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Infection of bone 
 
Terminology 
         Osteomyelitis       - acute 
                             - subacute 
                             - chronic 
         Infective  (suppurative) osteitis. 
         Infective  (suppurative) periostitis 
         Sequestrum 
         Involucrum 
         Fistulae 
         A bone abscess (Brodie's abscess). 
         Garre's sclerosing osteomyelitis. 
 
          เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีดีขึน้เก่ียวกบัเร่ือง infection to bone  การเข้าใจถึงความหมายของค าหรือ  
term  แตล่ะ term ก่อนนา่จะเป็นการดีเพ่ือจะได้รู้และเข้าใจถึง pathophysiology และ rational of 
treatment  
          Osteomyelitis หมายถึง infection ของ bone และ marrow และเม่ือใช้ค าวา่ osteomyelitis แล้ว
มกัจะหมายถึง bacterial infection เทา่นัน้  ทัง้ ๆ ท่ี จริง ๆ แล้ว  pathogen  จ าพวก fungus, parasite และ 
virus ก็สามารถท าให้เกิดinfection ของ bone และ bone marrow ได้ 
          Infective  (suppurative)  osteitis   หมายถึง การท่ี   infection involve เฉพาะ cortex ของ bone 
เทา่นัน้  ซึง่ภาวะเชน่นีอ้าจเกิดขึน้เฉพาะแหง่ได้ แตส่ว่นมากแล้วมกัจะร่วมกบั osteomyelitis ด้วยเสมอ  
ดงันัน้การแยกทางเอกซเรย์หรือทางพยาธิสภาพจงึท าได้คอ่นข้างยาก แตอ่ย่างไรก็ตามก็ควรแยกให้ได้ ซึง่
ในบางครัง้ท าได้เพราะในแง่ของการรักษาระหวา่งสองโรคนีแ้ตกตา่งกนั รวมทัง้ outcome ก็แตกตา่งกนัด้วย 
ในบางครัง้ osteitis ไมไ่ด้เกิดจาก bacterial infection เพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ ภาวะอ่ืนเชน่ ankylosing 
spondylitis, psoriasis และ Reiter's syndrome ซึง่เราไมอ่าจจะหา infective organism ได้ก็ท าให้เกิด
ภาวะ osteitis ได้เชน่กนั 
          Infective (suppurative) periosteitis  หมายถึง infection หรือ contamination  เฉพาะชัน้  
periosteum  ซึง่คลมุอยูบ่น  bone  เทา่นัน้   แตต่อ่ไป organism ซึง่อยูใ่ต้ตอ่ periosteum ก็จะ invade 
bone และ bone marrow ได้ในท่ีสดุและก็เชน่เดียวกนั  ภาพถ่ายเอกซเรย์ไมอ่าจจะแยกระหว่าง 



periosteitis, osteitis และ osteomyelitis ได้  นอกจากนีภ้าวะ periosteitis จากเอกซเรย์ยงัสามารถพบได้
ในโรคอ่ืน ๆ อีก เชน่ neoplastic, metabolic, inflammatory และ traumatic disorder ได้ 
          ในทาง clinic ระยะตา่ง ๆ ของการเกิด  osteomyelitis  มกัจะแบง่เป็น acute, subacute และ 
chronic ซึง่จริง ๆ แล้วไมมี่ตวับง่ชีข้อบเขตของการแบง่ท่ีแนน่อน  และก็ไมจ่ าเป็นว่าเม่ือเกิดภาวะ  acute  
osteomyelitis และ disease's  process จะต้องด าเนินไปสูภ่าวะ subacute หรือ chronic osteomyelitis 
ในท่ีสดุ ดงันัน้จงึเป็น เพียงแตค่วามเข้าใจกนัทัว่ไปว่า  acute osteomyelitis  หมายถึงชว่งแรกท่ีมีอาการ
ของ โรคทนัทีทนัใดทัง้ในแง่ของ  symptoms  and  signs  โดยท่ียงัไมพ่บการเปล่ียนแปลงของ bone ทาง
เอกซเรย์และถ้าพ้นจาก acute phase นีโ้ดยท่ีไมส่ามารถก าจดั infection ได้ โรคนีก็้จะด าเนินตอ่ไปสูภ่าวะ 
subacute และ chronic infection ในท่ีสดุ และเม่ือเข้า สูภ่าวะ chronic แล้วเชือ้บางสว่นจะยงัคงอยูใ่นเนือ้  
bone  หรือเนือ้  bone  ท่ีตายแล้ว ในภาวะเชน่นีจ้ะท าให้ยากตอ่การก าจดัเชือ้ออกจากร่างกายได้  ดงันัน้ใน
บางครัง้ท่ี   local resistance ไมอ่าจตอ่สู้กบัเชือ้ได้ก็จะท าให้เกิดการก าเริบของโรค osteomyelitis ขึน้ได้ใน
ผู้ ป่วยบางรายสามารถผา่นระยะ  acute  และ  subacute ไปได้โดยไมมี่อาการทาง clinic มาก่อนมาตรวจ
ได้อีกทีก็เข้าสูภ่าวะ chronic osteomyelitis แล้ว  ทัง้นีอ้าจจะเป็นไปได้ว่าร่างกายมีภมูิต้านทานดีสามารถ 
localize infective process ได้หรือได้รับ partial treatment โดยท่ีไมไ่ด้รับการ diagnosis ท่ีถกูต้องเพราะ
ไปคดิวา่เป็นโรคอ่ืนก็ได้ 
          ยงัมี term อีกหลาย term  ท่ีเราใช้เวลาอธิบายภาพถ่ายท่ีได้จากเอกซเรย์ของ osteomyelitis  ได้แก่  
sequestrum  ซึง่หมายถึงส่วนของกระดกูท่ีตายแล้วและแยกจาก living bone โดย granulation tissue 
บางครัง้เราจะพบ sequestrum ใน  bone marrow หรือนอกตวั bone ก็ได้  Involucrum  หมายถึงชัน้ของ  
bone  ท่ีถกูสร้างขึน้มารอบ ๆ  bone เก่าเป็น reparative process ในภาวะท่ีมี infection ของ bone 
          Brodie's abscess  หมายถึง focus ของ bone infection (abscess) มีขนาดตา่ง ๆ กนั  อาจพบ
เป็น single หรือ multiple location ก็ได้  abscess  นีจ้ะหุ้มด้วย granulation tissue และล้อมรอบด้วย 
sclerotic bone ดงันีเ้อกซเรย์ท่ีได้ จะเป็น  area  of  rarefaction, single or multiple locations ล้อมรอบ
ด้วย well demarked by eburned bone  ในบางครัง้จาก  reactive process ท่ีมกัจะพบ sclerotic bone  
มากมายโดยท่ีไมมี่  purulent  area  ให้เห็น  ภาวะเชน่นีเ้รียกว่า Garre's  sclerosing osteomyelitis  
อยา่งไรก็ตามหากเราจะใช้ term นีก็้ควรใช้เฉพาะเวลาท่ี  periosteum  ท่ีมี reaction อยา่งมากมายโดยท่ี
ไมมี่ sequestrum หรือ 
purulent  or  little  granulation  tissue  ภาวะนีพ้บน้อย  ถ้าพบสว่นใหญ่พบท่ี mandible และเชือ้สว่น
ใหญ่มกัเป็น Staphylococcus aureus  
 
