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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.

เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ดีขึ ้นเกี่ยวกับเรื่ อง infection to bone การเข้ าใจถึงความหมายของคาหรื อ
term แต่ละ term ก่อนน่าจะเป็ นการดีเพื่อจะได้ ร้ ูและเข้ าใจถึง pathophysiology และ rational of
treatment
Osteomyelitis หมายถึง infection ของ bone และ marrow และเมื่อใช้ คาว่า osteomyelitis แล้ ว
มักจะหมายถึง bacterial infection เท่านัน้ ทัง้ ๆ ที่ จริง ๆ แล้ ว pathogen จาพวก fungus, parasite และ
virus ก็สามารถทาให้ เกิดinfection ของ bone และ bone marrow ได้
Infective (suppurative) osteitis หมายถึง การที่ infection involve เฉพาะ cortex ของ bone
เท่านัน้ ซึง่ ภาวะเช่นนี ้อาจเกิดขึ ้นเฉพาะแห่งได้ แต่สว่ นมากแล้ วมักจะร่วมกับ osteomyelitis ด้ วยเสมอ
ดังนันการแยกทางเอกซเรย์
้
หรื อทางพยาธิสภาพจึงทาได้ คอ่ นข้ างยาก แต่อย่างไรก็ตามก็ควรแยกให้ ได้ ซึง่
ในบางครัง้ ทาได้ เพราะในแง่ของการรักษาระหว่างสองโรคนี ้แตกต่างกัน รวมทัง้ outcome ก็แตกต่างกันด้ วย
ในบางครัง้ osteitis ไม่ได้ เกิดจาก bacterial infection เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ภาวะอื่นเช่น ankylosing
spondylitis, psoriasis และ Reiter's syndrome ซึง่ เราไม่อาจจะหา infective organism ได้ ก็ทาให้ เกิด
ภาวะ osteitis ได้ เช่นกัน
Infective (suppurative) periosteitis หมายถึง infection หรื อ contamination เฉพาะชัน้
periosteum ซึง่ คลุมอยูบ่ น bone เท่านัน้ แต่ตอ่ ไป organism ซึง่ อยูใ่ ต้ ตอ่ periosteum ก็จะ invade
bone และ bone marrow ได้ ในที่สดุ และก็เช่นเดียวกัน ภาพถ่ายเอกซเรย์ไม่อาจจะแยกระหว่าง

periosteitis, osteitis และ osteomyelitis ได้ นอกจากนี ้ภาวะ periosteitis จากเอกซเรย์ยงั สามารถพบได้
ในโรคอื่น ๆ อีก เช่น neoplastic, metabolic, inflammatory และ traumatic disorder ได้
ในทาง clinic ระยะต่าง ๆ ของการเกิด osteomyelitis มักจะแบ่งเป็ น acute, subacute และ
chronic ซึง่ จริง ๆ แล้ วไม่มีตวั บ่งชี ้ขอบเขตของการแบ่งที่แน่นอน และก็ไม่จาเป็ นว่าเมื่อเกิดภาวะ acute
osteomyelitis และ disease's process จะต้ องดาเนินไปสูภ่ าวะ subacute หรื อ chronic osteomyelitis
ในที่สดุ ดังนันจึ
้ งเป็ น เพียงแต่ความเข้ าใจกันทัว่ ไปว่า acute osteomyelitis หมายถึงช่วงแรกที่มีอาการ
ของ โรคทันทีทนั ใดทังในแง่
้
ของ symptoms and signs โดยที่ยงั ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ bone ทาง
เอกซเรย์และถ้ าพ้ นจาก acute phase นี ้โดยที่ไม่สามารถกาจัด infection ได้ โรคนี ้ก็จะดาเนินต่อไปสูภ่ าวะ
subacute และ chronic infection ในที่สดุ และเมื่อเข้ า สูภ่ าวะ chronic แล้ วเชื ้อบางส่วนจะยังคงอยูใ่ นเนื ้อ
bone หรื อเนื ้อ bone ที่ตายแล้ ว ในภาวะเช่นนี ้จะทาให้ ยากต่อการกาจัดเชื ้อออกจากร่างกายได้ ดังนันใน
้
บางครัง้ ที่ local resistance ไม่อาจต่อสู้กบั เชื ้อได้ ก็จะทาให้ เกิดการกาเริบของโรค osteomyelitis ขึ ้นได้ ใน
ผู้ป่วยบางรายสามารถผ่านระยะ acute และ subacute ไปได้ โดยไม่มีอาการทาง clinic มาก่อนมาตรวจ
ได้ อีกทีก็เข้ าสูภ่ าวะ chronic osteomyelitis แล้ ว ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นไปได้ ว่าร่างกายมีภมู ิต้านทานดีสามารถ
localize infective process ได้ หรื อได้ รับ partial treatment โดยที่ไม่ได้ รับการ diagnosis ที่ถกู ต้ องเพราะ
ไปคิดว่าเป็ นโรคอื่นก็ได้
ยังมี term อีกหลาย term ที่เราใช้ เวลาอธิบายภาพถ่ายที่ได้ จากเอกซเรย์ของ osteomyelitis ได้ แก่
sequestrum ซึง่ หมายถึงส่วนของกระดูกที่ตายแล้ วและแยกจาก living bone โดย granulation tissue
บางครัง้ เราจะพบ sequestrum ใน bone marrow หรื อนอกตัว bone ก็ได้ Involucrum หมายถึงชันของ
้
bone ที่ถกู สร้ างขึ ้นมารอบ ๆ bone เก่าเป็ น reparative process ในภาวะที่มี infection ของ bone
Brodie's abscess หมายถึง focus ของ bone infection (abscess) มีขนาดต่าง ๆ กัน อาจพบ
เป็ น single หรื อ multiple location ก็ได้ abscess นี ้จะหุ้มด้ วย granulation tissue และล้ อมรอบด้ วย
sclerotic bone ดังนี ้เอกซเรย์ที่ได้ จะเป็ น area of rarefaction, single or multiple locations ล้ อมรอบ
ด้ วย well demarked by eburned bone ในบางครัง้ จาก reactive process ที่มกั จะพบ sclerotic bone
มากมายโดยที่ไม่มี purulent area ให้ เห็น ภาวะเช่นนี ้เรี ยกว่า Garre's sclerosing osteomyelitis
อย่างไรก็ตามหากเราจะใช้ term นี ้ก็ควรใช้ เฉพาะเวลาที่ periosteum ที่มี reaction อย่างมากมายโดยที่
ไม่มี sequestrum หรื อ
purulent or little granulation tissue ภาวะนี ้พบน้ อย ถ้ าพบส่วนใหญ่พบที่ mandible และเชื ้อส่วน
ใหญ่มกั เป็ น Staphylococcus aureus
Etiology and Routes of infection

