
วณัโรคของระบบกระดูกและกลา้มเนือ้ Tuberculosis of Musculoskeletal System 
 
การให้ยาป้องกันวัณโรค (Chemoprophylaxis) 

การใช้ยาป้องกนัวณัโรคนัน้ใช้ป้องกนัในกรณีตอ่ไปนี ้
  1.  ไปสมัผสักบัผู้ ป่วยวณัโรคปอดอยา่งใกล้ชิด 
  2.  ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคในผู้ ป่วยท่ีได้รับเชือ้วณัโรค 
  3.  ป้องกนัการเป็นโรคใหม่ในผู้ ป่วยท่ีมี inactive pulmonary disease แตมี่ positive skin test 

   4.  ผู้ ป่วยท่ีมีประวตัวิา่นา่จะได้รับเชือ้จากการท า skin test ท่ีเคย negative และเปล่ียนเป็น 
positive 
         5.  ใช้ในผู้ ป่วยท่ีมี skin test positive แตมี่ risk factors เชน่เป็นโรคมะเร็ง, โรคเบาหวานอยา่ง
รุนแรง, ทานยา immunosuppressive drug หรือได้รับยา steroid 
         ขนาดยาท่ีใช้คือ ให้ INH 300 mg/day ในผู้ใหญ่ทานวนัละครัง้ สว่นในเดก็ให้ INH 10 mg/Kg 
พบวา่สามารถป้องกนัโรคได้ประมาณ 70% 
 
3.  การรักษาโดยการผ่าตัด (Surgical Treatment) 
         แม้วา่วณัโรคของกระดกูและข้อนัน้ โดยมากสามารถรักษาได้ผลดีด้วยการใช้ยารักษาวณัโรค 
โดยเฉพาะ ถ้าวณัโรคกระดกูนัน้เป็น low grade infection การให้ยารับประทานผู้ ป่วยมกั มี 
Recalcification and restoration of bone architecture เป็น healing state ไมต้่องท าการรักษาอะไร
เพิ่มเตมิ แตถ้่าพบวา่เกิด caseation แล้ว หรือมีฝีหนองเกิดขึน้ หรือบางครัง้มี sinus drainage อาจ
จ าเป็นต้องใช้วิธีการผา่ตดัเข้าชว่ย เพ่ือเอาส่วนท่ีตดิเชือ้รุนแรงออก ดงันัน้จะพบว่าการผา่ตดัรักษาวณัโรค
นัน้ มีบทบาทส าคญัในแง่ของการวินิจฉัยโรค รวมทัง้การควบคมุโรคท่ี active อยู่ อีกทัง้ใช้ในการผา่ตดั 
Reconstruction bone and joint หลงัโรคสงบแล้ว 
         แนวทางการผา่ตดัท่ีใช้ในการรักษาวณัโรคของกระดกูและข้อนัน้ พิจารณาตามความเหมาะสมของโรค
แตล่ะต าแหนง่ โดยมีกฎวา่ให้ผา่ตดัเนือ้กระดกูออกน้อยท่ีสดุเทา่ท่ีท าได้เพราะโอกาสกระดกูหายเองมีมาก 

        a.  Excision of focus of infection 
        b.  Excision of whole bone (: Tarsal bone) 
        c.  Drainage and curettage of abscess 
        d.  Arthrodesis 
        e.  Reposition of bone by osteotomy and soft tissue release 
        f.  Reconstruction surgery : Total joint arthroplasty  

         ข้อควรจ าในการท าผ่าตดัวณัโรคกระดกูและข้อนัน้ ไมค่วรใส ่ drain กรณีท่ีเกิด sinus tract 
สามารถท า excision sinus tract แล้วเย็บปิดแผลได้เลย  