Etiology and Routes of infection 



           สว่นใหญ่ของ bone infection มกัจะเป็น hematogenous spread แม้วา่จริง ๆ แล้วอาจจะเกิด
จาก 4 ทางด้วยคือ คือ 
      1.  Hematogenous  spread  of  infection เชือ้ bacteria จะมาสู ่bone หรือ joint ทาง blood 
stream สว่นต าแหนง่ท่ีจะเกิด infection นัน้ขึน้อยูก่บั anatomy ของ  bone,  blood  vessels,  local and  
systemic  body  resistance, bacterial virulence ซึง่จะได้กลา่วโดยละเอียดตอ่ไป 
      2.  Spread มาจากบริเวณข้างเคียง infection จาก soft tissue ต าแหนง่ใดต าแหนง่หนึ่งสามารถท่ี
จะแผไ่ปยงั bone หรือ joint ท่ีอยูใ่กล้เคียงได้ 
      3.  Direct implantation  ในบางครัง้เชือ้สามารถจะเข้าสู่ bone หรือ joint ได้โดยตรง เชน่ กรณีจาก 
penetrating หรือ puncture injury 
      4.  Post-operative infection ในปัจจบุนัการผ่าตดัทาง  orthopedic  คอ่นข้างจะก้าวหน้า และ 
aggressive มีการใส่โลหะ เชน่ plate, screws, nails และการท า joint replacement กนัมากขึน้   ดงันัน้ 
post-operative bone and joint infection จงึพบมากขึน้และเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งเร่ืองหนึง่ตา่งจากหลาย
สิบปีท่ีผา่นมา 
           แม้วา่  bacteria  ทกุตวัสามารถท าให้เกิด  osteomyelitis ได้ก็ตาม ใน newborn period เราพบวา่ 
เชือ้สว่นใหญ่ได้แก่ Steptococcus  ทัง้ชายและหญิงมีโอกาสเป็นได้เทา่ ๆ กนั  ใน  childhood 90   กวา่
เปอร์เซนต์เกิดจาก   Staphylococcus aureus  และเกือบทัง้หมดเป็นเชือ้ท่ี  resist  ตอ่  penicillin (Staph 
coagulase positive)  
          คนไข้สว่นใหญ่มกัจะพบ primary source of infection ได้แก่ boils, teeth  abscess และ upper 
respiratory  tract infection บอ่ยครัง้ท่ีเรามกัจะได้ประวตัิ minor trauma มาก่อน เช่ือวา่ injury  อาจจะ
เป็นสาเหตโุดยอ้อมท่ีท าให้เกิด osteomyelitis โดยอาจท าให้ local resistance ลดลง หรืออาจเป็นทางให้
เชือ้เข้าไปใน bone และ aggravate ให้ infection ท่ีมีอยู่แล้วรุนแรงขึน้ก็ได้ ยงัไมมี่ใครทราบชดั 
 
Pathophysiology of bone infection 
          เชน่เดียวกบั infection ในต าแหนง่อ่ืนของร่างกาย  การจะเกิด infection ได้ขึน้อยูก่บั  balance  
ระหวา่ง parasite  ซึง่ในท่ีนีห้มายถึง bacteris, local and systemic host resistance (และ  antibiotic 
therapy  ในกรณีท่ีได้รับการรักษาด้วยยา) ในสว่นของ bacteria มี factor ท่ีเราจะต้องค านงึถึงมากมาย
ได้แก่ area  of entry, localization, virulence และ colonization of the area  ในแง่ของ host เอง ขึน้อยู่
กบั anatomical properties of the involved bone, cellular and humoral immune mechanism and  
reparative process of the demaged area ส าหรับ antibiotic จะพดูละเอียดในตอนตอ่ไป 
 
 



Localization of infection 
          ในสมยัก่อนโดยการสงัเกตพบวา่ การมีแต ่bacteria ท่ี bone อยา่งเดียวไมอ่าจท าให้เกิด infection 
ได้ ในการทดลองในสตัว์เพ่ือท าให้เกิดอาการ osteomyelitis เหมือนในคนก็ท าให้เกิดได้ยากมาก ไมว่า่จะ
โดยการฉีด virulent  bacteria  เข้าไปใน bone  marrow  โดยตรง หรือฉีดเข้าตาม blood stream  
จนกระทัง่ Wilensky ได้ตัง้สมมตุฐิานวา่ venous thrombosis นา่จะมีสว่นส าคญัในการท าให้เกิด bone  
infection ซึง่ Scheman และ Norden ได้พิสจูน์ตามโดยฉีด sclerosing agent (Sodium morrhuate) เข้า
ไปใน medullary canal  ของกระตา่ยพร้อม ๆ กบัฉีด bacteria เข้าไป พบว่าท าให้เกิดภาวะ osteomyelitis 
เหมือนท่ีเกิดในคนได้  จากนีเ้องท าให้เช่ือวา่ sclerosing agent เป็นตวัท าให้เกิด vascular occlusion  ผล
ท่ีตามมาคือมี vascular stasis และ plasma transudate และ factors เหลา่นีเ้องท่ีท าให้ bacteria มาอยู่
เพราะมีอาหารเพ่ือใช้ในการเจริญเตบิโตและแบง่ตวั  กล่าวโดยสรุปก็คือ การท่ีจะเกิด  osteomyelitis  ได้
นอกจากจะมี  pathologic bacteria มายงั bone นัน้ ๆ แล้ว bone  จะต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพ่ือ
การเจริญเติบโตและการแบง่ตวัของ bacteria ซึง่ในจ านวนนี ้ ได้แก่  vascular  stasis  เพ่ือท าให้เกิด  
localization นอกจากนีต้้องมี blood clot, plasma necrosis  เพ่ือ  bacteria จะได้มีอาหารเพ่ือการ
เจริญเตบิโตและการแบง่ตวั 
          ใน hematogenous osteomyelitis  การท่ีจะเกิด infection ตรงสว่นใดของ bone  ขึน้อยู่กบัอายุ
ของคนไข้  ใน  childhood hematogenous osteomyelitis (1-16 ปี) มกัจะเกิดท่ี  metaphysis  ของ  long 
bone  Hobo (1921) และ Trueta (1959)  ได้พิสจูน์ให้เห็นวา่ nutrient  arteries  ท่ีเข้ามาท่ี  bone  
หลงัจากให้ branches ตา่ง ๆ แล้ววกกลบัมาในลกัษณะรูปโค้ง (hairpin-turn) ตอ่กบั  vein  ซึง่มี diameter  
ท่ีโตกวา่  (รูปท่ี 1)  โดยท่ี vein  เส้นนีต้ิดตอ่กบั venous sinusoid ของ marrow  ทัง้ Hobo  และ  Trueta  
เช่ือวา่จากการท่ี  vein   ตรง  metaphysis มี diameter  โตกวา่  capillary  นีเ้องจะท าให้เลือดไหลช้า  ถ้ามี 
bacteria emboli เข้ามาก็จะท าให้ อยูใ่นต าแหนง่นิ่งและท าให้เกิด  thrombosis  ของ  vein  ในท่ีสดุจะมี 
retrograde occlusion ของ capillaries  มี transudation  และเกิด  marrow necrosis ซึง่ก็เป็นภาวะ
แวดล้อมท่ีเหมาะตอ่การเจริญเตบิโตและการแบง่ตวัของ bacteria เป็นอยา่งดี  
          แม้วา่เราจะอธิบายการเกิด osteomyelitis โดย microvascular anatomyได้ตามท่ีกลา่วมาแล้วก็
ตาม เรายงัไมส่ามารถอธิบายได้วา่ท าไมใน childhood osteomyelitis จงึเป็นมากท่ี long bone เชน่ tibia 
และ femur มากกวา่ท่ีอ่ืน  เชน่  fibula และ  ulna  Starr  และ  Robertson  ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  ในเดก็ท่ี
ก าลงัเจริญเตบิโต epiphyseal  plate  เป็นต าแหนง่ท่ีรับ  trauma  มากท่ีสดุ  ดงันัน้จงึมีโอกาสท่ีจะได้รับ 
trauma มากกวา่ท่ีอ่ืน โดยเฉพาะตอ่ repeated minor trauma ซึง่ในเดก็สว่นมากจะเป็นท่ีบริเวณข้อเขา่
จาก  minor  trauma  นีเ้องอาจจะท าให้เกิดมี  mild   metaphyseal hemorrhage และ necrosis  โดยท่ีไม่
มีอาการปรากฏออกมาให้เห็นทาง clinic  ถ้าในกรณีท่ีมี circulating bacteria ต าแหนง่นีจ้งึเป็นท่ีท่ี
เหมาะสมท่ี bacteria  จะเกาะอยูแ่ละเจริญเตบิโตตอ่ไป ซึง่สามารถใช้อธิบายได้ว่ามีผู้ ป่วยเดก็บางสว่นท่ี



