับการรักษาที่ล่าช้าหรื อไม่ถูกต้อง จะทาให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสสูญเสี ยอวัยวะหรื ออาจเสี ยชีวติ ได้
Hand tumor สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆได้ดงั นี้
1. Soft tissue tumor
a. Benign tumor ชนิ ดที่พบบ่อยได้แก่ synovial cyst ( ganglion ) 59% , giant cell tumor of sheaths 12% ,
mucous cyst 8% , lipoma 3% , glomus tumor 3%
b. Malignant tumor แบ่งออกเป็ น
i. Malignant skin tumor ชนิ ดที่พบบ่อย ได้แก่ squamous cell carcinoma ( เป็ นมะเร็ งที่พบบ่อย
ที่สุดในมือ) , basal cell carcinoma ( พบบ่อยที่ สุดของร่ างกายส่ วนอื่นๆ ) และ malignant
melanoma
ii. Soft tissue sarcoma จะแบ่งชนิ ดตาม cell origin โดยชนิ ดที่พบบ่อยได้แก่ epitheloid sarcoma ,
synovial sarcoma และ malignant fibrous histiocytoma

ส่ วนชนิ ดอื่นๆที่ พบได้น้อยได้แก่

liposarcoma , malignant peripheral nerve sheath tumor , rhabdomyosarcoma
2.

Bone tumor
a. Benign bone tumor ชนิ ดที่ พบบ่ อยที่ สุดในมื อ คื อ enchondroma ( 90%) ชนิ ดอื่ นๆที่ พบได้แก่
osteochondroma , osteoid osteoma , giant cell tumor , chondromyxoid fibroma
b. Malignant bone tumor ได้แก่ chondrosarcoma เป็ น primary malignant bone tumor ที่พบบ่อยที่สุดใน
บริ เวณมือ ( 47%) ส่วนมะเร็ งชนิดอื่นๆได้แก่ osteosarcoma , Ewing’s sarcoma และ metastatic tumor

การวินิจฉัย
ผูป้ ่ วยจะมาพบแพทย์ด้วยเรื่ อง ก้อน และ ปั ญหาที่ เกิ ดจากก้อ น ได้แก่ มี อ าการปวดหรื อชา , ก้อนรบกวนการ
เคลื่อนไหว , pathologic fracture , มีการผิดรู ปของมือ หรื ออาจพบเป็ น accidental finding โดยไม่มีอาการจากการ X-ray