ส่วนใหญ่ของ bone infection มักจะเป็ น hematogenous spread แม้ วา่ จริง ๆ แล้ วอาจจะเกิด
จาก 4 ทางด้ วยคือ คือ
1. Hematogenous spread of infection เชื ้อ bacteria จะมาสู่ bone หรื อ joint ทาง blood
stream ส่วนตาแหน่งที่จะเกิด infection นันขึ
้ ้นอยูก่ บั anatomy ของ bone, blood vessels, local and
systemic body resistance, bacterial virulence ซึง่ จะได้ กล่าวโดยละเอียดต่อไป
2. Spread มาจากบริเวณข้ างเคียง infection จาก soft tissue ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งสามารถที่
จะแผ่ไปยัง bone หรื อ joint ที่อยูใ่ กล้ เคียงได้
3. Direct implantation ในบางครัง้ เชื ้อสามารถจะเข้ าสู่ bone หรื อ joint ได้ โดยตรง เช่น กรณีจาก
penetrating หรื อ puncture injury
4. Post-operative infection ในปั จจุบนั การผ่าตัดทาง orthopedic ค่อนข้ างจะก้ าวหน้ า และ
aggressive มีการใส่โลหะ เช่น plate, screws, nails และการทา joint replacement กันมากขึ ้น ดังนัน้
post-operative bone and joint infection จึงพบมากขึ ้นและเป็ นเรื่ องที่สาคัญยิ่งเรื่ องหนึง่ ต่างจากหลาย
สิบปี ที่ผา่ นมา
แม้ วา่ bacteria ทุกตัวสามารถทาให้ เกิด osteomyelitis ได้ ก็ตาม ใน newborn period เราพบว่า
เชื ้อส่วนใหญ่ได้ แก่ Steptococcus ทังชายและหญิ
้
งมีโอกาสเป็ นได้ เท่า ๆ กัน ใน childhood 90 กว่า
เปอร์ เซนต์เกิดจาก Staphylococcus aureus และเกือบทังหมดเป็
้
นเชื ้อที่ resist ต่อ penicillin (Staph
coagulase positive)
คนไข้ สว่ นใหญ่มกั จะพบ primary source of infection ได้ แก่ boils, teeth abscess และ upper
respiratory tract infection บ่อยครัง้ ที่เรามักจะได้ ประวัติ minor trauma มาก่อน เชื่อว่า injury อาจจะ
เป็ นสาเหตุโดยอ้ อมที่ทาให้ เกิด osteomyelitis โดยอาจทาให้ local resistance ลดลง หรื ออาจเป็ นทางให้
เชื ้อเข้ าไปใน bone และ aggravate ให้ infection ที่มีอยู่แล้ วรุนแรงขึ ้นก็ได้ ยังไม่มีใครทราบชัด
Pathophysiology of bone infection
เช่นเดียวกับ infection ในตาแหน่งอื่นของร่างกาย การจะเกิด infection ได้ ขึ ้นอยูก่ บั balance
ระหว่าง parasite ซึง่ ในที่นี ้หมายถึง bacteris, local and systemic host resistance (และ antibiotic
therapy ในกรณีที่ได้ รับการรักษาด้ วยยา) ในส่วนของ bacteria มี factor ที่เราจะต้ องคานึงถึงมากมาย
ได้ แก่ area of entry, localization, virulence และ colonization of the area ในแง่ของ host เอง ขึ ้นอยู่
กับ anatomical properties of the involved bone, cellular and humoral immune mechanism and
reparative process of the demaged area สาหรับ antibiotic จะพูดละเอียดในตอนต่อไป

Localization of infection
ในสมัยก่อนโดยการสังเกตพบว่า การมีแต่ bacteria ที่ bone อย่างเดียวไม่อาจทาให้ เกิด infection
ได้ ในการทดลองในสัตว์เพื่อทาให้ เกิดอาการ osteomyelitis เหมือนในคนก็ทาให้ เกิดได้ ยากมาก ไม่วา่ จะ
โดยการฉีด virulent bacteria เข้ าไปใน bone marrow โดยตรง หรื อฉีดเข้ าตาม blood stream
จนกระทัง่ Wilensky ได้ ตงสมมุ
ั ้ ตฐิ านว่า venous thrombosis น่าจะมีสว่ นสาคัญในการทาให้ เกิด bone
infection ซึง่ Scheman และ Norden ได้ พิสจู น์ตามโดยฉีด sclerosing agent (Sodium morrhuate) เข้ า
ไปใน medullary canal ของกระต่ายพร้ อม ๆ กับฉีด bacteria เข้ าไป พบว่าทาให้ เกิดภาวะ osteomyelitis
เหมือนที่เกิดในคนได้ จากนี ้เองทาให้ เชื่อว่า sclerosing agent เป็ นตัวทาให้ เกิด vascular occlusion ผล
ที่ตามมาคือมี vascular stasis และ plasma transudate และ factors เหล่านี ้เองที่ทาให้ bacteria มาอยู่
เพราะมีอาหารเพื่อใช้ ในการเจริญเติบโตและแบ่งตัว กล่าวโดยสรุปก็คือ การที่จะเกิด osteomyelitis ได้
นอกจากจะมี pathologic bacteria มายัง bone นัน้ ๆ แล้ ว bone จะต้ องมีสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมเพื่อ
การเจริญเติบโตและการแบ่งตัวของ bacteria ซึง่ ในจานวนนี ้ ได้ แก่ vascular stasis เพื่อทาให้ เกิด
localization นอกจากนี ้ต้ องมี blood clot, plasma necrosis เพื่อ bacteria จะได้ มีอาหารเพื่อการ
เจริญเติบโตและการแบ่งตัว
ใน hematogenous osteomyelitis การที่จะเกิด infection ตรงส่วนใดของ bone ขึ ้นอยู่กบั อายุ
ของคนไข้ ใน childhood hematogenous osteomyelitis (1-16 ปี ) มักจะเกิดที่ metaphysis ของ long
bone Hobo (1921) และ Trueta (1959) ได้ พิสจู น์ให้ เห็นว่า nutrient arteries ที่เข้ ามาที่ bone
หลังจากให้ branches ต่าง ๆ แล้ ววกกลับมาในลักษณะรูปโค้ ง (hairpin-turn) ต่อกับ vein ซึง่ มี diameter
ที่โตกว่า (รูปที่ 1) โดยที่ vein เส้ นนี ้ติดต่อกับ venous sinusoid ของ marrow ทัง้ Hobo และ Trueta
เชื่อว่าจากการที่ vein ตรง metaphysis มี diameter โตกว่า capillary นี ้เองจะทาให้ เลือดไหลช้ า ถ้ ามี
bacteria emboli เข้ ามาก็จะทาให้ อยูใ่ นตาแหน่งนิ่งและทาให้ เกิด thrombosis ของ vein ในที่สดุ จะมี
retrograde occlusion ของ capillaries มี transudation และเกิด marrow necrosis ซึง่ ก็เป็ นภาวะ
แวดล้ อมที่เหมาะต่อการเจริ ญเติบโตและการแบ่งตัวของ bacteria เป็ นอย่างดี
แม้ วา่ เราจะอธิบายการเกิด osteomyelitis โดย microvascular anatomyได้ ตามที่กล่าวมาแล้ วก็
ตาม เรายังไม่สามารถอธิบายได้ วา่ ทาไมใน childhood osteomyelitis จึงเป็ นมากที่ long bone เช่น tibia
และ femur มากกว่าที่อื่น เช่น fibula และ ulna Starr และ Robertson ได้ ให้ ข้อคิดเห็นว่า ในเด็กที่
กาลังเจริญเติบโต epiphyseal plate เป็ นตาแหน่งที่รับ trauma มากที่สดุ ดังนันจึ
้ งมีโอกาสที่จะได้ รับ
trauma มากกว่าที่อื่น โดยเฉพาะต่อ repeated minor trauma ซึง่ ในเด็กส่วนมากจะเป็ นที่บริเวณข้ อเข่า
จาก minor trauma นี ้เองอาจจะทาให้ เกิดมี mild metaphyseal hemorrhage และ necrosis โดยที่ไม่
มีอาการปรากฏออกมาให้ เห็นทาง clinic ถ้ าในกรณีที่มี circulating bacteria ตาแหน่งนี ้จึงเป็ นที่ที่
เหมาะสมที่ bacteria จะเกาะอยูแ่ ละเจริญเติบโตต่อไป ซึง่ สามารถใช้ อธิบายได้ ว่ามีผ้ ปู ่ วยเด็กบางส่วนที่