เป็น osteomyelitis ให้ประวตัิ minor trauma มาก่อนท่ีจะมีอาการ  แตอ่ยา่งไรก็ตามจนถึงปัจจบุนัเทา่ท่ี
ทราบยงัไมมี่ใครสามารถพิสจูน์ได้วา่ทฤษฏีนีจ้ริงหรือไม่ 

 
รูปท่ี 1  Metaphyseal circulation in a growing long bone o fayoung rabbit (adapted from Hobo). 
 
          Hematogenous osteomyelitis ใน adult พบได้ไมค่อ่ยมาก เพราะในอายขุนาดนีไ้มมี่ growth 
plate  แล้วจงึมีการติดตอ่กนัโดยตรงระหว่าง  vascular  system ของ metaphysis และของ epiphysis  
และท่ีส าคญัอีกอนัหนึง่คือ  ไมค่อ่ยจะมี  venous sinusoid เหมือนในเดก็ จงึใช้อธิบายได้วา่ท าไมใน adult 
จงึไมค่อ่ยเป็น osteomyelitisแตถ้่าจะเกิดแล้วมกัจะเป็นท่ี  subchondral region ของ long bone หรือ 
vertebrae ซึง่ Trueta ได้พิสจูน์ให้เห็นวา่ subchondral vascular pattern ใน adult ก็เหมือนกบั growth 
apparatus ใน childhood นัน่เอง  ในท านองเดียวกนั Trueta เช่ือวา่นา่จะมี slow  blood  flow ท่ี  
subchondral veins และเป็นท่ีท่ี bacterial emboli จะมา lodge อยูใ่นระยะหลงั ๆ นีมี้รายงานเร่ือง 
osteomyelitis ของ spine มากในพวก heroin  addicts  เช่ือวา่ในผู้ ป่วยพวกนีก้ารฉีด  heroin  เข้าเส้น
นอกจากจะมี bacteria แล้ว นา่จะมีสารตวัใดตวัหนึง่ท่ีท าให้เกิด vascular occlusion ร่วมด้วย 
           Hematogenous osteomyelitis of infants  (อายนุ้อยกว่า 1 ปี)  จดุ แรกเร่ิมของ infection  มกัจะ
เป็นท่ี  metaphysis  แตส่ว่นมากแล้วมกัจะมี invasion เข้าไปใน  epiphysis  ร่วมด้วย  ท่ีเป็นเชน่นี ้ Trueta  
ได้อธิบายโดยแสดงให้เห็นว่ามี anastomotic  channels  จาก metaphyseal vascular system penetrate 
ผา่น epiphyseal plate  ไปยงั epiphyseal vascular system ซึง่เช่ือวา่ channels นีเ้ป็นทางผา่นของ  
bacterial  infection  จาก  metaphyseal region ไปยงั epiphyseal  region   แตมี่อีกหลายคนเช่ือวา่
นา่จะมาจาก infection  ซึง่เร่ิมจาก metaphysis  แล้ว  spread  เข้าไปใน  joint  แล้ว จาก joint จงึคอ่ย 



involve epiphysis อีกที ทัง้นีเ้พราะวา่ epiphysis ท่ีถกู involved ด้วย infection มกัจะเป็น intraarticular  
ซึง่ได้แก่ hip, shoulderjoints เป็นสว่นใหญ่ 
          นอกจากนีย้งัมี bacterial infection อีกพวกหนึง่ซึง่แตกตา่งจากท่ีกลา่วมาแล้วได้แก่ Salmonella 
osteomyelitis พวกนีม้กัพบในผู้ ป่วยท่ีเป็น Sickle cell  anemia และต าแหนง่ท่ี involved ได้แก่ diaphysis  
และมกัจะเป็นหลาย ๆ ท่ี  การท่ีเป็นเชน่นัน้เช่ือว่าเป็นเพราะผู้ ป่วยพวกนีจ้ะมี  hypoxia ของ  diaphyseal  
marrow  sinusoids ชว่ยเร่งให้มี sickling และ thrombosis   นอกจากนี ้  sickling และ thrombosis ยงัมี
สว่นชว่ยให้เชือ้ Salmonella เข้าสูร่่างกายโดยผา่นทาง  intestinal mucosa และในผู้ ป่วยท่ีไมมี่ spleen  จะ
ท าให้  organism  ยงัคงอยู่และ circulate ในกระแสโลหิต ซึง่จากเหตผุลท่ีกลา่วมาแล้วทัง้หมดจงึอธิบายได้
วา่  ท าไม  Salmonella osteomyelitis จงึพบมากในผู้ ป่วย  sickle  cell  anemia  นอกจากนีจ้ากการ  
study    พบวา่เชือ้ Salmonella ท่ีท าให้เกิด bacteremia ในผู้ ป่วยพวกนีมี้ไมก่ี่  serotypes  และเชือ้พวกนีก็้
ไมค่อ่ยจะท าให้เกิดหนองมากนกั 
 
Severity and spread of infection 
          ความรุนแรงของ infection ท่ีเกิดขึน้นีข้ึน้อยูก่บั virulence ของ bacteria และ host defence 
mechanism  การท่ี bacteria แตล่ะชนิดจะมี virulence แคไ่หนอยา่งไรไมมี่ใครทราบชดั  แตใ่นแง่ของ 
host แล้วปฏิกิริยาเร่ิมแรกท่ีตอบสนองตอ่ pyogenic infection ได้แก่ inflammatory และ immune 
response วตัถปุระสงค์ก็เพ่ือ localize และท าลาย bacteria ซึง่ทัว่ ๆ ไปแล้ว body response ท่ี 
metaphysis  ของ  bone ในแง่ของ cellular และ humoral immune mechanism ก็ไมไ่ด้แตกตา่งไปจากท่ี
เกิดใน soft tissue อ่ืน ๆ เลย  กลา่วคือ จาก process ของ acute inflammation จะท าให้มีการขบั  
exudate  ซึง่ประกอบไปด้วย  polymorphonuclear  leukocytes  และ fibrin เม่ือ process นีเ้กิดขึน้ใน 
bone ผลรวมของ exudate, bacterial product, vascular ischemia และ enzyme ซึง่เกิดจากการ 
disintegrate ของ polymorphs จะมีผลท าให้เกิด necrosis ของ marrow และ trabeculae ถ้า bacteria ท่ี 
invadeเข้าไปมี  low  virulence  หรือ  host resistance สงู หรือได้  antibiotic ในจ านวนและเวลาท่ี
เหมาะสมเชือ้ก็จะถกูท าลาย  marrow  ท่ีถกูท าลายก็จะถกูซอ่มแซมและหายไปได้ในท่ีสดุ 
          แตถ้่าเชือ้ไมถ่กูท าลาย  process  ของ  infection ก็จะด าเนินตอ่ไป แตใ่นbone จะแตกตา่งไปจาก
ท่ีอ่ืน กลา่วคือ ใน marrow จะมี soft tissue เพียงเล็กน้อยและ soft tissue นีจ้ะถกูล้อมรอบด้วย bone 
trabeculation ซึง่แข็ง  ดงันัน้การเพิ่มขึน้ของ จ านวน  exudate จงึเป็นการเพิ่ม pressure ท าให้ exudate 
ถกูบงัคบัให้กระจายไปตาม medullary canals และ canals ใน  cortical  bone  ซึง่ได้แก่  Volkmans และ 
Haversian canals ดงันัน้ผลท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไปจงึขึน้อยู่กบัความหนาของ   bone  cortex และความหนา 
และการยึดติดของ periosteum ตอ่ cortical bone นัน่คือ natural  history  ของ osteomyelitis จงึขึน้อยู่
กบัต าแหนง่ของ bone ท่ีถกู involved และกบัอายขุองผู้ ป่วย 