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย hand tumor ต้องเริ่ มด้วยการซักประวัติและตรวจร่ างกายอย่างละเอียด ร่ วมกับผลตรวจเลือด
ที่จาเป็ น และ non- invasive investigation ได้แก่ X-ray , CT , MRI , Bone scan หรื อ Ultrasound ซึ่ งในกรณี ที่ ก้อนเนื้ องอกนั้น
ไม่ ส ามารถได้รั บ การวินิจ ฉัย ที่ แ น่ น อนด้วยการตรวจเบื้ อ งต้น ดัง กล่ า ว และแพทย์สงสัย ว่า ก้อ นเนื้ อ งอกนั้นมี โ อกาสเป็ น
malignant lesion ก้อนเนื้องอกนั้นควรได้รับการ Biopsy เพื่อให้ได้ผลชิ้นเนื้อที่ชดั เจนทุกราย
การ Biopsy
ในกรณี อยูใ่ นสถานที่ที่ไม่สามารถให้การรักษาแบบ definite surgery ได้ แนะนาให้ส่งต่อผูป้ ่ วยโดยไม่ตอ้ งทาการ
ผ่าตัด biopsy เนื่ องจากบริ เวณแผลผ่าตัด biopsy จะถือว่าเป็ นบริ เวณที่ contaminate ในกรณี ที่ผลชิ้นเนื้ อเป็ นเนื้ อร้ าย ซึ่ ง
จาเป็ นต้องผ่าตัดออกไปด้วย ทาให้อาจส่งผลต่อการวางแผนการผ่าตัด definite surgery ของแพทย์ที่จะผ่าตัดในภายหลังได้
สาหรับการลงแผล biopsy นั้น แนวแผลควรอยูใ่ นแนวเดี ยวหรื อขนานกับแผลผ่าตัดที่คาดว่าจะทา definite surgery
แบบ limb-sparing technique และ ลักษณะแผลผ่าตัดที่ควรหลีกเลี่ยงในการทา biopsy คือ transverse และ zigzag incision
ในขณะทาการผ่าตัดไม่ควรทาไล่เลือดด้วย esmarch เนื่ องจากเพิ่มโอกาสของการเกิด tumor spreading ได้ จึงแนะนา
ให้ใช้วธิ ีการ elevate limb ประมาณ 1-2 นาทีก่อนขึ้น tourniquet ก็มกั จะเพียงพอสาหรับการผ่าตัดแล้ว
ชนิดของการทา biopsy
1. Incisional biopsy แนวแผลผ่าตัดอยูใ่ น zone ของ tumor
2. Excisional biopsy แนวแผลผ่าตัดผ่าน reactive zone ของ tumor มักใช้ในกรณี lesion ขนาดเล็กประมาณ 1-2 ซม.
3. Primary wide excision ผ่าตัดผ่าน normal soft tissue cuff
Definite treatment
1. Benign , nonaggressive tumor จะใช้การผ่าตัด marginal หรื อ intralesional operation เช่น intra-lesional curettage
2. Malignant tumor จะแบ่งการรักษาออกเป็ น 2 ส่วนคือ tumor resection และ hand reconstruction โดย “ Primary
Goal คือ ต้ องผ่ าตัด ก้ อนเนือ้ งอก ออกไปโดยมี normal soft tissue cuff ล้ อมรอบประมาณ 2 ซม. เพื่อให้ ได้ free
margin ” ( กรณี ที่การผ่าตัด wide excision ไม่สามารถได้ negative margin แนะนาให้ทา amputation ) ส่ วน Secondary goal คือ
พยายามรักษาการทางานของมือไว้ให้ได้มากที่สุดโดยนิยมการใช้ free tissue transfer มากกว่า pedicle flap เพื่อลดโอกาสการเกิด
malignant spreading ไปตามแนวของ pedicle
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยส่ งต่อมาด้วยปั ญหา positive margin หลังจากการผ่าตัดครั้งแรก แนะนาให้ทาการ re-excision หรื อ
amputation เพื่อให้ได้ free margin เพื่อลดโอกาสการกลับเป็ นซ้ าของมะเร็ ง

Principles of excision for specific sites
ตารางที่1 แสดง principle of excision สาหรับ malignant bone และ soft tissue บริ เวณมือ
Level
Distal phalange level

Lesion

Recommended Amputated level

Malignant soft tissue lesion

Proximal to DIP joint

Malignant bone lesion

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

Pathologic fracture ,

-PIP disarticulation or

Extracompartment extension

-Proximal phalange level or
-Ray amputation

Level
Middle phalange level

Lesion
Soft tissue lesion

Amputation level
Ray amputation ( need margin 2-3 cm. )

Bone tumor at Proximal or Middle phalange , Bone excision + graft replacement
no soft tissue involvement
Thumb

Involve P1 + P2 , soft tissue spreading

Ray amputation

Distal to IP joint

Amputation ( with free margin )

Proximal phalange

Wide excision + thumb reconstruction

Intra-compartment

Bone excision + bone graft replacement

Extra-compartment

Wide excision + index pollicization

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

Central hand lesion

Central 3 rays amputation

Border digit

1 or 2 rays amputation

Proximal , broad , large lesion

4 rays or whole hand amputation

Volar wrist

BE amputation

Dorsum

Wide excision

Metacarpal level
- 1st MC bone
- Finger MC bone

- Soft tissue tumor

Wrist & distal forearm

ตารางที่2 แสดง margin of excision สาหรับ malignant skin cancer แต่ละชนิด
Squamous cell carcinoma
Basal cell carcinoma

Melanoma

Diameter of lesion

Margin of excision

< 2 cm.

4 mm.

> 2 cm.

6 mm.

Depth of excision
Include
Subcutaneous fat

< 2 cm.

4 mm.

>2 cm.

> 4 mm.

Depth of lesion

Margin of excision

Depth of excision

In situ

2-5 mm.

Include Subcutaneous fat

< 1 mm.

1 cm.

1-2 mm.

1-2 cm.

Excise paratenon , forearm fascia

2-4 mm.