วัณโรคของกระดูกข้อต่อ 

Tuberculosis of Bones and Joints 
 
Tuberculosis osteomyelitis 
         โรควณัโรคของกระดกูตามแขนขานัน้ มกัจะพบได้ในผู้ ป่วยท่ีเป็น disseminated disease โดยมาก
จะพบวา่มี  sinus tract, abscess formation มีอาการปวดบริเวณท่ีติดเชือ้และมีอาการบวมรอบ ๆ   
บริเวณนัน้   แตไ่มมี่อาการของการอกัเสบหรือมีก็มกัไมรุ่นแรง ผู้ ป่วยมกัจะได้รับการตรวจวินิจฉยัคอ่นข้าง
ช้า   ในกรณีท่ีมีการติดเชือ้เป็นท่ีบริเวณ   Juxtaarticular  region  ควรจะได้รับการวินิจฉยัและรักษาอย่าง
รวดเร็ว  เพ่ือป้องกนัการเกิด วณัโรคของข้อตอ่ จากการแพร่กระจายของโรคสูข้่อตอ่โดยตรง 
         อยา่งไรก็ดีวณัโรคของกระดกูมกัจะหายได้ดีโดยใช้ยารักษาวณัโรค การท าการผ่าตดันัน้ อาจจ าเป็น
เม่ือต้องการเนือ้เย่ือในการวินิจฉยัหรือกรณีมีฝีหนองเกิดขึน้จ าเป็นท่ีต้องระบายหนอง 
         วณัโรคกระดกูนัน้อาจพบ Periosteal new bone formation โดยเฉพาะในเดก็ซึง่ก าลงัเจริญเตบิโต 
แตเ่ม่ือโรคสงบแล้ว bone จะมีการ remodelling สูป่กตไิด้ในกรณีท่ีมี superinfection โดย pyogenic 
organism อาจท าให้มี periosteal reaction ได้มาก ถ้ามีการผา่ตดัท่ีกระดกู เพ่ือเอาเนือ้กระดกูท่ีตายออก
นัน้ ถ้าเกิด bone defect มาก ๆ เราต้องระวงัเร่ือง pathological fracture หลงัผา่ตดัด้วย 
         ส าหรับวณัโรคของ small bone ของเท้าและมือนัน้มกัไมต้่องรักษาโดยการผา่ตดัแม้วา่จะมี sinus 
tract เกิดขึน้ก็ตาม การให้ยารักษาวณัโรคดงักล่าวแตแ่รกร่วมกบัการใสเ่ฝือกดามกระดกูบริเวณนัน้ มกัจะ
ได้ผลดีในการรักษา แม้วา่ x-ray พบวา่กระดกูนัน้มีการท าลายมากก่อนการให้ยารักษา แตห่ลงัจากได้รับยา
รักษามนัจะมี reossifying ได้มากหลงัโรคหายแล้ว 
 
Tuberculosis of Sternoclavicular joint 
         พบน้อยและให้การวินิจฉยัได้ไมง่่ายนกั ผู้ ป่วยมกัมาหาเราด้วยเร่ืองมี sinus tract draining ท่ี
บริเวณหน้าอกโดยเฉพาะในเดก็ ให้คิดถึงวณัโรคของข้อตอ่ sternoclavicular joint ชว่ยให้ missed 
diagnosis น้อยลง 
         การรักษา ใช้ยารักษาวณัโรค มกัจะได้ผลดี นอกจากวา่ยงัมีหนองไหลไมห่ยดุ หลงัให้ยาระยะหนึง่
แล้ว  อาจท าการ  curettage  tract  ข้อตอ่  sternoclavicular joint อาการมกัหายเป็นปกติ 
 
 
 
 
 



Tuberculosis of Shoulder 
         วณัโรคของข้อตอ่ glenohumeral joint หรือ subdeltoid bursa อาจเกิดจากการแพร่ของเชือ้จาก
วณัโรคของกระดกูบริเวณข้างเคียง หรือจาก hematogenous seeding ท่ี synovium ของข้อตอ่  ผู้ ป่วยมกัมี
อาการปวด ขยบัข้อตอ่ของหวัไหลไ่ด้น้อยลง มกัจะบวมท่ีรอบ ๆ ข้อตอ่สว่นกล้ามเนือ้รอบ ๆ มกัจะ atrophy  
         การรักษา  
         มกัจะได้ผลดีโดยการใช้ยารักษาร่วมกบัการใสเ่ฝือกดามหวัไหล ่  Martini  และคณะแนะให้ใส่ 
shoulder spica cast โดยให้แขนอยูใ่นทา่ abduction และ external rotation เพ่ือป้องกนั stiffness ซึง่มกั
พบในทา่ adduction การใส่เฝือกควรใสน่านเพียง 3-4 สปัดาห์ หลงัจากนัน้ควรจะท ากายภาพบ าบดั เพ่ือ
เพิ่มการขยบัของข้อตอ่หวัไหล่ 
         การผา่ตดันัน้มีความจ าเป็นน้อยส าหรับวณัโรคของข้อตอ่หวัไหล ่ นอกจากวา่มี massive synovial 
reaction และมีการท าลายของข้อตอ่คอ่นข้างมาก การผา่ตดัรักษาอาจท า limited arthrotomy, 
synovectomy, debridement การท าการเช่ือมข้อตอ่หวัไหลน่ัน้ ใช้กรณีท่ีโรคหายแล้วแตมี่ภาวะ unstable 
ของข้อตอ่หรือกรณีมี painful shoulder 
 