          ใน childhood พบวา่ metaphyseal cortex จะบาง  และ  periosteum จะยดึติดกบั bone อยา่ง
หลวม ๆ เทา่นัน้  ดงันัน้ exudate จาก  metaphyseal  focus จงึดนัให้ผา่น  canals  ของ  metaphyseal  
cortex  สู ่  periosteum   และจะดนั periosteum ออกจากเนือ้ bone ท าให้เกิด  disruption ของ 
periosteal vessels ซึง่ไปเลีย้ง cortical bone  (ดรููปท่ี 2) 
          การท่ีขาดเลือดเชน่นีท้ าให้ outer half ของ cortical bone ตายกลายเป็น large sequestrum (ใน
การนีอ้าจเกิดจากการขาด  blood  supply จาก endosteum จากการท่ีมี thrombosis ของ branches of 
nutrient artery ร่วมด้วยก็ได้) ในท่ีสดุ sequestrum นีจ้ะถกูแยกออกจาก living bone และแทรกอยู่ระหวา่ง  
pus  ถ้าในระยะนีผู้้ ป่วยยงัไมเ่สียชีวิต ขัน้ตอ่ไปคือ reparative  process  โดย  medullary  canals 
จะสร้าง fibrous tissue และ new  bone  สว่นข้างนอกก็จะมีการสร้าง  new  bone โดย periosteum ซึง่ถกู 
lift ขึน้กลายเป็น subperiosteal new  bone  ซึง่ภาพจาก เอกซเรย์เราเรียกวา่ involucrum ในเดก็ท่ีก าลงั
เจริญเตบิโตจะมีการสร้าง involucrum เป็นจ านวนมากจนกระทัง่หุ้ม necrotic cortex (sequestrum) 
เน่ืองจาก sequestrum ไมมี่  blood  supply  และมี pus  หุ้มอยู่โดยรอบท าให้เป็นท่ีอยูข่อง bacteria โดยท่ี 
antibiotic และ antibodies ไมอ่าจจะเข้าไปถึงจงึเป็น potential source of re-infection 

รูปท่ี 2  Diagram illustrating the usual course of spread of infection in 
acutehematogenousosteomyelitis.  X represents the point of  firm attachment of capsule and 
periosteum in the region of epiphyseal disk when themetaphysis is extracapsular.  Y is the 
fixation point of capsuleand periosteum when the metaphysis is intracapsular (Hart, V. L., 
J.A.M.A., February        13, 1937).       
           ใน adult bones periosteum จะยดึติดกบั bone แนน่มากและเนือ้ cortex ก็หนา ดงันัน้ infection 
ซึง่สว่นมากมกัจะอยู่ท่ี  subchondral  region  จงึ  spread ไปตาม  medullary canal ซึง่อาจจะ  spread 
ไปทัง้หมดก็ได้และในบางครัง้อาจจะทะล ุผา่น articular cartilage เข้าไปสู ่ joint space ได้ ใน vertebra 
infection จะผา่น cartilagenous end plate เข้าไป destroy intervertebral  disc  ใน กรณีท่ีเชือ้ทะลผุา่น 

 



cortex ไปสู ่ periosteum ได้ pus มกัจะทะลผุา่น periosteum ซึง่บางและยดึติดกบั bone อยา่งคอ่นข้าง
เหนียว ท าให้เกิด soft tissue abscess และเน่ืองจาก periosteum ไมถ่กูยกขึน้จาก bone 
periosteal,blood supply จงึไมเ่สีย ดงันัน้ใน adult type osteomyelitis จงึไมค่อ่ยมี sequestrum 
          ใน  infants  การกระจายของ  infection  เป็นไปคอ่นข้างเร็ว   ดงันัน้involvement ของ the whole 
shaft จงึเป็นไปเร็วมาก นอกจากนีก้าร  spread เข้า joint  ผา่นทาง  epiphysis  ตามท่ีกลา่วมาแล้วก็พบได้
มาก  เน่ืองจาก metaphyseal cortex  บางและ  immature  จงึเป็นเหตใุห้  exudate spread ไปถึง 
periosteum ได้ง่ายขณะเดียวกนั periosteum ยงับางอยู่ pus จงึทะลผุา่นไปยงั soft  tissue  ท่ีอยู่ รอบ ๆ 
ได้ ดงันัน้ form นีข้อง infection จงึพบมี bone destruction  มากพอ ๆ กบั ท่ีพบว่ามีการสร้าง involucrum 
เป็นจ านวนมากเชน่กนั 
 
Peristence of infection (chronicity) 
          แม้วา่ในปัจจบุนัมี mortality rate จะลดลงจากเดมิประมาณ  45%  ลงมาจนเกือบไมมี่แล้วก็ตาม 
ปรากฏวา่ 15 ถึง 30 % ของผู้ ป่วย acute osteomyelitis จะ turn ไปเป็น  chronic  ซึง่สาเหตก็ุคงมาจาก
หลายอยา่งเป็นต้นว่า  acute  osteomyelitisอาจจะสิน้สดุลงแค ่ stage ซึง่ม ี new  bone และ fibrous 
tissue formation หุ้มล้อมรอบ  infection และ sequestrum ตามท่ีกลา่วแล้ว แตอ่ย่างไรก็ตามระยะตอ่มา
อาจเป็นเดือนหรือปี อาจจะมี progression ของ infection ตอ่ได้ 
          เน่ืองจากไมมี่ biological enzyme ไหนท่ีสามารถยอ่ย mineralized bone ได้ใน stage เดียว  จงึ
จ าเป็นต้องมีระยะ demineralization ก่อน ก่อนท่ีจะมี matrix resorption  นัน่คือ  เพ่ือก าจดั  necrotic  
bone จงึจ าเป็นต้องมี contact ระหวา่ง  surface ของ necrotic bone กบั viable cells  หรือ  granulation  
tissuesเน่ืองจาก necrotic trabecular bone มี large  peripheral surface เม่ือเทียบ กบั tissue  mass  