2-3 cm.

+/- tendon substance

>4 mm.

3 cm.

Common benign soft tissue tumor of hand
1. Ganglion cyst
เป็ น most common soft tissue tumor ในบริ เวณมือ ลักษณะจะเป็ นถุงน้ าที่ผนังซี สต์เกิดจาก compressed collagen fiber
และ มีส่วนของซีสต์ที่เชื่อมต่อกับข้อ ซึ่งสามารถพบได้ทุกบริ เวณของมือ โดยตาแหน่งที่พบ ganglion cyst ได้บ่อยได้แก่ dorsal
ganglion cyst (60-70%) ,volar ganglion cyst (18-20%) และ volar retinacular cyst (10-12%)
ผูป้ ่ วยจะมาพบแพทย์ดว้ ยเรื่ องก้อนที่มือ โดยอาจมีอาการปวดร่ วมด้วย หรื อกังวลว่าจะเป็ นก้อนเนื้ อร้าย แพทย์ตอ้ ง
วินิจฉัยแยกกับภาวะก้อนอื่นๆได้แก่ extensor synovitis , lipoma หรื อ soft tissue tumor ชนิ ดอื่นๆ สาหรับการตรวจร่ างกายจะ
พบ positive translumination test และการ aspiration ได้ highly-viscous , clear , jelly-like mucin จะช่วยวินิจฉัยแยกโรค
ภาวะ ganglion cyst ไม่พบว่ามี malignant transformation ดังนั้นแนวทางการรักษาจะแบ่งออกเป็ น
1. Reassurance & observation โดยเฉพาะในเด็ก เนื่องจากพบ spontaneous resolution ได้เอง
2. Aspiration ( +/- Steroid injection) มีโอกาสหายประมาณ 20-30% แต่ในกรณี ที่ทา aspiration with steroid

injection ควรแนะนาผูป้ ่ วยถึง ภาวะsubcutaneous atrophy และ skin depigmentation ที่อาจเกิดขึ้นหลังฉี ดได้ นอกจากนั้นควร
ระมัดระวังเป็ นพิเศษในกรณี ที่ aspiration volar ganglion cyst เนื่องจากอาจมีส่วนของ cyst ที่เชื่อมต่อกับ radial artery หรื ออาจมี
การวินิจฉัยที่สบั สนกับภาวะ radial artery aneurysm ได้
3. การผ่าตัดรักษา ในกรณี ที่ incomplete excision พบว่ามีการเกิดขึ้นใหม่ของ cyst สูงถึง 50% ในขณะที่ถา้ สามารถ
ผ่าตัดส่วน pedicle ของ cyst ออกได้หมด จะพบการเกิดใหม่นอ้ ยมาก จึงมีขอ้ แนะนาสาหรับการผ่าตัดดังนี้
3.1 Dorsal ganglion cyst จาเป็ นต้อง dissect ตาม pedicle ลงไปถึง joint capsule โดยบ่อยครั้งจาเป็ นต้องเลาะ
pedicle ออกติดมาพร้อมกับ joint capsule บางส่ วน โดยจะพยายาม preserve scapho-lunate ligament ซึ่ งเป็ นตาแหน่ง most
common origin ของ dorsal ganglion cyst
3.2 Volar ganglion cyst มักอยูต่ ิดกับ radial artery จึงต้อง dissect ด้วยความระมัดระวัง และพยายาม preserve
radial arteryโดยเฉพาะ ในผูป้ ่ วยที่มี radial-dominant circulation และ จาเป็ นต้องตรวจ Allen’s test ก่อนผ่าตัดทุกครั้ง
3.3 Volar retinacular ( Flexor tendon sheath ) ganglion แนะนาให้รักษาด้วย needle puncture ก่อน ถ้ามีการ
กลับเป็ นซ้ าบ่อยๆจึงค่อยพิจารณาผ่าตัด โดยจะผ่าตัด cyst ออกพร้อมกับส่วนของ tendon sheath ที่ติดกับ pedicle ของ cyst
2. Mucous cyst
เป็ น ganglion cyst ที่พบบริ เวณ DIP joint โดยผูป้ ่ วยจะมาพบแพทย์ดว้ ยเรื่ องมีกอ้ นที่ดา้ นหลังนิ้วบริ เวณโคนเล็บ และ/
หรื อ พบความผิดปกติของเล็บแบบ longitudinal nail groove ซึ่งเกิดจากการกดทับของ cyst บน nail matrix
Mucous cyst มักพบร่ วมกับ ภาวะ OA ของ DIP joint จึงควร X-ray finger ( AP + true Lateral view ) เพื่อประเมิน
สภาวะของข้อ DIP และ ตาแหน่งของ osteophyte เพื่อทาการรักษาภาวะดังกล่าวควบคู่กนั ไป
การผ่าตัด mucous cyst มีขอ้ ควรระวังคือ ในกรณี ที่ผิวหนังบางมาก อาจต้อง excised skin บางส่ วนออกและทา local
flap เพื่อปิ ด skin defect ที่เกิดขึ้น และเนื่ องจาก mucous cyst มักพบร่ วมกับ OA ของ DIP joint ดังนั้นในขณะที่ทาการตัดส่ วน
ของ cyst wall ที่ติดกับ DIP joint capsule ออก จะต้องทาการ shave osteophyte ออกให้กระดูกข้อเรี ยบด้วย
3. Giant cell tumor of the Tendon sheath ( Pigmented Villo-nodular Tenosynovitis )
เป็ น benign soft tissue tumor ที่พบเป็ นอันดับ 2 รองจาก ganglion และ mucous cyst โดยผูป้ ่ วยจะมาพบแพทย์ดว้ ย
เรื่ อง slow growing , firm , nodular , non-tender mass , การตรวจ translumination test ได้ผล negative บางครั้งอาจพบอาการชา
ได้ในกรณี ที่กอ้ นมีการกดเบียดเส้นประสาท ภาพ X-ray จะพบ soft tissue mass ซึ่งอาจมี pressure erosion ต่อกระดูกได้