เป็ น osteomyelitis ให้ ประวัติ minor trauma มาก่อนที่จะมีอาการ แต่อย่างไรก็ตามจนถึงปั จจุบนั เท่าที่
ทราบยังไม่มีใครสามารถพิสจู น์ได้ วา่ ทฤษฏีนี ้จริงหรื อไม่

รูปที่ 1 Metaphyseal circulation in a growing long bone o fayoung rabbit (adapted from Hobo).
Hematogenous osteomyelitis ใน adult พบได้ ไม่คอ่ ยมาก เพราะในอายุขนาดนี ้ไม่มี growth
plate แล้ วจึงมีการติดต่อกันโดยตรงระหว่าง vascular system ของ metaphysis และของ epiphysis
และที่สาคัญอีกอันหนึง่ คือ ไม่คอ่ ยจะมี venous sinusoid เหมือนในเด็ก จึงใช้ อธิบายได้ วา่ ทาไมใน adult
จึงไม่คอ่ ยเป็ น osteomyelitisแต่ถ้าจะเกิดแล้ วมักจะเป็ นที่ subchondral region ของ long bone หรื อ
vertebrae ซึง่ Trueta ได้ พิสจู น์ให้ เห็นว่า subchondral vascular pattern ใน adult ก็เหมือนกับ growth
apparatus ใน childhood นัน่ เอง ในทานองเดียวกัน Trueta เชื่อว่าน่าจะมี slow blood flow ที่
subchondral veins และเป็ นที่ที่ bacterial emboli จะมา lodge อยูใ่ นระยะหลัง ๆ นี ้มีรายงานเรื่ อง
osteomyelitis ของ spine มากในพวก heroin addicts เชื่อว่าในผู้ป่วยพวกนี ้การฉีด heroin เข้ าเส้ น
นอกจากจะมี bacteria แล้ ว น่าจะมีสารตัวใดตัวหนึง่ ที่ทาให้ เกิด vascular occlusion ร่วมด้ วย
Hematogenous osteomyelitis of infants (อายุน้อยกว่า 1 ปี ) จุด แรกเริ่มของ infection มักจะ
เป็ นที่ metaphysis แต่สว่ นมากแล้ วมักจะมี invasion เข้ าไปใน epiphysis ร่วมด้ วย ที่เป็ นเช่นนี ้ Trueta
ได้ อธิบายโดยแสดงให้ เห็นว่ามี anastomotic channels จาก metaphyseal vascular system penetrate
ผ่าน epiphyseal plate ไปยัง epiphyseal vascular system ซึง่ เชื่อว่า channels นี ้เป็ นทางผ่านของ
bacterial infection จาก metaphyseal region ไปยัง epiphyseal region แต่มีอีกหลายคนเชื่อว่า
น่าจะมาจาก infection ซึง่ เริ่มจาก metaphysis แล้ ว spread เข้ าไปใน joint แล้ ว จาก joint จึงค่อย

involve epiphysis อีกที ทังนี
้ ้เพราะว่า epiphysis ที่ถกู involved ด้ วย infection มักจะเป็ น intraarticular
ซึง่ ได้ แก่ hip, shoulderjoints เป็ นส่วนใหญ่
นอกจากนี ้ยังมี bacterial infection อีกพวกหนึง่ ซึง่ แตกต่างจากที่กล่าวมาแล้ วได้ แก่ Salmonella
osteomyelitis พวกนี ้มักพบในผู้ป่วยที่เป็ น Sickle cell anemia และตาแหน่งที่ involved ได้ แก่ diaphysis
และมักจะเป็ นหลาย ๆ ที่ การที่เป็ นเช่นนันเชื
้ ่อว่าเป็ นเพราะผู้ป่วยพวกนี ้จะมี hypoxia ของ diaphyseal
marrow sinusoids ช่วยเร่งให้ มี sickling และ thrombosis นอกจากนี ้ sickling และ thrombosis ยังมี
ส่วนช่วยให้ เชื ้อ Salmonella เข้ าสูร่ ่างกายโดยผ่านทาง intestinal mucosa และในผู้ป่วยที่ไม่มี spleen จะ
ทาให้ organism ยังคงอยู่และ circulate ในกระแสโลหิต ซึง่ จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ วทังหมดจึ
้
งอธิบายได้
ว่า ทาไม Salmonella osteomyelitis จึงพบมากในผู้ป่วย sickle cell anemia นอกจากนี ้จากการ
study พบว่าเชื ้อ Salmonella ที่ทาให้ เกิด bacteremia ในผู้ป่วยพวกนี ้มีไม่กี่ serotypes และเชื ้อพวกนี ้ก็
ไม่คอ่ ยจะทาให้ เกิดหนองมากนัก
Severity and spread of infection
ความรุนแรงของ infection ที่เกิดขึ ้นนี ้ขึ ้นอยูก่ บั virulence ของ bacteria และ host defence
mechanism การที่ bacteria แต่ละชนิดจะมี virulence แค่ไหนอย่างไรไม่มีใครทราบชัด แต่ในแง่ของ
host แล้ วปฏิกิริยาเริ่มแรกที่ตอบสนองต่อ pyogenic infection ได้ แก่ inflammatory และ immune
response วัตถุประสงค์ก็เพื่อ localize และทาลาย bacteria ซึง่ ทัว่ ๆ ไปแล้ ว body response ที่
metaphysis ของ bone ในแง่ของ cellular และ humoral immune mechanism ก็ไม่ได้ แตกต่างไปจากที่
เกิดใน soft tissue อื่น ๆ เลย กล่าวคือ จาก process ของ acute inflammation จะทาให้ มีการขับ
exudate ซึง่ ประกอบไปด้ วย polymorphonuclear leukocytes และ fibrin เมื่อ process นี ้เกิดขึ ้นใน
bone ผลรวมของ exudate, bacterial product, vascular ischemia และ enzyme ซึง่ เกิดจากการ
disintegrate ของ polymorphs จะมีผลทาให้ เกิด necrosis ของ marrow และ trabeculae ถ้ า bacteria ที่
invadeเข้ าไปมี low virulence หรื อ host resistance สูง หรื อได้ antibiotic ในจานวนและเวลาที่
เหมาะสมเชื ้อก็จะถูกทาลาย marrow ที่ถกู ทาลายก็จะถูกซ่อมแซมและหายไปได้ ในที่สดุ
แต่ถ้าเชื ้อไม่ถกู ทาลาย process ของ infection ก็จะดาเนินต่อไป แต่ในbone จะแตกต่างไปจาก
ที่อื่น กล่าวคือ ใน marrow จะมี soft tissue เพียงเล็กน้ อยและ soft tissue นี ้จะถูกล้ อมรอบด้ วย bone
trabeculation ซึง่ แข็ง ดังนันการเพิ
้
่มขึ ้นของ จานวน exudate จึงเป็ นการเพิ่ม pressure ทาให้ exudate
ถูกบังคับให้ กระจายไปตาม medullary canals และ canals ใน cortical bone ซึง่ ได้ แก่ Volkmans และ
Haversian canals ดังนันผลที
้
่จะเกิดขึ ้นต่อไปจึงขึ ้นอยู่กบั ความหนาของ bone cortex และความหนา
และการยึดติดของ periosteum ต่อ cortical bone นัน่ คือ natural history ของ osteomyelitis จึงขึ ้นอยู่
กับตาแหน่งของ bone ที่ถกู involved และกับอายุของผู้ป่วย