(9cm2/gm)  ซึง่ตรงข้ามกบั cortical bone  ซึง่ surface area ตอ่ mass เป็น 0.2cm2/gm.  นัน่คือ  เล็ก
กวา่ประมาณ  50 เทา่  นัน่คือเหตผุลว่า resorption ของ cortical bone เป็นไปได้ช้ามาก  จากการท่ีมี 
necrotic bone ชิน้ใหญ่ ๆ โดยเฉพาะ cortical bone ไมว่า่จะเกิดจาก inflammation จาก  fracture หรือ
จากการท าผา่ตดัจะขวางตอ่ process of bone healing  และยิ่งถ้ามี  infection ร่วมหรือมี persistent 
infection  ก็จะท าให้เกิด  chronic  steomyelitis  และ vicious cycle เพราะ necrotic  bone  จะเป็นท่ีอยู่
ของ organism บางครัง้การท่ีมีpersistent state of chronic bacterial infection จะท าให้เกิด amyloidosis  
ได้ 
          นอกจากท่ีกลา่วมาแล้วสาเหตอ่ืุนท่ีท าให้เกิด persistent infective osteomyelitis ได้แก่ 
inadequate antibiotic therapy, high natural resistence weakly  virulent   organism ท าให้ infection  
คงอยูเ่ฉพาะท่ี  เชน่ท่ีบริเวณ metaphysis พยาธิสภาพท่ีพบจงึอาจเป็นแค่ granulation tissue หรือ 
abscess ซึง่ทัง้ 2 forms นี ้สามารถท่ีจะ culture ได้ bacteria หลายคนเรียก infection form นีว้า่ primary 



subacute hematogenous osteomyelitis  ในปี ค.ศ. 1836 Sir Benjamin  Brodie  ได้รายงานถึง small 
localized abscess ท่ี tibia ของผู้ ป่วยโดยท่ีไมมี่ประวตัิ acute illness มาก่อน นา่จะเป็น infection form นี ้
ก็ได้ ในบางครัง้ localized area of infection นีอ้าจจะคอ่ย ๆ spread ออกไปท าให้เกิด multiple 
intramedullary abscess, bone  destruction  และ new bone formation ซึง่บางครัง้พบมีจ านวนมากซึง่
ตรงกบัท่ี Garre ได้ described ไว้เป็น sclerosing osteomyelitis ซึง่ form นี ้พบมากใน Africa 
          Primary subacute  osteomyelitis  นีพ้บได้ทัว่ ๆ ไป  พวกนีม้กัไมไ่ด้ classical clinical history 
เหมือนพวก acute osteomyelitis อย่างไรก็ตามพบวา่ตลอดเวลา host จะยงัคงมี reaction ตอ่ infection 
ชนิดนีต้ลอดเวลา แตเ่ป็นไปในทางท่ีช้าและไมรุ่นแรง แตไ่มอ่าจทราบได้วา่ท าไมจงึไมส่ามารถ eradicate  
เชือ้ได้หมดได้ ในการ culture พบวา่เชือ้ท่ีท าให้เกิด infection ทัง้ 2 forms นีย้งัคงเป็น  staphylococcus 
แต ่less virulent กวา่ท่ีท าให้เกิด acute osteomyelitis 
 
Tuberculous osteomyelitis 
          ในปัจจบุนันีเ้ช่ือวา่ tuberculous osteomyelitis  มกัจะเป็น  secondary infection spread จาก 
pulmonary focus มาสู ่ bone ทาง  blood  stream เกิดจาก tuberculous bacilli ซึง่เป็น humar type  
สว่นการท่ีมาสู่  vertebrae  หรือ epiphysis ได้อยา่งไรยงัไมมี่ใครทราบแนช่ดั แตก่ารตอบสนองของ bone 
ตอ่  tubercle bacilli  ก็เหมือนกบัของ tissueอ่ืน ๆ ของร่างกาย ได้แก่ การสร้าง granulomatous reaction 
and caseation necrosis ซึง่ทัง้ 2 อย่างนีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัการขาด  blood supply หรือ proteolytic 
anzyme แตอ่ยา่งใด ดงันัน้ bone destruction  ท่ีเกิดขึน้จงึเป็นแคผ่ลจาก pressure atrophy จากการท่ี
คอ่ย ๆ มี accumulation ของ tuberculous grannloma material เทา่นัน้ และเน่ืองจากไมมี่ disruption  
ของ  blood supply ตอ่ bone ดงันัน้ จงึไมมี่ sequestrum นอกจากนีย้งัพบวา่ caseous  necrosis มีผล 
inhibit  ตอ่การสร้าง  bone ด้วย  แตไ่มท่ราบเพราะเหตใุด  ดงันัน้ในactive phase  ของ tuberculous 
osteomyelitis จงึพบ pathology เป็น bone destruction โดยท่ีไม่ sequestrum และไมมี่ new bone  
formation  หรือถ้ามีก็น้อย มาก นอกจากนีจ้ะพบคอ่ย ๆ มีการกินเข้าไปใน joint,  intervertebral  disc  
และ parosteal tissue ได้ 
 
Clinical picture 
          โดยทัว่ไปอาการทาง systemic ของผู้ ป่วย acute osteomyelitis ก็ได้แก่อาการของ acute 
septicemia มีไข้สงู chills, vomiting และ dehydration สว่นใน neonatal และ infant มกัไมค่อ่ยมี 
systemic symptom  นัน่คือ ใน new  born บางครัง้อาจไมมี่ไข้ แตจ่ะมี irritability, refuse feeding และ 
fail to  gain weight หรือ maintain weight  ดงันัน้ใน new born หรือ premature ควรจะได้รับการเอาใจใส่



แม้วา่ symtemic reaction จะมีเพียงนิดเดียว  เพราะการละเลยจะท าให้ diagnosis โรคไมไ่ด้ หรือ 
delayed diagnosis and treatment 
          อาการท่ีส าคญัท่ีสดุของ acute steomyelitis  คือ bone pain พวกนีจ้ะปวดมากและปวด
ตลอดเวลา  บางครัง้อาการจะเป็นมากขึน้เวลามีการเคล่ือนไหว ทัง้นีเ้ป็นเพราะการเพิ่ม tension ใน bone  
ต าแหนง่ metaphysis ซึง่มี infection มีการ produce inflammatory exudate และ pus ออกมาตามท่ี
กลา่วแล้วเพ่ือหลีกเล่ียงความเจ็บปวดจาก motion ผู้ ป่วยมกัจะไมข่ยบัอวยัวะสว่นนัน้  ภาวะเชน่นีเ้รา
เรียกวา่ pseudoparalysis ท าให้ในบางครัง้เราต้องแยกออกจากพวก  paralytic  neuromuscular  
diseases  ถ้า acute osteomyelitis นีเ้กิดท่ี bone ของ lower limb  เดก็จะไมย่อมเดนิลงน า้หนกัท่ีขานัน้
หรือถ้าเดนิก็จะเดนิแบบ antalgic limp 
          ถ้าผู้ ป่วยไมไ่ด้รับการรักษาในระยะแรกนีโ้รคก็จะด าเนินตอ่ไป  exudate   pus จะถกูดนัออกมา
ทาง  canal  ทะล ุ bone  cortex  มา  subperiosteum   หรือทะล ุperiosteum เข้าไปใน soft tissue ตามท่ี
กลา่วแล้ว ท าให้ลด pressure  ใน  bone อาการปวดจะลดลง แตจ่ะมีอาการทาง  soft tissue เพิ่มมากขึน้ 
          ในการตรวจร่างกายถ้าเราให้ผู้ ป่วยชีต้ าแหนง่ท่ีปวดมากท่ีสดุ    ผู้ ป่วยมกัจะชีต้รงต าแหนง่  
metaphysis  ท่ีถกู  involved ได้ จากการดจูะพบมี local swelling จาก local  response ตอ่ process of 
infection  ในการคล าควรใช้ความนุม่นวลเพราะผู้ ป่วยจะเจ็บมากโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ๆ  จะร้อง
ตลอดเวลาท่ีเราท าการตรวจ   ลกัษณะท่ีส าคญัคือ sharp tenderness เหนือบริเวณ metaphysis ท่ีถกู 
affected  กลา่วคือ ถ้าเราคอ่ยใช้นิว้กดเหนือบริเวณท่ีล้มเราอาจพบต าแหนง่หนึง่ซึง่เดก็จะร้อง ซึง่เช่ือวา่
เป็นต าแหนง่ท่ีมี infection 
          เน่ืองจาก process ของ infection อยูภ่ายใน bone อาการทาง soft tissue จะเป็นเพียง local  
reaction  เทา่นัน้   ดงันัน้ท่ีผิวหนงัจงึไมพ่บมี redness เหมือนกบั soft tissue abscess  ยกเว้น stage หลงั 
ๆ ท่ี pus ทะลจุาก bone มาสู ่soft tissue แล้ว 
          ในบางครัง้  local  reaction อีกอยา่งท่ีเราจะพบคือ muscle จะมี spasm เพ่ือ  immobilize  ไมใ่ห้
มีการเคล่ือนไหว  joint  จะอยูใ่นทา่ท่ีผู้ ป่วยสบายคือ slight flexion แตอ่ยูใ่น degree ท่ีน้อยกวา่ของ septic 
arthritis  นอกจาก soft tissue รอบ ๆ metaphysis ท่ีถกู affected  จะบวมแล้ว   ในข้ออาจจะมี  effusion 
ซึง่เราเรียกวา่  sympathetic  sterile  effusion   ซึง่เราต้องแยกจาก    bacterial  infectionให้ได้ 
 