การรักษาจะผ่าตัดแบบ marginal excision โดยพบการกลับเป็ นซ้ า 5-50% ซึ่งลักษณะที่มีความเสี่ ยงต่อการกลับเป็ นซ้ า
ได้แก่ การพบก้อนร่ วมกับ degenerative joint , ตาแหน่งก้อนอยูท่ ี่ขอ้ DIP , ภาพ X-ray พบ Pressure erosion ของกระดูก
4. Lipoma
เป็ นเนื้องอกก้อนไขมันโดยจะพบเป็ น subcutaneous lipoma หรื อ intramuscular lipoma ก็ได้ ผูป้ ่ วยจะมาพบแพทย์ดว้ ย
เรื่ อง ก้อนนิ่ มๆ มักจะไม่ปวด ตรวจ translumination test ได้ผล negative , ภาพจาก X-ray จะพบเงา soft tissue shadow , การ
ตรวจด้วย MRI จะพบ high-intensity signal และสามารถ confirm ด้วย fat suppression สาหรับการรักษาในกรณี ค่อนข้างแน่ใจ
ว่าเป็ น lipoma จะทาการผ่าตัดแบบ marginal excision แต่ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยว่าก้อนอาจจะเป็ นภาวะอื่นที่รุนแรงกว่า แนะนา
ให้ทา small incisional biopsy ก่อนเพื่อได้ผลชิ้นเนื้อ สาหรับการวางแผนรักษาต่อไป
5. Glomus tumor
โดยปกติ glomus apparatus จะอยูใ่ นชั้น retinacular dermis และทาหน้าที่เป็ น thermo-regulator ผ่านทาง AV-shunt
เล็กๆ แต่ในกรณี ของ “ Glomus tumor ” จะเป็ นเนื้อเยือ่ ของ normal glomus apparatus ที่อยูผ่ ิดตาแหน่ง ( ซึ่ งอาจเรี ยกว่าเป็ นกลุ่ม
“ Benign vascular harmatoma ” ) โดยเมื่อตรวจเนื้ อเยือ่ glomus tumor จะพบมี epithelial pericyte และ non-myelinated nerve
fiber ซึ่งเข้าได้กบั อาการปวดของผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะ sharp-lancinating pain เมื่อได้รับการกระตุน้ ด้วยความเย็นหรื อ light touch (
Triad symptom คือ cold hypersensitivity , paroxysmal pain และ pinpoint pain ) สาหรับลักษณะอื่นๆที่ผปู ้ ่ วยจะมาพบแพทย์
คือมี painful subcutaneous หรื อ subungual nodule และอาจพบ nail deformity หรื อ bluish nail ร่ วมด้วยได้
Glomus tumor อาจพบเป็ น solitary lesion , multiple painless หรื อ multiple painful lesion ก็ได้ โดยการรักษา มักต้อง
ผ่าตัดนาเนื้อเยือ่ glomus tumor ออกโดยพบว่ามี recurrent rate ประมาณ 20% ในกรณี ที่อาการปวดยังคงอยูห่ ลังผ่าตัดนานเกิน
3 เดือน อาจทาให้สงสัยว่ามี multiple lesion ซึ่งอาจต้องผ่าตัดซ้ าเพื่อนาเนื้อเยือ่ glomus ส่วนที่เหลือออกให้หมด
Malignant skin tumor of hand