ใน childhood พบว่า metaphyseal cortex จะบาง และ periosteum จะยึดติดกับ bone อย่าง
หลวม ๆ เท่านัน้ ดังนัน้ exudate จาก metaphyseal focus จึงดันให้ ผา่ น canals ของ metaphyseal
cortex สู่ periosteum และจะดัน periosteum ออกจากเนื ้อ bone ทาให้ เกิด disruption ของ
periosteal vessels ซึง่ ไปเลี ้ยง cortical bone (ดูรูปที่ 2)
การที่ขาดเลือดเช่นนี ้ทาให้ outer half ของ cortical bone ตายกลายเป็ น large sequestrum (ใน
การนี ้อาจเกิดจากการขาด blood supply จาก endosteum จากการที่มี thrombosis ของ branches of
nutrient artery ร่วมด้ วยก็ได้ ) ในที่สดุ sequestrum นี ้จะถูกแยกออกจาก living bone และแทรกอยู่ระหว่าง
pus ถ้ าในระยะนี ้ผู้ป่วยยังไม่เสียชีวิต ขันต่
้ อไปคือ reparative process โดย medullary canals
จะสร้ าง fibrous tissue และ new bone ส่วนข้ างนอกก็จะมีการสร้ าง new bone โดย periosteum ซึง่ ถูก
lift ขึ ้นกลายเป็ น subperiosteal new bone ซึง่ ภาพจาก เอกซเรย์เราเรี ยกว่า involucrum ในเด็กที่กาลัง
เจริญเติบโตจะมีการสร้ าง involucrum เป็ นจานวนมากจนกระทัง่ หุ้ม necrotic cortex (sequestrum)
เนื่องจาก sequestrum ไม่มี blood supply และมี pus หุ้มอยู่โดยรอบทาให้ เป็ นที่อยูข่ อง bacteria โดยที่
antibiotic และ antibodies ไม่อาจจะเข้ าไปถึงจึงเป็ น potential source of re-infection

รูปที่ 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 จะยึดติดกับ bone แน่นมากและเนื ้อ cortex ก็หนา ดังนัน้ infection
ซึง่ ส่วนมากมักจะอยู่ที่ subchondral region จึง spread ไปตาม medullary canal ซึง่ อาจจะ spread
ไปทังหมดก็
้
ได้ และในบางครัง้ อาจจะทะลุ ผ่าน articular cartilage เข้ าไปสู่ joint space ได้ ใน vertebra
infection จะผ่าน cartilagenous end plate เข้ าไป destroy intervertebral disc ใน กรณีที่เชื ้อทะลุผา่ น

cortex ไปสู่ periosteum ได้ pus มักจะทะลุผา่ น periosteum ซึง่ บางและยึดติดกับ bone อย่างค่อนข้ าง
เหนียว ทาให้ เกิด soft tissue abscess และเนื่องจาก periosteum ไม่ถกู ยกขึ ้นจาก bone
periosteal,blood supply จึงไม่เสีย ดังนันใน
้ adult type osteomyelitis จึงไม่คอ่ ยมี sequestrum
ใน infants การกระจายของ infection เป็ นไปค่อนข้ างเร็ว ดังนันinvolvement
้
ของ the whole
shaft จึงเป็ นไปเร็วมาก นอกจากนี ้การ spread เข้ า joint ผ่านทาง epiphysis ตามที่กล่าวมาแล้ วก็พบได้
มาก เนื่องจาก metaphyseal cortex บางและ immature จึงเป็ นเหตุให้ exudate spread ไปถึง
periosteum ได้ ง่ายขณะเดียวกัน periosteum ยังบางอยู่ pus จึงทะลุผา่ นไปยัง soft tissue ที่อยู่ รอบ ๆ
ได้ ดังนัน้ form นี ้ของ infection จึงพบมี bone destruction มากพอ ๆ กับ ที่พบว่ามีการสร้ าง involucrum
เป็ นจานวนมากเช่นกัน
Peristence of infection (chronicity)
แม้ วา่ ในปั จจุบนั มี mortality rate จะลดลงจากเดิมประมาณ 45% ลงมาจนเกือบไม่มีแล้ วก็ตาม
ปรากฏว่า 15 ถึง 30 % ของผู้ป่วย acute osteomyelitis จะ turn ไปเป็ น chronic ซึง่ สาเหตุก็คงมาจาก
หลายอย่างเป็ นต้ นว่า acute osteomyelitisอาจจะสิ ้นสุดลงแค่ stage ซึง่ มี new bone และ fibrous
tissue formation หุ้มล้ อมรอบ infection และ sequestrum ตามที่กล่าวแล้ ว แต่อย่างไรก็ตามระยะต่อมา
อาจเป็ นเดือนหรื อปี อาจจะมี progression ของ infection ต่อได้
เนื่องจากไม่มี biological enzyme ไหนที่สามารถย่อย mineralized bone ได้ ใน stage เดียว จึง
จาเป็ นต้ องมีระยะ demineralization ก่อน ก่อนที่จะมี matrix resorption นัน่ คือ เพื่อกาจัด necrotic
bone จึงจาเป็ นต้ องมี contact ระหว่าง surface ของ necrotic bone กับ viable cells หรื อ granulation
tissuesเนื่องจาก necrotic trabecular bone มี large peripheral surface เมื่อเทียบ กับ tissue mass
(9cm2/gm) ซึง่ ตรงข้ ามกับ cortical bone ซึง่ surface area ต่อ mass เป็ น 0.2cm2/gm. นัน่ คือ เล็ก
กว่าประมาณ 50 เท่า นัน่ คือเหตุผลว่า resorption ของ cortical bone เป็ นไปได้ ช้ามาก จากการที่มี
necrotic bone ชิ ้นใหญ่ ๆ โดยเฉพาะ cortical bone ไม่วา่ จะเกิดจาก inflammation จาก fracture หรื อ
จากการทาผ่าตัดจะขวางต่อ process of bone healing และยิ่งถ้ ามี infection ร่วมหรื อมี persistent
infection ก็จะทาให้ เกิด chronic steomyelitis และ vicious cycle เพราะ necrotic bone จะเป็ นที่อยู่
ของ organism บางครัง้ การที่มีpersistent state of chronic bacterial infection จะทาให้ เกิด amyloidosis
ได้
นอกจากที่กล่าวมาแล้ วสาเหตุอื่นที่ทาให้ เกิด persistent infective osteomyelitis ได้ แก่
inadequate antibiotic therapy, high natural resistence weakly virulent organism ทาให้ infection
คงอยูเ่ ฉพาะที่ เช่นที่บริเวณ metaphysis พยาธิสภาพที่พบจึงอาจเป็ นแค่ granulation tissue หรื อ
abscess ซึง่ ทัง้ 2 forms นี ้ สามารถที่จะ culture ได้ bacteria หลายคนเรี ยก infection form นี ้ว่า primary