Tuberculosis of Elbow 
         ในระยะแรก (early stage) วณัโรคของข้อศอกมกัไมป่วด แตจ่ะมีอาการยึดของข้อตอ่ในทา่เหยียด
ข้อศอก จากนัน้กล้ามเนือ้จะ spasm มากขึน้ ท าให้ขยบัข้อศอกไมไ่ด้ ข้อศอกมกัจะบวมและกล้ามเนือ้รอบ 
ๆ จะมี atrophy 
         ในระยะหลงั (late stage) จะพบวา่รอบ ๆ ข้อศอกจะบวมมากขึน้และจะพบ sinus tract หลายแหง่ 
         บางครัง้วณัโรคข้อศอกมกัจะถกูวินิจฉยัผิดเป็น chronic olecranon bursitis          

การรักษา  

         การให้ยารักษาร่วมกบัการดามข้อศอกด้วยเฝือกในทา่งอศอก 90o ปลายแขนอยูใ่นท่าneutral เม่ือ
อาการปวดลดลง ให้เร่ิมท ากายภาพบ าบดัโดยท า active และ passive movement แตก็่ยงัให้ดามข้อศอก

ตอ่อีกในท่างอศอก 90o อยา่งไรก็ดีมกัพบวา่มี spontaneous ankylosis ซึง่หลีกเล่ียงได้ยาก 
         การผา่ตดัโดยการท า synovectomy, debridement, joint excision, arthrodesis มกัไมค่อ่ย
จ าเป็น ถ้าได้รับการรักษาด้วยยาและการดามข้อศอกอย่างถกูต้อง 
 
 
 
 
 



Tuberculosis of Wrist and Hand 
         วณัโรคของข้อมือนัน้ มกัจะมาด้วยเร่ืองบวมท่ีบริเวณข้อมือ อาจพบวา่มีอาการอกัเสบเล็กน้อยเม่ือ
มีการท าลายของกระดกูบริเวณข้อมือแล้วจะมีอาการ stiffness และ deformity ในผู้ ป่วยท่ีไมไ่ด้รับการ

รักษาอยา่งถกูต้องจะพบวา่ข้อมืออาจอยูใ่นทา่งอถึง 120o-130o (volarflexion) และจะพบ sinus tract 
ร่วมด้วย 
         การรักษา  
         ในระยะแรกท่ียงัไมมี่การท าลายของกระดกูข้อตอ่หรือเย่ือหุ้มข้อมากนกั อาจรักษาโดยการดาม
ข้อมือในทา่ functional position ร่วมกบัการให้ยารักษาวณัโรค เพ่ือป้องกนัภาวะผิดรูปของข้อมือ เฝือกท่ีใช้
ดามข้อมือนัน้อาจต้องใสน่านหลายสปัดาห์ จนกระทัง่อาการของโรคจะดีขึน้ และปวดลดลง ให้เร่ิมท าการ
บริหารข้อมือได้ แตย่งัต้องดามข้อมือตอ่อีกหลายเดือน เพ่ือป้องกนัการเกิดการผิดรูปร่างของข้อมือ 
         ในกรณีท่ีโรคของเย่ือหุ้มข้อเป็นมาก อาจต้องท า synovectomy แตใ่ห้พยายามท า debridement 
กระดกูและกระดกูอ่อนผิวข้ออยา่งจ ากดั เพราะวา่การให้ยารักษาวณัโรคแล้วนัน้ เม่ือโรคสงบหายแล้ว 
กระดกูข้อมือมกัจะสามารถหายได้เป็นปกต ิท าให้ได้ painless, stable wrist และขยบัได้เกือบปกติ 
         กรณีท่ียงัมีอาการปวดอยู่อีกหลงัโรคสงบแล้ว อาจพิจารณาท าการผา่ตดัเป็นกรณี ๆ ไป เชน่ ถ้า
ปวดเฉพาะท่ี distal radioulnar joint ให้ท าการตดักระดกูสว่นปลายของกระดกู ulna ออก ถ้ากระดกูข้อมือ
ถกูท าลายมาก ท าให้เกิดภาวะข้อตอ่ไมม่ัน่คงและปวดมาก ให้ท าการเช่ือมกระดกูส่วน radius กบักระดกู
ข้อมือและกระดกูฝ่ามือของนิว้ชีแ้ละนิว้กลาง ร่วมกบัการตดัส่วนปลายของกระดกู ulna ทิง้ 
 