1.

Squamous cell carcinoma ( SCC )
มักจะเกิดขึ้นบริ เวณ sun-exposure ได้แก่ บริ เวณหลังมือ หรื อแขน โดยลักษณะรอยโรคมีได้หลายแบบ แต่ลกั ษณะที่

ทาให้สงสัย SCC คือรอยโรคบริ เวณผิวหนังที่มีอาการคัน เลือดออกง่าย หรื อลักษณะของเซลล์ผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่น
พบเนื้องอกบริ เวณที่เป็ นแผลอักเสบเรื้ อรังเป็ นเวลานาน ซึ่งควรได้รับการทา biopsy เมื่อสงสัยภาวะ SCC

2.

Basal cell carcinoma (BCC )

เป็ นเนื้ องอกของ basal epithelium ซึ่ งเป็ น most common malignant skin cancer ของร่ างกาย แต่ในบริ เวณของมือจะ
พบ SCC มากกว่า BCC โดยอาการแสดงที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่มกั เป็ น non-healing ulcer ทีมีขอบยกแข็ง ไม่เรี ยบ เป็ นสี แดง
หรื อชมพู โดยมักพบในผูป้ ่ วยสู งอายุ พบในผิวหนังบริ เวณ sun-exposure สาหรับการรักษา BCC แนะนาการผ่าตัดโดยให้ได้
free margin ประมาณ 4 mm.

3.

Melanoma
เป็ นเนื้องอกของเซลล์สร้างสี ผิว ( melanocyte ) มักพบในวัยกลางคนหรื อผูส้ ูงอายุ โดยอาการที่มาพบแพทย์คือ เป็ น