subacute hematogenous osteomyelitis ในปี ค.ศ. 1836 Sir Benjamin Brodie ได้ รายงานถึง small
localized abscess ที่ tibia ของผู้ป่วยโดยที่ไม่มีประวัติ acute illness มาก่อน น่าจะเป็ น infection form นี ้
ก็ได้ ในบางครัง้ localized area of infection นี ้อาจจะค่อย ๆ spread ออกไปทาให้ เกิด multiple
intramedullary abscess, bone destruction และ new bone formation ซึง่ บางครัง้ พบมีจานวนมากซึง่
ตรงกับที่ Garre ได้ described ไว้ เป็ น sclerosing osteomyelitis ซึง่ form นี ้ พบมากใน Africa
Primary subacute osteomyelitis นี ้พบได้ ทวั่ ๆ ไป พวกนี ้มักไม่ได้ classical clinical history
เหมือนพวก acute osteomyelitis อย่างไรก็ตามพบว่าตลอดเวลา host จะยังคงมี reaction ต่อ infection
ชนิดนี ้ตลอดเวลา แต่เป็ นไปในทางที่ช้าและไม่รุนแรง แต่ไม่อาจทราบได้ วา่ ทาไมจึงไม่สามารถ eradicate
เชื ้อได้ หมดได้ ในการ culture พบว่าเชื ้อที่ทาให้ เกิด infection ทัง้ 2 forms นี ้ยังคงเป็ น staphylococcus
แต่ less virulent กว่าที่ทาให้ เกิด acute osteomyelitis
Tuberculous osteomyelitis
ในปั จจุบนั นี ้เชื่อว่า tuberculous osteomyelitis มักจะเป็ น secondary infection spread จาก
pulmonary focus มาสู่ bone ทาง blood stream เกิดจาก tuberculous bacilli ซึง่ เป็ น humar type
ส่วนการที่มาสู่ vertebrae หรื อ epiphysis ได้ อย่างไรยังไม่มีใครทราบแน่ชดั แต่การตอบสนองของ bone
ต่อ tubercle bacilli ก็เหมือนกับของ tissueอื่น ๆ ของร่างกาย ได้ แก่ การสร้ าง granulomatous reaction
and caseation necrosis ซึง่ ทัง้ 2 อย่างนี ้ไม่เกี่ยวข้ องกับการขาด blood supply หรื อ proteolytic
anzyme แต่อย่างใด ดังนัน้ bone destruction ที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นแค่ผลจาก pressure atrophy จากการที่
ค่อย ๆ มี accumulation ของ tuberculous grannloma material เท่านัน้ และเนื่องจากไม่มี disruption
ของ blood supply ต่อ bone ดังนัน้ จึงไม่มี sequestrum นอกจากนี ้ยังพบว่า caseous necrosis มีผล
inhibit ต่อการสร้ าง bone ด้ วย แต่ไม่ทราบเพราะเหตุใด ดังนันในactive
้
phase ของ tuberculous
osteomyelitis จึงพบ pathology เป็ น bone destruction โดยที่ไม่ sequestrum และไม่มี new bone
formation หรื อถ้ ามีก็น้อย มาก นอกจากนี ้จะพบค่อย ๆ มีการกินเข้ าไปใน joint, intervertebral disc
และ parosteal tissue ได้
Clinical picture
โดยทัว่ ไปอาการทาง systemic ของผู้ป่วย acute osteomyelitis ก็ได้ แก่อาการของ acute
septicemia มีไข้ สงู chills, vomiting และ dehydration ส่วนใน neonatal และ infant มักไม่คอ่ ยมี
systemic symptom นัน่ คือ ใน new born บางครัง้ อาจไม่มีไข้ แต่จะมี irritability, refuse feeding และ
fail to gain weight หรื อ maintain weight ดังนันใน
้ new born หรื อ premature ควรจะได้ รับการเอาใจใส่

แม้ วา่ symtemic reaction จะมีเพียงนิดเดียว เพราะการละเลยจะทาให้ diagnosis โรคไม่ได้ หรื อ
delayed diagnosis and treatment
อาการที่สาคัญที่สดุ ของ acute steomyelitis คือ bone pain พวกนี ้จะปวดมากและปวด
ตลอดเวลา บางครัง้ อาการจะเป็ นมากขึ ้นเวลามีการเคลื่อนไหว ทังนี
้ ้เป็ นเพราะการเพิ่ม tension ใน bone
ตาแหน่ง metaphysis ซึง่ มี infection มีการ produce inflammatory exudate และ pus ออกมาตามที่
กล่าวแล้ วเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจาก motion ผู้ป่วยมักจะไม่ขยับอวัยวะส่วนนัน้
ภาวะเช่นนี ้เรา
เรี ยกว่า pseudoparalysis ทาให้ ในบางครัง้ เราต้ องแยกออกจากพวก paralytic neuromuscular
diseases ถ้ า acute osteomyelitis นี ้เกิดที่ bone ของ lower limb เด็กจะไม่ยอมเดินลงน ้าหนักที่ขานัน้
หรื อถ้ าเดินก็จะเดินแบบ antalgic limp
ถ้ าผู้ป่วยไม่ได้ รับการรักษาในระยะแรกนี ้โรคก็จะดาเนินต่อไป exudate pus จะถูกดันออกมา
ทาง canal ทะลุ bone cortex มา subperiosteum หรื อทะลุ periosteum เข้ าไปใน soft tissue ตามที่
กล่าวแล้ ว ทาให้ ลด pressure ใน bone อาการปวดจะลดลง แต่จะมีอาการทาง soft tissue เพิ่มมากขึ ้น
ในการตรวจร่างกายถ้ าเราให้ ผ้ ปู ่ วยชี ้ตาแหน่งที่ปวดมากที่สดุ
ผู้ป่วยมักจะชี ้ตรงตาแหน่ง
metaphysis ที่ถกู involved ได้ จากการดูจะพบมี local swelling จาก local response ต่อ process of
infection
ในการคลาควรใช้ ความนุม่ นวลเพราะผู้ป่วยจะเจ็บมากโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ๆ จะร้ อง
ตลอดเวลาที่เราทาการตรวจ ลักษณะที่สาคัญคือ sharp tenderness เหนือบริเวณ metaphysis ที่ถกู
affected กล่าวคือ ถ้ าเราค่อยใช้ นิ ้วกดเหนือบริเวณที่ล้มเราอาจพบตาแหน่งหนึง่ ซึง่ เด็กจะร้ อง ซึง่ เชื่อว่า
เป็ นตาแหน่งที่มี infection
เนื่องจาก process ของ infection อยูภ่ ายใน bone อาการทาง soft tissue จะเป็ นเพียง local
reaction เท่านัน้ ดังนันที
้ ่ผิวหนังจึงไม่พบมี redness เหมือนกับ soft tissue abscess ยกเว้ น stage หลัง
ๆ ที่ pus ทะลุจาก bone มาสู่ soft tissue แล้ ว
ในบางครัง้ local reaction อีกอย่างที่เราจะพบคือ muscle จะมี spasm เพื่อ immobilize ไม่ให้
มีการเคลื่อนไหว joint จะอยูใ่ นท่าที่ผ้ ปู ่ วยสบายคือ slight flexion แต่อยูใ่ น degree ที่น้อยกว่าของ septic
arthritis นอกจาก soft tissue รอบ ๆ metaphysis ที่ถกู affected จะบวมแล้ ว ในข้ ออาจจะมี effusion
ซึง่ เราเรี ยกว่า sympathetic sterile effusion ซึง่ เราต้ องแยกจาก bacterial infectionให้ ได้