Tuberculosis Tenosynovitis 
         วณัโรคของเย่ือหุ้มเส้นเอ็นนัน้ พบได้บอ่ยเรียงตามล าดบัดงันีคื้อ ปลายแขน ข้อมือ มือ และท่ีข้อเท้า 
เย่ือหุ้มเส้นเอ็นท่ีเป็นโรคจะถกูแทนท่ีโดย tuberculous granulation tissue เม่ือ granulation tissue ท่ีงอก
ผา่นเข้าไปในเส้นเอ็นในระยะท้ายของโรค อาจพบเส้นเอ็นขาดได้ นอกจากนีม้กัพบ Rice bodies ในเย่ือหุ้ม
เส้นเอ็นซึง่เป็นการสะสมของ fibrin และ cartilage debris 
         อาการผู้ ป่วยมกัมาหาด้วยเร่ืองบวม ปวด พบวา่ไมรุ่นแรง มกัจะให้การวินิจฉยัผิดก่อนท่ีจะท าการ
ผา่ตดัวา่เป็น Rhuematoid tenosynovitis หรือ ganglion  
         จากรายงานของ Pimm และ Wangh's พบวา่ผู้ ป่วย 44 รายท่ีเป็น TB tenosynovitis บริเวณข้อมือ
มีเพียง 6 รายท่ีพบวา่เป็นโรควณัโรคของข้อมือ ดงันัน้คดิว่าวณัโรคเย่ือหุ้นเส้นเอ็นนา่จะเกิดจากเชือ้แพร่ผา่น
ทางกระแสโลหิตมายงั synovium มากกวา่จะมาจากวณัโรคของข้อตอ่บริเวณใกล้เคียง นอกจากนีอ้าจเกิด
จาก direct contract ของเชือ้สูเ่ย่ือหุ้มเส้นเอ็นโดยอบุตัเิหต ุ มกัจะเกิดกบับคุลากรทางการแพทย์ เช่น 
ศลัยแพทย์, พยาธิแพทย์, อ่ืน ๆ เป็นต้น 
 



         การรักษา  
         มกัต้องให้ยารักษาวณัโรค ร่วมกบัการผา่ตดัเอา Tendon sheath ท่ีเป็นโรคออก อาจต้องใสเ่ฝือก
ดามบริเวณแขนหรือข้อมือไว้ระยะเวลาสัน้ ๆ โดยให้ผู้ ป่วยสามารถขยบันิว้มือได้ ซึง่มกัจะได้ผลดี 
 