แผลหรื อก้อนที่ผิวหนัง มีสีดา โตเร็ ว และ อาจมีการทาลายผิวหนังเป็ นหลุมลึก , เป็ นก้อนนูน หรื อมีแผลอักเสบร่ วมด้วย มักพบ
บริ เวณ sun-exposure area หรื อ พบตามหลัง atypical nevus ( ซึ่งมีลกั ษณะ ABCD คือ Asymmetry , Border irregularity , Color
variation และ Diameter > 6 mm.) การผ่าตัดรักษา melanoma ต้องได้ free marginโดยยึดตาม Breslow’s classification
Malignant soft tissue sarcoma of hand
Malignant soft tissue sarcoma บริ เวณมือนั้นพบได้ไม่บ่อยนัก การดาเนินของโรคบางครั้งคล้ายกับภาวะ benign lesion
เช่น infection , ganglion หรื อ lipoma ทาให้วินิจฉัยล่าช้าหรื อได้รับการรักษาแบบ benign lesion ซึ่ งไม่เหมาะสม สาหรับการ
แบ่งชนิดของ soft tissue sarcoma จะแบ่งโดยลักษณะ cell-type ซึ่งชนิดที่พบได้มากกว่าชนิดอื่นๆ ได้แก่
1. Epitheloid sarcoma มีลกั ษณะเป็ น painless nodule หรื อเป็ น ulcer เกิดขึ้นด้าน volar aspect ของ palm และ digit ทาให้มี
การวินิจฉัยผิดพลาดเป็ นกลุ่ม infection หรื อ dupuytren’s nodule ได้บ่อย เนื้ องอกชนิ ดนี้ การกระจายไปในต่อมน้ าเหลือง
มากถึง 42% ( ในขณะที่ soft tissue sarcoma ทัว่ ไปของ extremity มีอตั ราแพร่ กระจายสู่ต่อมน้ าเหลือง 5% )
2. Synovial sarcoma เป็ น high-grade sarcoma ที่เกิดบริ เวณใกล้ขอ้ โดยเฉพาะข้อมือ โดยระยะแรกก้อนจะโตช้าๆและไม่มี
อาการปวด เป็ นเวลานานและในเวลาต่อมาก้อนจะโตขึ้นเร็ว และพบต่อมน้ าเหลืองโตร่ วมด้วย (มะเร็ งชนิดนี้พบมีการแพร่ สู้
ต่อมน้ าเหลืองได้ 25% ) อาจตรวจพบ calcification จากภาพ X-ray ได้ประมาณ 20-30%
3. Malignant fibrous histiocytoma ผูป้ ่ วยมักจะมาพบแพทย์ดว้ ยก้อนเล็กๆ โตช้าในระยะแรก ต่อมาก้อนโตเร็ ว มีอาการปวด
อักเสบ และพบมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ร่ วมด้วยได้
4. Liposarcoma จะมีการดาเนินโรคคล้ายกับ lipoma แต่กอ้ นอาจโตเร็ ว หรื อมีอาการปวดร่ วมด้วย จึงทาให้ ในกรณี ที่แพทย์
ทาการผ่าตัดก้อน lipoma ทุกครั้ง จาเป็ นต้องวางแผนเผื่อ ในกรณี ที่ผลชิ้นเนื้อกลับมาเป็ นเนื้อร้ายไว้ดว้ ยเสมอ
5. ลักษณะ Cell-type อื่นๆที่พบได้นอ้ ย ได้แก่ Fibrosarcoma , Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor ( MPNST ได้แก่
neurofibrosarcoma และ malignant schwannoma ) , haemangiopericytoma , Dermatofibromatosis protuberan ( DFSP ) ,
Rhabdomyosarcoma , Leiomyosarcoma

จะเห็นได้วา่ ลักษณะของอาการและอาการแสดงของ soft tissue sarcoma นั้นแยกได้ยากจากก้อนที่เป็ น benign lesion
ดังนั้นในกรณี ที่ผูป้ ่ วยมาพบแพทย์ด้วยเรื่ อง ก้อนที่ มีอาการ เช่ น ปวดที่ ก้อน ก้อนโตขึ้ นเร็ ว หรื อมี ลกั ษณะอื่ นๆที่ ทาให้ไม่
สามารถวินิจฉัยได้ชดั เจนว่าเป็ นเนื้ องอกชนิ ดร้ายหรื อไม่ ด้วยประวัติ ตรวจร่ างกายและ non-invasive investigate ต่างๆ เนื้ อ
นอกนั้นควรได้รับการทา biopsy ทุกราย ซึ่งในกรณี ที่ lesion มีขนาดเล็กมาก สามารถทา excisional biopsy โดยให้มี normal soft
tissue cuff โดยรอบ แต่ถา้ ก้อนมีขนาดใหญ่ควรทา incisional biopsy ก่อนวางแผนการผ่าตัด definite surgery
Benign bone tumor of hand
1. Enchondroma
เป็ น most common primary bone tumor ในมือ โดยพบมากถึง 90% จะพบมากในช่วงอายุ 10-40 ปี ตาแหน่งที่พบ
บ่อยที่สุดเป็ น proximal phalange แต่ก็พบในบริ เวณอื่นๆได้ แต่จะพบได้นอ้ ยบริ เวณ carpal bone
ผูป้ ่ วยมักจะมาพบแพทย์ดว้ ย 3 ลักษณะคือ 1) Local swelling +/- pain

2) Accidental X-ray finding หรื อ

3)

Pathologic fracture โดยลักษณะของ X-ray จะพบเป็ น well-defined lytic lesion และอาจพบมี matrix calcification โดยทัว่ ไปไม่
จาเป็ นต้องทา CT หรื อ MRI ก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยและการรักษา
การรักษา enchondroma แบ่งออกได้เป็ น
1.1 Small , Asymptomatic , Typical X-ray แนะนาให้สงั เกตอาการ
1.2 Large , Symptomatic , Atypical X-ray ควรทาการ Biopsy และ curettage โดยอาจ fill defect ด้วย autograft ,
allograft หรื อ cement หรื อไม่ก็ได้
1.3 Pathologic fracture สามารถรักษาได้ 2 แนวทาง
1.3.1