Roentgenographic picture
ในระยะ 2-3 วันแรกของโรค การเปลี่ยนแปลงที่พบโดยการใช้ เอกซเรย์เป็ นแต่เพียง deep soft
tissue swelling รอบ ๆ metaphysis ที่ถกู affected ทังนี
้ ้เป็ นผลจาก local reaction ต่อ process ของ

infection ซึง่ ก็ได้ แก่ presumptive evedence เท่านัน้ 3-4 วันต่อมา local inflammatory exudate มี
มากขึ ้นเอกซเรย์ picture อาจจะเห็นชัดขึ ้นเป็ น hazy smoky appearance ที่ affected bone ประมาณ 712 วันเริ่มมี bone resorption ที่ trabeculae จากผลของ hyperemia ตามที่กล่าวแล้ วเอกซเรย์ picture จะ
ได้ เป็ น irregular spotty areas of refraction ใน ช่วงนี ้เอง pus และ exudate จะถูกขับออกไปอยูไ่ ต้
periosteum ทาให้ periosteum ถูกยกขึ ้นพร้ อมกับมีการสร้ าง reactive new bone ซึง่ เราเรี ยกว่า
involucrum เกิดขึ ้น โดยทัว่ ไประยะนี ้จะปรากฏประมาณ 10-14 วันหลัง infection ตามที่กล่าวแล้ ว
นอกจาก pus และ exudate จะถูกขับออกมาทาง cortex และ periosteum แล้ ว บางส่วนก็จะถูก force ไป
ตาม medullary canals ดังนันระยะนี
้
้อาจพบ radiolucency ตามแนว medullary canals มีขนาดโต
มากขึ ้น ต่อมาเมื่อ cortical bone ถูก cut off blood supply กลายเป็ น dead bone ซึง่ เราเรี ยกว่า
sequestrum จะพบเป็ น dense bone with jagged irregular sharp edge ล้ อมรอบด้ วย radiolucent
area of pus และ granulation tissue การที่เห็น sequestrum dense กว่า bone รอบ ๆ เป็ นเพราะ
sequestrum ไม่มี blood supply จึงยังคงมี mineral content เท่าเดิมในขณะที่ living bone ที่อยู่รอบ ๆ
จะถูก decalcified จาก process of hyperemia จากการที่มี infective process ของ bacterial infection
ในกรณีที่ bacteria มี virulence มาก periosteum บางส่วนจะถูกทาลายทาให้ ไม่อาจสร้ าง bone
ขึ ้นใหม่ได้ ในขณะที่บริเวณรอบ ๆ ยังคงสร้ าง involucrum ได้ ทาให้ เกิดเป็ น cloaca ซึง่ channel นี ้จะเป็ น
ที่ที่ pus ถูก drain ออก และบางครัง้ มี small sequestrum ถูกขับออกมาสูภ่ ายนอกได้ ด้วย
ในขณะที่ periosteum ถูกยกขึ ้นพร้ อมกับที่ตวั มันเองก็สร้ าง bone ขึ ้นมาใหม่ ทาให้ involucrum
ที่ได้ เป็ น layers ซึง่ บางครัง้ ต้ องแยกจากพวก malignancy แต่อย่างไรก็ตาม involucrum เหล่านี ้มักจะ
รวมกันเป็ นชันหนา
้
ๆ ไม่สม่าเสมอ ซึง่ เป็ น good indication ว่าไม่ใช่เกิดจาก process of malignancy
Laboratory finding
ในแง่ของ C.B.C. พบว่า white blood cell count จะสูง ส่วนใหญ่จะเป็ น neutrophils และ shift to
the left blood culture จะ positive ได้ ในบางราย erythrocyte sedimentation rate ส่วนใหญ่จะเพิ่มสูงขึ ้น
และใช้ เป็ นตัว followup ติดตามผลของการรักษาได้ ด้วย
Radionuclide bone scan ในระยะหลังถูกนามาใช้ ร่วมในการ diagnose acute osteomyelitis
เพิ่มมากขึ ้น 99mTC-phosphate bone scan ถือว่า sensitive ที่สดุ เชื่อถือได้ มากที่สดุ และค่อนข้ าง safe
เมื่อคิดถึง radiation exposure เพราะเมื่อ เทียบจาก standard radiographic examination แล้ วพบว่าพอ
ๆ กัน ดังนันจึ
้ งปลอดภัยเมื่อนามาใช้ กบั เด็ก scan จะ positive ภายใน 24 ชม. แรกหลังจากมีอาการ
ทาง clinic หรื อ 10-14 วันก่อนที่จะมี roentgenographic change นอกจากนี ้ยังใช้ แยกจาก cellulitis
pyogenic arthritis ได้ กล่าวคือใน cellulitis จะมี progressive decrease in activity with time ในขณะที่
ใน osteomyelitis จะเพิ่มหรื อคงเดิมตลอดเมื่อใช้ serial images ดังนันการถ่
้
ายภาพเป็ นระยะ ๆ และ