 
 
Roentgenographic picture 
          ในระยะ 2-3 วนัแรกของโรค  การเปล่ียนแปลงท่ีพบโดยการใช้เอกซเรย์เป็นแตเ่พียง deep soft 
tissue swelling รอบ ๆ metaphysis ท่ีถกู affected  ทัง้นีเ้ป็นผลจาก local reaction ตอ่ process ของ  



infection  ซึง่ก็ได้แก่  presumptive evedence เทา่นัน้  3-4 วนัตอ่มา local inflammatory  exudate มี
มากขึน้เอกซเรย์ picture อาจจะเห็นชดัขึน้เป็น hazy smoky appearance ท่ี affected bone ประมาณ 7-
12 วนัเร่ิมมี bone resorption ท่ี trabeculae จากผลของ hyperemia ตามท่ีกลา่วแล้วเอกซเรย์ picture จะ
ได้เป็น irregular spotty  areas  of refraction ใน ชว่งนีเ้อง pus และ exudate  จะถกูขบัออกไปอยูไ่ต้ 
periosteum ท าให้ periosteum ถกูยกขึน้พร้อมกบัมีการสร้าง reactive new bone ซึง่เราเรียกว่า  
involucrum เกิดขึน้ โดยทัว่ไประยะนีจ้ะปรากฏประมาณ 10-14 วนัหลงั infection  ตามท่ีกลา่วแล้ว  
นอกจาก pus และ exudate จะถกูขบัออกมาทาง cortex และ periosteum แล้ว บางสว่นก็จะถกู force ไป
ตาม  medullary  canals  ดงันัน้ระยะนีอ้าจพบ  radiolucency  ตามแนว  medullary canals มีขนาดโต
มากขึน้ ตอ่มาเม่ือ cortical bone ถกู cut off blood supply กลายเป็น dead  bone  ซึง่เราเรียกวา่ 
sequestrum จะพบเป็น dense bone  with jagged  irregular sharp edge  ล้อมรอบด้วย radiolucent 
area of pus และ granulation tissue  การท่ีเห็น  sequestrum dense กวา่ bone รอบ ๆ เป็นเพราะ 
sequestrum ไมมี่ blood supply จงึยงัคงมี mineral  content  เทา่เดมิในขณะท่ี living bone ท่ีอยู่รอบ ๆ 
จะถกู decalcified จาก  process of hyperemia จากการท่ีมี infective process ของ bacterial infection 
          ในกรณีท่ี bacteria มี virulence มาก periosteum  บางสว่นจะถกูท าลายท าให้ไมอ่าจสร้าง bone 
ขึน้ใหมไ่ด้ในขณะท่ีบริเวณรอบ ๆ  ยงัคงสร้าง  involucrum  ได้ท าให้เกิดเป็น cloaca ซึง่ channel นีจ้ะเป็น
ท่ีท่ี pus ถกู  drain  ออก  และบางครัง้มี small sequestrum  ถกูขบัออกมาสูภ่ายนอกได้ด้วย 
          ในขณะท่ี  periosteum  ถกูยกขึน้พร้อมกบัท่ีตวัมนัเองก็สร้าง  bone ขึน้มาใหม ่ท าให้  involucrum  
ท่ีได้เป็น  layers  ซึง่บางครัง้ต้องแยกจากพวก malignancy แตอ่ย่างไรก็ตาม involucrum  เหลา่นีม้กัจะ
รวมกนัเป็นชัน้หนา ๆ ไมส่ม ่าเสมอ ซึง่เป็น good indication วา่ไมใ่ชเ่กิดจาก process of malignancy  
 
Laboratory finding 
         ในแง่ของ C.B.C. พบวา่ white blood cell count จะสงู สว่นใหญ่จะเป็น neutrophils และ shift to 
the left blood culture จะ positive ได้ในบางราย erythrocyte sedimentation rate สว่นใหญ่จะเพิ่มสงูขึน้
และใช้เป็นตวั followup ติดตามผลของการรักษาได้ด้วย 
          Radionuclide  bone scan ในระยะหลงัถกูน ามาใช้ร่วมในการ  diagnose acute osteomyelitis 

เพิ่มมากขึน้  99mTC-phosphate bone scan ถือวา่ sensitive ท่ีสดุ เช่ือถือได้มากท่ีสดุและคอ่นข้าง safe 
เม่ือคิดถึง radiation exposure  เพราะเม่ือ เทียบจาก standard radiographic examination แล้วพบวา่พอ 
ๆ กนั ดงันัน้จงึปลอดภยัเม่ือน ามาใช้กบัเดก็  scan  จะ  positive  ภายใน  24 ชม. แรกหลงัจากมีอาการ
ทาง clinic หรือ 10-14 วนัก่อนท่ีจะมี roentgenographic change นอกจากนีย้งัใช้แยกจาก cellulitis 
pyogenic arthritis ได้ กลา่วคือใน cellulitis จะมี progressive decrease in activity with time ในขณะท่ี
ใน osteomyelitis  จะเพิ่มหรือคงเดมิตลอดเม่ือใช้ serial images ดงันัน้การถ่ายภาพเป็นระยะ ๆ และ



หลาย ๆ ทา่ในต าแหนง่ท่ีถกู  affected จะชว่ยแยกสอบโรคนีไ้ด้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือใช้  laboratory  
และ clinical เข้ามาร่วม 
          ในกรณีท่ีแยกจาก synovitis และ arthritis โดยเฉพาะในเดก็ถือเป็นเร่ืองส าคญัมาก จากการศกึษา
พบวา่ ผู้ ป่วยทัว่ไป acute transient synovitis และ pyogenic arthritis ในระยะแรก ๆ จะให้ normal bone 
scan 
         อยา่งไรก็ตามมีบางเปอร์เซนต์ท่ีพบมี cold defect หรือ negative bone scan ซึง่พบในระยะแรก ๆ 
ของโรค  แตถ้่า follow-up แล้วพบวา่จะ positive ซึง่อนันีอ้าจอธิบายได้จาก early stage ของ bone 
infection  มี  thrombosis และ bone infarction ดงันัน้ scan จงึ negative  ดงันัน้การใช้ bone  scan 
follow-up ร่วมกบั clinical finding และ  laboratory finding จะเป็นตวัชว่ยคอ่นข้างมาก 
 