รักษา enchondroma ด้วยการทา intralesional curettage พร้อมทาการ fixation fracture ใน Acute fracture

1.3.2

รอจน fracture heal แล้วจึงมาทาการรักษา enchondroma ในภายหลัง ( ในบางการศึกษาพบว่าผลการรักษา

ดี กว่าทาการรั กษาในระยะแรก ) โดยมี ขอ้ ควรระวังคื อต้องให้ประวัติกับพยาธิ แพทย์ด้วยว่าเคยมี การหักและการหายของ
กระดูกหักนามาก่อน ซึ่งทาให้อาจพบ osteoid tissue ในชิ้นเนื้อได้
ภายหลังการผ่าตัดพบว่ามีอตั ราการเป็ นซ้ าประมาณ 4.5% และโอกาสการเกิ ด malignant transformation สาหรับ
Monostotic enchondroma พบได้นอ้ ย แต่ในกรณี ที่เป็ น Multiple enchondromatosis ( Ollier’s disease ) จะพบว่ามี malignant
transformation มากถึง 30% ( ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็ น chondrosarcoma หรื อ osteosarcoma ) ทาให้ตอ้ งมีการติดตามอาการ
ของผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ โดยภาวะที่สงสัย malignant transformation คือผูป้ ่ วยเริ่ มมีอาการปวดในบริ เวณของ lesion

ภาวะ multiple enchondromatosis ที่พบร่ วมกับ multiple hemangioma จะเรี ยกว่า Maffucci’s syndrome ซึ่ งจะมีโอกาส
เปลี่ยนไปเป็ น soft tissue sarcoma มากยิง่ ขึ้น
2. Osteochondroma
พบได้ไม่บ่อยในส่วนของกระดูกมือ ยกเว้นในกรณี ที่เป็ น multiple hereditary exostosis โดยลักษณะ X-ray จะพบเป็ น
hyaline cartilage cap งอกออกจาก physis หรื อบริ เวณ tendon insertion โดยตาแหน่งที่พบบ่อยคือ proximal phalange ช่วงอายุที่
พบบ่อยอยูใ่ นช่วง 20-30 ปี สาหรับ Malignant transformation ในบริ เวณมือของเนื้องอกชนิ ดนี้ ยงั ไม่มีรายการ ( แต่พบมีรายการ
ในกระดูกส่วนอื่นๆ )
การรักษาในกรณี ที่ ไม่มีอาการ , ก้อนไม่รบกวนการใช้งาน และ ลักษณะ typical X-ray ควรสังเกตอาการ สาหรับการ
ผ่าตัด excision จะทากรณี ที่มี progressive deformity , มีอาการปวด , ก้อนรบกวนการเคลื่อนไหวหรื อการใช้งานของมือ
3. Osteoid osteoma
พบบ่อยที่ตาแหน่ง proximal phalange และ carpal bone ลักษณะ X-ray ที่มือมักพบเป็ น lytic lesion มากกว่าลักษณะ
classic ของ osteoid osteoma ที่พบในกระดูกตาแหน่งอื่นๆนั่นคือ มี reactive sclerosis ที่มี nidus ตรงกลางโดยทัว่ ไปจะมี
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1 ซม.
ผูป้ ่ วยจะมีอาการ deep dull-aching pain ซึ่ งอาการปวดจะดีข้ ึนด้วยยา NSAIDs หรื ออาจมีอาการบวมโดยไม่มีอาการ
ปวดก็ได้ การผ่าตัดรักษา osteoid osteoma ถ้าสามารถผ่าตัดนาบริ เวณของรอยโรคและ nidus ออกได้หมด ผูป้ ่ วยมักจะหายจาก
โรค สาหรับในกรณี ที่ ไม่สามารถผ่าตัดได้ เนื่ องจากเนื้ องอกอยูต่ ิดอวัยวะสาคัญ ก็มีรายงานการใช้ long-term NSAIDs รักษา
osteoid osteoma สาเร็ จ โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ยาอยูท่ ี่ 33 เดือน
4. Giant cell tumor of Bone
Giant cell tumor (GCT) เป็ น benign bone tumor ที่พบบ่อยประมาณ 5% ของ benign bone tumor ทั้งหมด แต่พบที่มือ
เพียง 2% ของ GCT ทั้งหมด แต่มีลกั ษณะพิเศษคือ เกิด local recurrent (80%) และ metastasis มากกว่า GCT บริ เวณอื่นๆ
GCT สามารถพบได้ท้ งั ใน metacarpal , phalange และ carpal bone โดยผูป้ ่ วยมักจะมาพบแพทย์ดว้ ยอาการปวด บวม
หรื อมี pathologic fracture ลักษณะ X-ray มักพบเป็ น lytic lesion , no matrix , ขอบอาจไม่ชดั เจน และอาจพบมี cortical
expansion , destruction หรื อ soft tissue extension ร่ วมด้วย
สาหรับ GCT บริ เวณ distal radius พบมากเป็ นอันดับ 3 ของ GCT ในร่ างกาย ซึ่ งพบว่า GCT ที่ distal radius มี local
recurrent สูงกว่าตาแหน่งอื่นๆ ( 50% vs. 25% ในตาแหน่งอื่น ) และมีโอกาส metastasis มากกว่าด้วย