Tuberculosis Dactylitis and Metacarpal Involvement 
         ผู้ ป่วยท่ีเป็นวณัโรคของกระดกูนิว้มือหรือกระดกูฝ่ามือ มกัมาพบแพทย์ด้วยเร่ืองบวม แตไ่มป่วด
มาก ไมมี่อาการของการอบัเสบคือ แดงและร้อน อาจพบวา่มี fistula ได้ในรายท่ีเป็นมากและไมไ่ด้รับการ
รักษาใด ๆ x-ray อาจพบ diffuse, spindle-shaped periostitis ซึง่เรียกวา่ Spina ventosa ซึง่เห็นคล้าย 
Honey combed with  cysts, sequestraein cysts or just bone atrophy 
         การรักษา 
        ผู้ ป่วยมกัจะตอบสนองตอ่การรักษาด้วยยารักษาวณัโรคเป็นอยา่งดี มกัพบวา่กระดกูท่ีเป็นโรคมกั
หายเป็นปกตไิด้ แตถ้่ากระดกูข้อตอ่ของนิว้มือถกูท าลายก่อนท่ีจะได้รับยารักษาโรค มกัจะมีอาการผิดรูปร่าง
อยา่งถาวร 
         การผา่ตดัโดยการเช่ือมข้อตอ่นัน้พบว่าไมค่อ่ยจ าเป็น 
 
Tuberculosis of the Sacroiliac Joint 
         วณัโรคของข้อตอ่ Sacroiliac นัน้พบได้น้อยมาก มกัจะเกิดจากการแพร่เชือ้ทางระบบกระแสโลหิต 
น้อยมากท่ีจะเกิดจาก direct extension ของเชือ้โรคจาก Psoas abscess ซึง่เกิดจากวณัโรคกระดกูสนัหลงั
ระดบัเอว 
         ผู้ ป่วยมกัจะมาด้วยอาการปวด เดนิกระเผลก คล าบริเวณ sacroiliac joint จะปวดและพบก้อนบวม
โต การขยบัของข้อตะโพกจะลดลง อาจพบ flexion contracture ของข้อตะโพกด้านนัน้ แตก็่ไมรุ่นแรงมาก
เหมือนกบัวณัโรคของข้อตะโพกโดยตรง ถ้าท า FABER test (forced flexion, abduction and external 
rotation) ผู้ ป่วยจะมีอาการปวด sacroiliac joint  CT-scan จะมีประโยชน์ในการชว่ยดขูอบเขตของโรค เพ่ือ
ใช้ประกอบการวางแผนการรักษาตอ่ไป 
         สมยัก่อนท่ีจะมียารักษาโรคดี ๆ ใช้ มกัต้องท าการรักษาโดยวิธีผา่ตดั โดยการท า Drainage และ
เช่ือมข้อตอ่ เพ่ือท่ีจะควบคมุโรค ในเดก็อาจต้องท า bilateral sacroiliac joint fusion เพ่ือป้องกนั severe 
pelvis distortion ปัจจบุนันีก้ารผา่ตดัรักษามีความจ าเป็นน้อยลงมาก นอกจากจะท าการผา่ตดัระบาย
หนองขนาดใหญ่ หรือต้องการชิน้เนือ้เพ่ือการวินิจฉยัโรค เน่ืองจากมียารักษาวณัโรคท่ีดีใช้  Strange  
รายงานถึงอตัราตายจากวณัโรคของ sacroiliac joint สงูถึง 33% ในสมยัก่อนและลดเหลือ 5% หลงัจากมี
ยาใช้ 
 



         การรักษา 
         สว่นใหญ่สามารถรักษาหายได้ด้วยยารักษาวณัโรค นอกจากนีใ้ห้พกัผ่อนมาก ๆ และเดนิด้วยไม้
เท้าพยงุจนกระทัง่อาการปวดทเุลา กรณีท่ีโรคหายดีแตมี่อาการจากข้อตอ่ sacroiliac แยกจากกนั อาจต้อง
ท าการผา่ตดัเช่ือมข้อตอ่ 
 