Differential diagnosis 
          ใน acute osteomyelitis ระยะแรกมกัจะ diagnose ยากจงึถกูมองข้ามไปไปคิดถึง septicemia 
เป็นสว่นใหญ่  ดงันัน้ในผู้ ป่วยเดก็ท่ีได้รับการ  diagnosis  วา่เป็น septicemia จงึควรตรวจด ูlimbs ให้ดีว่า
จะมี  acute  osteomyelitis  ด้วยหรือไมแ่ละถ้าเป็นไปได้ควรใช้ bone scan ร่วมด้วยเสมอในระยะท่ีมี
ปัญหา 
          นอกจากนีใ้นเดก็ ๆ โรคท่ีเราจะต้องแยกให้ได้คือ acute rheumatic fever, septic arthritis,  acute  
rheumatoid  arthritis,  cellulitis,  acute leukemia poliomyelitis,  infantile  cortical hyperostosis 
hypervitaminosis A และ malignant bone tumor เชน่  Ewing's sarcoma 
 
Treatment 
          ในปัจจบุนัผลของการรักษา acute osteomyelitis ได้รับผลดีมาก สามารถลด mortality ลงมาน้อย
กวา่  2% เม่ือเทียบกบัสมยัก่อนซึง่สงูถึงประมาณ 20-25%  นอกจากนี ้morbidity ตา่ง ๆ ก็ลดลงมากด้วย
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการได้ early diagnosis และ proper management 
          ปัจจบุนันีย้งัมีความเห็นท่ีแตกตา่งกนัอยูใ่นเร่ืองของการรักษาวา่   เม่ือไรคือเวลาเหมาะสมท่ีควรท า 
และอะไรคือ indication ในการท าผา่ตดั  ในสมยัก่อนท่ีจะมี penicillin ใช้ การรักษาใช้วิธีการผา่ตดัท า 
wide saucerization ของ bone โดยถือวา่เป็น emergency โดยวิธีผ่าตดัใหญ่ในภาวะ septicemia เชน่นี ้
พบวา่อนัตรายมาก จงึเปล่ียนมาท าผา่ตดัเล็กลงเพียงแต่ drain abscess และ decompress medullary 
canals ในระยะแรกมกัจะ delay การผา่ตดัชนิดนีไ้ป รอจนกระทัง่ให้ support treatment จนกระทัง่ผู้ ป่วยดี
ขึน้แล้วคอ่ยท าผา่ตดั ซึง่ผลท่ีได้ก็ไมค่อ่ยดีนกั จนกระทัง่เม่ือมี  penicillin ใช้พบวา่การรักษาโดยการใช้ยา
อยา่งเดียวในผู้ ป่วย   acute   osteomyelitis   จากเชือ้ staphylococcus และ  streptococcus  ได้ผลดี
มาก  จนกระทัง่ไมย่อมรับวิธีการรักษาโดยการท าผ่าตดั  อยา่งไรก็ตามจากการศกึษาพบว่าการรักษาจะ



ได้ผลดีโดยยาเม่ืออยูใ่นระยะ 1-5  วนัแรก   ถ้าหลงัจากนัน้หรือกรณีเชือ้ดือ้ยาผลของการรักษาไมเ่ป็นท่ีนา่
พอใจ   และมี complication สงู  โดยเฉพาะปัจจบุนันีพ้บวา่ เชือ้ staphylococcus ดือ้ตอ่ penicillin มาก 
ดงันัน้การรักษาท่ีถกูต้องเหมาะสม จงึยงัคงเป็นจดุท่ีถกเถียงกนัอยู่ 
          อยา่งไรก็ตาม basic principle  ในการรักษา  acute  osteomyelitis ยงัคงเหมือน infection ท่ีอ่ืน
ซึง่ได้แก่ 

         1.  การนอนพกัและ splint affected limb ไว้ 
         2.  Elevate affected limb 
         3.  Supportive treatment ซึง่รวมทัง้การให้ blood transfusion  เม่ือจ าเป็น 
         4.  Early treatment with appropriate antibiotic 

 5. ท าผา่ตดัในเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือมี indication  
Conservative treatment หวัใจส าคญัของวิธีนีคื้อ early diagnosis และการให้ appropriate 

antibiotic การ delayed diagnosis รอจนกระทัง่มี  X-ray change พบมี periosteal reaction  แสดงวา่
โรคนีด้ าเนินผา่นมาแล้ว 10 วนั เราควรได้ diagnosis จากประวตัแิละการตรวจร่างกายก่อนท่ีจะมี X-ray 
change ในกรณท่ีสงสยัไมแ่นใ่จ และอยูใ่นท่ี ๆ ท าได้อาจใช้ bone scan และ C.T. scan ร่วมด้วยก็ได้  แต่
ทัง้นีต้้องมีประสบการณ์ด้วย ดงันีท้างท่ีปลอดภยัท่ีสดุคือคดิถึงไว้ก่อน แล้วให้ intensive treatment โดยเร็ว 
ซึง่ในกรณีนีผู้้ ป่วยบางรายอาจจะหายโดยท่ีเราไมไ่ด้ diagnosis แตก็่ยงัดีกวา่รอจนได้ diagnosis แตผู่้ ป่วย
ไมห่ายหรือมี complication เม่ือเร่ิมการรักษา ควรท าพวก routine lab ซึง่ได้แก่ urinolyasis, complete 
blood count, hematocrit และ E.S.R., blood culture ซึง่ blood culture นีค้วรจะท า 3 ครัง้แยกกนั และ
ควรหา่งกนัครัง้ละประมาณ 2 ชม.  ถ้าเป็นไปได้ควรจะ aspirate บริเวณท่ีสงสยัด้ายเข็มเบอร์ 18 แล้วสง่ 
fluid ท่ีได้ซึง่อาจเป็น exudate หรือ pus ก็ได้  สง่ stained smear  เพ่ือให้ได้ clue ในการรักษา  culture  
and  sensitivity ซึง่มกัจะได้ผลประมาณ 48 ชม. การตดัสินใจให้ antibiotic ควรค านงึถึงความจริงท่ีวา่ 
85% ของ acute osteomyelitis เกิดจาก staphylococcus aureus, 8-10% เป็น  straptococcus  
Penicillin G sodium ยงัคงเป็น drug of choice ส าหรับ non-penicillinase producing staphylococci  
(จากหลาย ๆ  series  พบมีประมาณ 30-50%) และส าหรับ streptococci เกือบทัง้หมดในกรณี 
penicillinase-producing straphylococci ควรใช้ semisynthetic drug ซึง่ได้แก่ oxacillin หรือ methicillin  
ดงันัน้ก่อนจะได้ผล  culture และ  sensitivity  ควรเร่ิมให้การรักษาโดยให้   penicillin G  sodium  ร่วมกบั
semisynthetic penicillin  ตวัใดตวัหนึง่ทาง  intravenous  Boland  แนะน าให้ initial treatment ด้วย  
penicillin G  sodium 250000 units/kg.  24 ซม. และ oxacillin 300000 units/kg. ตอ่ 24ชม.โดยแบง่ให้
ทกุ 4 ชม.ให้จนกระทัง่ได้ผล cultureและ sensitivity ดวูา่ตวัไหนให้ผลดีก็คงไว้ อีกตวัก็ยกเลิกไป  ระยะเวลา
ของการให้ส่วนใหญ่นิยมให้ intravenous นาน 2-3 สปัดาห์ แล้วเปล่ียนเป็นกินเม่ือ control clinical ได้แล้ว
จงึให้ตอ่ไปอีก 3-4 สปัดาห์จนกระทัง่ clinical และ laboratory evidence อยูใ่นเกณฑ์ปกติ 