หลาย ๆ ท่าในตาแหน่งที่ถกู affected จะช่วยแยกสอบโรคนี ้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ laboratory
และ clinical เข้ ามาร่วม
ในกรณีที่แยกจาก synovitis และ arthritis โดยเฉพาะในเด็กถือเป็ นเรื่ องสาคัญมาก จากการศึกษา
พบว่า ผู้ป่วยทัว่ ไป acute transient synovitis และ pyogenic arthritis ในระยะแรก ๆ จะให้ normal bone
scan
อย่างไรก็ตามมีบางเปอร์ เซนต์ที่พบมี cold defect หรื อ negative bone scan ซึง่ พบในระยะแรก ๆ
ของโรค แต่ถ้า follow-up แล้ วพบว่าจะ positive ซึง่ อันนี ้อาจอธิบายได้ จาก early stage ของ bone
infection มี thrombosis และ bone infarction ดังนัน้ scan จึง negative ดังนันการใช้
้
bone scan
follow-up ร่วมกับ clinical finding และ laboratory finding จะเป็ นตัวช่วยค่อนข้ างมาก
Differential diagnosis
ใน acute osteomyelitis ระยะแรกมักจะ diagnose ยากจึงถูกมองข้ ามไปไปคิดถึง septicemia
เป็ นส่วนใหญ่ ดังนันในผู
้ ้ ป่วยเด็กที่ได้ รับการ diagnosis ว่าเป็ น septicemia จึงควรตรวจดู limbs ให้ ดีว่า
จะมี acute osteomyelitis ด้ วยหรื อไม่และถ้ าเป็ นไปได้ ควรใช้ bone scan ร่วมด้ วยเสมอในระยะที่มี
ปั ญหา
นอกจากนี ้ในเด็ก ๆ โรคที่เราจะต้ องแยกให้ ได้ คือ acute rheumatic fever, septic arthritis, acute
rheumatoid arthritis, cellulitis, acute leukemia poliomyelitis, infantile cortical hyperostosis
hypervitaminosis A และ malignant bone tumor เช่น Ewing's sarcoma
Treatment
ในปั จจุบนั ผลของการรักษา acute osteomyelitis ได้ รับผลดีมาก สามารถลด mortality ลงมาน้ อย
กว่า 2% เมื่อเทียบกับสมัยก่อนซึง่ สูงถึงประมาณ 20-25% นอกจากนี ้ morbidity ต่าง ๆ ก็ลดลงมากด้ วย
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การได้ early diagnosis และ proper management
ปั จจุบนั นี ้ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยูใ่ นเรื่ องของการรักษาว่า เมื่อไรคือเวลาเหมาะสมที่ควรทา
และอะไรคือ indication ในการทาผ่าตัด ในสมัยก่อนที่จะมี penicillin ใช้ การรักษาใช้ วิธีการผ่าตัดทา
wide saucerization ของ bone โดยถือว่าเป็ น emergency โดยวิธีผ่าตัดใหญ่ในภาวะ septicemia เช่นนี ้
พบว่าอันตรายมาก จึงเปลี่ยนมาทาผ่าตัดเล็กลงเพียงแต่ drain abscess และ decompress medullary
canals ในระยะแรกมักจะ delay การผ่าตัดชนิดนี ้ไป รอจนกระทัง่ ให้ support treatment จนกระทัง่ ผู้ป่วยดี
ขึ ้นแล้ วค่อยทาผ่าตัด ซึง่ ผลที่ได้ ก็ไม่คอ่ ยดีนกั จนกระทัง่ เมื่อมี penicillin ใช้ พบว่าการรักษาโดยการใช้ ยา
อย่างเดียวในผู้ป่วย acute osteomyelitis จากเชื ้อ staphylococcus และ streptococcus ได้ ผลดี
มาก จนกระทัง่ ไม่ยอมรับวิธีการรักษาโดยการทาผ่าตัด อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าการรักษาจะ

ได้ ผลดีโดยยาเมื่ออยูใ่ นระยะ 1-5 วันแรก ถ้ าหลังจากนันหรื
้ อกรณีเชื ้อดื ้อยาผลของการรักษาไม่เป็ นที่นา่
พอใจ และมี complication สูง โดยเฉพาะปั จจุบนั นี ้พบว่า เชื ้อ staphylococcus ดื ้อต่อ penicillin มาก
ดังนันการรั
้
กษาที่ถกู ต้ องเหมาะสม จึงยังคงเป็ นจุดที่ถกเถียงกันอยู่
อย่างไรก็ตาม basic principle ในการรักษา acute osteomyelitis ยังคงเหมือน infection ที่อื่น
ซึง่ ได้ แก่
1. การนอนพักและ splint affected limb ไว้
2. Elevate affected limb
3. Supportive treatment ซึง่ รวมทังการให้
้
blood transfusion เมื่อจาเป็ น
4. Early treatment with appropriate antibiotic
5. ทาผ่าตัดในเวลาที่เหมาะสมเมื่อมี indication
Conservative treatment หัวใจสาคัญของวิธีนี ้คือ early diagnosis และการให้ appropriate
antibiotic การ delayed diagnosis รอจนกระทัง่ มี X-ray change พบมี periosteal reaction แสดงว่า
โรคนี ้ดาเนินผ่านมาแล้ ว 10 วัน เราควรได้ diagnosis จากประวัตแิ ละการตรวจร่างกายก่อนที่จะมี X-ray
change ในกรณที่สงสัยไม่แน่ใจ และอยูใ่ นที่ ๆ ทาได้ อาจใช้ bone scan และ C.T. scan ร่วมด้ วยก็ได้ แต่
ทังนี
้ ้ต้ องมีประสบการณ์ด้วย ดังนี ้ทางที่ปลอดภัยที่สดุ คือคิดถึงไว้ ก่อน แล้ วให้ intensive treatment โดยเร็ว
ซึง่ ในกรณีนี ้ผู้ป่วยบางรายอาจจะหายโดยที่เราไม่ได้ diagnosis แต่ก็ยงั ดีกว่ารอจนได้ diagnosis แต่ผ้ ปู ่ วย
ไม่หายหรื อมี complication เมื่อเริ่มการรักษา ควรทาพวก routine lab ซึง่ ได้ แก่ urinolyasis, complete
blood count, hematocrit และ E.S.R., blood culture ซึง่ blood culture นี ้ควรจะทา 3 ครัง้ แยกกัน และ
ควรห่างกันครัง้ ละประมาณ 2 ชม. ถ้ าเป็ นไปได้ ควรจะ aspirate บริเวณที่สงสัยด้ ายเข็มเบอร์ 18 แล้ วส่ง
fluid ที่ได้ ซงึ่ อาจเป็ น exudate หรื อ pus ก็ได้ ส่ง stained smear เพื่อให้ ได้ clue ในการรักษา culture
and sensitivity ซึง่ มักจะได้ ผลประมาณ 48 ชม. การตัดสินใจให้ antibiotic ควรคานึงถึงความจริงที่วา่
85% ของ acute osteomyelitis เกิดจาก staphylococcus aureus, 8-10% เป็ น straptococcus
Penicillin G sodium ยังคงเป็ น drug of choice สาหรับ non-penicillinase producing staphylococci
(จากหลาย ๆ series พบมีประมาณ 30-50%) และสาหรับ streptococci เกือบทังหมดในกรณี
้
penicillinase-producing straphylococci ควรใช้ semisynthetic drug ซึง่ ได้ แก่ oxacillin หรื อ methicillin
ดังนันก่
้ อนจะได้ ผล culture และ sensitivity ควรเริ่มให้ การรักษาโดยให้ penicillin G sodium ร่วมกับ
semisynthetic penicillin ตัวใดตัวหนึง่ ทาง intravenous Boland แนะนาให้ initial treatment ด้ วย
penicillin G sodium 250000 units/kg. 24 ซม. และ oxacillin 300000 units/kg. ต่อ 24ชม.โดยแบ่งให้
ทุก 4 ชม.ให้ จนกระทัง่ ได้ ผล cultureและ sensitivity ดูวา่ ตัวไหนให้ ผลดีก็คงไว้ อีกตัวก็ยกเลิกไป ระยะเวลา
ของการให้ ส่วนใหญ่นิยมให้ intravenous นาน 2-3 สัปดาห์ แล้ วเปลี่ยนเป็ นกินเมื่อ control clinical ได้ แล้ ว
จึงให้ ตอ่ ไปอีก 3-4 สัปดาห์จนกระทัง่ clinical และ laboratory evidence อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ

ในระหว่างที่ให้ conservative treatment นี ้ควร evaluate ผู้ป่วยวันละหลาย ๆ ครัง้ โดยดูไข้ local
pain, tenderness, redness และ swelling ถ้ า respond ต่อ antibiotic ดีก็อาจไม่จาเป็ นต้ องทาผ่าตัด
แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักควรจะต้ องทาผ่าตัดเมื่อ condition เหมาะสม หรื อถ้ าอาการต่าง ๆ ไม่ดีขึ ้น
ภายใน 48 ชม. ก็ควรทาการผ่าตัดรักษา
Surgical management
จากรายงานของ Trueta, Buchman และคนอื่นมีความเชื่อว่า จาก pathophysiology ของ bone
infection ตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นตรง area ที่มี infection จะมี pressure สูง มี thrombosis ทาให้
antibiotic ที่ให้ เข้ าไปไม่ถึง area ของ bone infection (ซึง่ เหตุผลนี ้บางคนเชื่อว่าเป็ นเหตุหนึง่ ที่ทาให้ bone
scan negative ที่เราเรี ยกว่า cold area) ดังนันจึ
้ งแนะนาให้ ทาผ่าตัดเพื่อลด pressure และ drain หนอง
ซึง่ ทาโดยเจาะรูผา่ น bone cortex เข้ าไปยังบริเวณ metaphysis ที่มี infection โดยวิธีการนี ้จะทาให้ ลด
pressure ของ bone marrow บริเวณ metaphysis ทาให้ antibiotic เข้ าถึง affected area รวมทังหนอง
้
ถูก drain ซึง่ ตรงตาม principle ของการรักษา infection ส่วนมากแล้ วเกือบทุกรรายที่ทาผ่าตัดจะพบมี
subperiosteal collection of pus และเมื่อ drill ผ่านทะลุ cortex แล้ วจะพบ pus และ necrotic tissue
ไหลทะลักออกมา ในบางรายงานมีความเชื่อว่าแม้ เวลาผ่าตัดจะไม่พบลักษณะ pathology ตามที่กล่าว
มาแล้ วก็ตาม การ drill bone แค่นี ้ไม่ได้ ทาให้ เกิด complication แต่อย่างใด ตรงข้ ามการรักษาควรจะ
ได้ ผลดีเพราะ antibiotic เข้ าถึง area ที่มี infection ก่อนที่จะมี frank pus
ในส่วนตัวของผู้เขียนชอบที่จะรักษาผู้ป่วย acute osteomyelitis โดยการทาผ่าตัดส่วน antibiotic
ก็ให้ เพียงตัวเดียวตังแต่
้ เริ่มการรักษาโดยทาง intravenous ให้ จนกระทัง่ ไข้ ลง 2-3 วัน แล้ วเปลี่ยนจากฉีด
เป็ นกิน ให้ กินจนกระทัง่ E.S.R. และ clinical symptom and sign เป็ นปกติ
การรักษาในระยะ subacute stage บ่อยครัง้ ที่ orthopedic surgeon ได้ รับการ consult เมื่อ
ผู้ป่วยอยูใ่ นระยะ subacute แล้ ว หรื อผู้ป่วยมารับการรักษาก็อยูใ่ น subacute stage แล้ วผู้ป่วยพวกนี ้จะ
พบมี pus collect อยูใ่ ต้ periosteum เป็ นจานวนมาก และบางครัง้ ก็ erode periosteum ออกมาอยูใ่ น
soft tissue แล้ วทาให้ เกิดเป็ น large soft tissue abscess เอกซเรย์จะพบมี bone destruction เป็ นอย่าง
มาก บางครัง้ อาจ involve the whole shaft ก็ได้ นอกจากนี ้จะพบ involucrum เป็ นจานวนมาก การรักษา
ผู้ป่วยพวกนี ้ก็ทานองเดียวกันที่สาคัญคือ general supportive treatment อาจต้ องให้ blood transfusion
ให้ appropriate antibiotic และ อื่น ๆ อีก เมื่อ condition เหมาะสมควรนาผู้ป่วยใน drain หนอง ซึง่ ต้ อง
พิจารณาเป็ นราย ๆ ไป แต่ที่สาคัญ คือการระวังไม่ให้ เกิด pathological fracture
การรักษาผู้ป่วย chronic osteomyelitis ผู้ป่วยพวกนี ้มักไม่มีอาการทางsystemic แล้ ว local
symptom ก็ไม่มี หรื อถ้ ามีก็เล็กน้ อยอาจพบ small sinus drainage เอกซเรย์จะพบมี involucrum,
sequestrum ผู้ป่วยบางรายอาจมีประวัติ acute exacerbation หลาย ๆ ครัง้ หรื อไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้

ตามที่กล่าวมาแล้ วในเรื่ อง pathophysiology การรักษาผู้ป่วยพวกนี ้ในขณะที่ไม่มีอาการก็ไม่ต้องให้
antibiotic เพราะถึงให้ ไปก็ไม่มีประโยชน์ เข้ าไม่ถึง bacteria ซึง่ แทรกตัวอยูใ่ น sequestrum จะให้
antibiotic ก็ตอ่ เมื่อมี exacerbation ของโรคซึง่ dose ที่ให้ ก็เหมือนกับที่ใช้ treat acute osteomyelitis การ
ผ่าตัดจุดประสงค์ก็เพื่อ removal เอา sequestrum ออก ซึง่ บางครัง้ อาจต้ องทา saucerization เพื่อเอา
sequestrum ออก อย่างไรก็ตามในผู้ป่วย chronic osteomyelitis จะทาผ่าตัดก็ตอ่ เมื่อ treat acute
exacerbation ได้ เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
Complication
Prognosis ของผู้ป่วย acute osteomyelitis ขึ ้นอยู่กบั การได้ early osteomyelitis ขึ ้นอยูก่ บั การได้
early diagnosis และ proper management รวมทังอายุ
้ และ condition ของผู้ป่วย ส่วนแง่ของเชื ้อแล้ ว
prognosis ก็ขึ ้นอยูก่ บั virulence ของเชื ้อตัวนัน้ ๆ
Bone อาจจะมี overgrowth จากการที่มี increased circulation มายัง metaphysis และ
epiphysis จาก infection และ reparative process หรื อบางครัง้ bone อาจสันลงถ้
้ า infective process
นันท
้ าลาย growth plate
ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการดูแลที่ไม่ดีอาจทาให้ เกิด pathological fracture ได้ Complication ที่พบ
มากที่สดุ คือ การ turn จาก acute osteomyelitis เป็ น chronic osteomyelitis และในกรณีหลังนี ้จะพบมี
chronic sinus drainage และในจานวนนี ้พบว่า 0.25% develop เป็ น squamous cell carcinoma
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