กรณี ที่สงสัย GCT ควรทาการ biopsy เพื่อวางแผนการรักษา โดยการรักษา GCT บริ เวณกระดูกมือและข้อมือควรทา
การรักษาเหมือน low-grade malignancy เนื่องจากมี local recurrent และ metastasis สูงกว่าบริ เวณอื่น โดยมีขอ้ แนะนาดังนี้
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 บริ เวณ phalange และ metacarpal bone
a. No cortex perforation : curettage + bone graft or cement + cryotherapy ( แต่มี high recurrent rate ถึง
80% บางครั้งจึงอาจพิจารณาทา amputation )
b. Cortex perforation : ray amputation หรื อ en-bloc excision + toe phalange transfer
Malignant bone tumor
Malignant bone tumor ของมือพบได้ไม่บ่อย ซึ่ง “ Chondrosarcoma ” เป็ น primary malignant bone tumor ที่พบบ่อย
ที่สุดในมือ โดยอาจเกิดขึ้นเองหรื อเปลี่ยนแปลงมาจาก benign bone tumor เช่น enchondroma หรื อ osteochondroma
มะเร็ งชนิดนี้พบมากในผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 60 ปี โดยมักจะพบบริ เวณ proximal phalange และ metacarpal bone สาหรับ
ในบริ เวณ distal phalange และ carpal bone พบได้นอ้ ยมาก ผูป้ ่ วยจะมาพบแพทย์ดว้ ยอาการ ก้อนค่อนข้างแข็งและโตขึ้นช้าๆ
มักมีอาการปวดร่ วมด้วย , ภาพ X-ray จะเห็นเป็ นก้อนที่มี calcification เป็ นหย่อมๆ ขอบเขตไม่ชดั มีการทาลายของ cortex และ
มี soft tissue expansion ร่ วมด้วย ซึ่งจะช่วยในการแยกจากภาวะ benign bone tumor เช่น enchondroma ได้
การรักษาหลักของ chondrosarcoma คือการทา wide en-bloc excision หรื อ ray amputation การใช้ chemotherapy อาจ
ช่วยในการรักษาใน chondrosarcoma บางชนิ ดเช่น dedifferentiated หรื อ mesenchymal chondrosarcoma สาหรับการฉายแสง
พบว่าไม่ค่อยได้ผลในเนื้องอกชนิดนี้
Prognosis ของ chondrosarcoma ขึ้นกับ histologic type และพบว่า lesion บริ เวณมือนี้ มีการ metastasis ประมาณ 10%
ซึ่งโดยส่วนมากมักไปที่ปอด ดังนั้นภายหลังการรักษาต้องมีการตรวจติดตาม local และ systemic recurrent เสมอ
สาหรับ Malignant bone tumor ชนิดอื่นๆ เช่น Osteogenic sarcoma , Ewing’s sarcoma หรื อ Metastatic tumor
นั้นพบได้นอ้ ยมาก
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