          ในระหวา่งท่ีให้ conservative treatment  นีค้วร evaluate  ผู้ ป่วยวนัละหลาย ๆ ครัง้โดยดไูข้ local 
pain, tenderness,  redness  และ  swelling  ถ้า respond ตอ่ antibiotic  ดีก็อาจไมจ่ าเป็นต้องท าผา่ตดั  
แตถ้่าผู้ ป่วยมีอาการหนกัควรจะต้องท าผ่าตดัเม่ือ  condition  เหมาะสม  หรือถ้าอาการตา่ง ๆ  ไมดี่ขึน้
ภายใน 48 ชม. ก็ควรท าการผา่ตดัรักษา 
 
Surgical management 
          จากรายงานของ Trueta, Buchman และคนอ่ืนมีความเช่ือวา่  จาก  pathophysiology ของ bone 
infection ตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้นตรง area ท่ีมี  infection จะมี pressure สงู มี thrombosis  ท าให้ 
antibiotic ท่ีให้เข้าไปไมถ่ึง  area ของ bone infection (ซึง่เหตผุลนีบ้างคนเช่ือวา่เป็นเหตหุนึง่ท่ีท าให้ bone 
scan  negative ท่ีเราเรียกว่า cold area) ดงันัน้จงึแนะน าให้ท าผา่ตดัเพ่ือลด  pressure  และ  drain หนอง
ซึง่ท าโดยเจาะรูผา่น bone cortex เข้าไปยงับริเวณ metaphysis ท่ีมี infection โดยวิธีการนีจ้ะท าให้ลด 
pressure ของ bone  marrow  บริเวณ  metaphysis  ท าให้ antibiotic เข้าถึง affected area รวมทัง้หนอง
ถกู  drain ซึง่ตรงตาม principle ของการรักษา infection  สว่นมากแล้วเกือบทกุรรายท่ีท าผ่าตดัจะพบมี  
subperiosteal collection of pus และเม่ือ drill ผา่นทะล ุ cortex แล้วจะพบ pus และ necrotic tissue 
ไหลทะลกัออกมา ในบางรายงานมีความเช่ือว่าแม้เวลาผา่ตดัจะไมพ่บลกัษณะ pathology ตามท่ีกลา่ว
มาแล้วก็ตาม การ drill  bone  แคนี่ไ้มไ่ด้ท าให้เกิด  complication แตอ่ยา่งใด  ตรงข้ามการรักษาควรจะ
ได้ผลดีเพราะ  antibiotic  เข้าถึง   area  ท่ีมี  infection ก่อนท่ีจะมี frank pus 
          ในสว่นตวัของผู้ เขียนชอบท่ีจะรักษาผู้ ป่วย acute osteomyelitis  โดยการท าผา่ตดัสว่น   antibiotic  
ก็ให้เพียงตวัเดียวตัง้แตเ่ร่ิมการรักษาโดยทาง  intravenous ให้จนกระทัง่ไข้ลง  2-3  วนั  แล้วเปล่ียนจากฉีด
เป็นกิน  ให้กินจนกระทัง่  E.S.R.  และ clinical symptom and sign เป็นปกติ 
          การรักษาในระยะ  subacute  stage   บอ่ยครัง้ท่ี orthopedic surgeon ได้รับการ consult เม่ือ
ผู้ ป่วยอยูใ่นระยะ subacute แล้ว หรือผู้ ป่วยมารับการรักษาก็อยูใ่น subacute stage แล้วผู้ ป่วยพวกนีจ้ะ
พบมี pus  collect อยูใ่ต้  periosteum เป็นจ านวนมาก และบางครัง้ก็ erode periosteum ออกมาอยูใ่น  
soft tissue  แล้วท าให้เกิดเป็น large soft tissue  abscess  เอกซเรย์จะพบมี bone destruction เป็นอยา่ง
มาก บางครัง้อาจ involve the whole shaft ก็ได้ นอกจากนีจ้ะพบ involucrum เป็นจ านวนมาก  การรักษา
ผู้ ป่วยพวกนีก็้ท านองเดียวกนัท่ีส าคญัคือ  general  supportive treatment อาจต้องให้ blood transfusion 
ให้  appropriate  antibiotic และ อ่ืน ๆ อีก เม่ือ condition เหมาะสมควรน าผู้ ป่วยใน drain  หนอง  ซึง่ต้อง
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป แตท่ี่ส าคญั คือการระวงัไมใ่ห้เกิด pathological fracture 
          การรักษาผู้ ป่วย  chronic  osteomyelitis   ผู้ ป่วยพวกนีม้กัไมมี่อาการทางsystemic แล้ว local  
symptom   ก็ไมมี่  หรือถ้ามีก็เล็กน้อยอาจพบ  small  sinus drainage เอกซเรย์จะพบมี involucrum,  
sequestrum ผู้ ป่วยบางรายอาจมีประวตัิ acute exacerbation หลาย ๆ ครัง้  หรือไมมี่อาการอะไรเลยก็ได้



ตามท่ีกล่าวมาแล้วในเร่ือง pathophysiology การรักษาผู้ ป่วยพวกนีใ้นขณะท่ีไมมี่อาการก็ไม่ต้องให้ 
antibiotic เพราะถึงให้ไปก็ไมมี่ประโยชน์ เข้าไมถ่ึง  bacteria ซึง่แทรกตวัอยูใ่น sequestrum จะให้ 
antibiotic ก็ตอ่เม่ือมี exacerbation ของโรคซึง่ dose ท่ีให้ก็เหมือนกบัท่ีใช้ treat acute osteomyelitis การ
ผา่ตดัจดุประสงค์ก็เพ่ือ removal เอา sequestrum ออก ซึง่บางครัง้อาจต้องท า saucerization เพ่ือเอา 
sequestrum ออก  อยา่งไรก็ตามในผู้ ป่วย chronic  osteomyelitis  จะท าผา่ตดัก็ตอ่เม่ือ treat acute 
exacerbation  ได้เรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 
 
Complication 
          Prognosis ของผู้ ป่วย acute osteomyelitis ขึน้อยู่กบัการได้ early osteomyelitis ขึน้อยูก่บัการได้ 
early diagnosis และ proper management รวมทัง้อายแุละ condition  ของผู้ ป่วย   สว่นแง่ของเชือ้แล้ว   
prognosis    ก็ขึน้อยูก่บั virulence ของเชือ้ตวันัน้ ๆ  
          Bone อาจจะมี overgrowth จากการท่ีมี increased circulation มายงั metaphysis และ 
epiphysis จาก infection และ reparative process หรือบางครัง้ bone อาจสัน้ลงถ้า infective process 
นัน้ท าลาย growth plate 
          ในกรณีท่ีผู้ ป่วยได้รับการดแูลท่ีไมดี่อาจท าให้เกิด pathological fracture ได้ Complication ท่ีพบ
มากท่ีสดุคือ การ turn จาก acute osteomyelitis เป็น chronic osteomyelitis และในกรณีหลงันีจ้ะพบมี 
chronic sinus drainage และในจ านวนนีพ้บวา่ 0.25% develop เป็น squamous cell carcinoma 
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