Tuberculosis of the Hip 
         ข้อตะโพกเป็นข้อท่ีพบวา่เป็นวณัโรคได้บอ่ยในระบบกระดกูและข้อรองจากวณัโรคของกระดกูสนั
หลงัสาเหตท่ีุพบบอ่ยท่ีข้อตะโพกไมท่ราบชดัเจน อาจเป็นเพราะวา่ข้อตะโพกเป็นข้อขนาดใหญ่และเป็นข้อท่ี
ต้องรับน า้หนกัมาก จงึอาจเกิดการบาดเจ็บได้บอ่ย ท าให้มีโอกาสติดเชือ้ได้ง่าย นอกจากนีข้้อตะโพกอยูใ่กล้
กบัระบบทางเดินปัสสาวะและกระดกูสนัหลงั ท าให้โอกาสรับเชือ้วณัโรคทางระบบน า้เหลือง ระบบกระแส
โลหิต หรือการแพร่กระจายของเชือ้สูข้่อโดยตรง พบได้ง่าย 
         วณัโรคของข้อตะโพกมกัพบวา่เกิดจากวณัโรคของสว่นหวัหรือสว่นคอของกระดกู femur หรือสว่น
ของ acetabulum และเชือ้จากกระดกูรอบ ๆ ข้อตะโพกแพร่เข้าสูข้่อตะโพกโดยตรง ดงันัน้เรามกัจะพบได้
เสมอวา่ผู้ ป่วยท่ีเร่ิมมีอาการของข้อตะโพก แต ่x-ray จะพบวา่มีวณัโรคของกระดกูรอบข้ออยูแ่ล้ว 
         อาการเร่ิมแรก ผู้ ป่วยมกัจะมีอาการปวดข้อตะโพกเป็น ๆ หาย ๆ อาจมีอาการเดนิกระเผลก  มกัไม่
พบอาการปวดท่ีรุนแรง ข้อตะโพกมกัจะมี flexion และ adduction contracture ผู้ ป่วยอาจมี antalgic gait, 
Thomas test for hip flexion contracture จะให้ผลบวก ในเด็กอาจมีอาการร้องให้เวลากลางคืน เน่ืองจาก
ขณะหลบักล้ามเนือ้ท่ีหดเกร็งคลายท าออกท าให้มีการขยบัข้อตะโพกท่ีก าลงัอกัเสบโดยไมรู้่ตวั ซึง่มีอาการ
ปวดมาก 
         เม่ือโรคเป็นมากขึน้ อาการปวดจะเพิ่มขึน้ และมกัจะปวดร้าวลงท่ีขาหนีบ ต้นขาและหวัเขา่ มกัจะ
พบ muscle spasm มาก ท าให้เกิด flexion contracture มากและอาจพบ proximal migration ของ 
femoral head จากการท่ีมีการท าลายของสว่นหวักระดกู femur และ acetabulum 
         อาจพบอาการ atrophy ของกล้ามเนือ้รอบ ๆ ข้อตะโพก  อาจพบวา่ขาข้างนัน้อยูใ่นทา่ผิดปกต ิอาจ
พบวา่ขาข้างนัน้สัน้ลงหรือข้อตะโพกยึดติด (ankylosis) ในทา่ผิดปกตโิดยมากพบ ในผู้ ป่วยท่ีไมไ่ด้รับการ
รักษาอยา่งถกูต้องหรือผู้ ป่วยปลอ่ยทิง้ไว้จนหายเอง 
         การคล ารอบ ๆ  ข้ออาจพบวา่มีอาการบวมของข้อ อาจพบวา่ตอ่มน า้เหลืองบริเวณขาหนีบโตและ
อกัเสบ ในรายท่ีรุนแรงอาจไปอดุตนัการไหลกลบัของเลือดทางเส้นเลือดด าของขาท าให้เกิดอาการบวมและ
พบวา่เส้นเลือดด าโป่งพองมาก อาจพบวา่หนองจากข้อตะโพกไหลตาม Plane ของกล้ามเนือ้แล้วทะลอุอก
บริเวณข้อพบัของหวัเขา่ได้        



         ในระยะท้ายของโรคนัน้ ขาของผู้ ป่วยข้างท่ีเป็นโรคอาจจะสัน้ลงจาก contracture หรืออาจเกิดจาก 
Resorption ของสว่นหวัของกระดกู femur หรือ acetabulum ในเดก็อาจเกิดจากการรบกวนการ
เจริญเตบิโตของ epiphyseal plate ท าให้ขายาวไมเ่ทา่กนั 2 ข้าง 
         การวินิจฉยัได้จากการตรวจพบ เชือ้วณัโรคจากน า้ไขข้อของข้อตอ่ตะโพก, granula- tion tissue, 
เย่ือหุ้มข้อ sinus tract 
         มีบอ่ยครัง้ท่ีผู้ ป่วยได้รับการผ่าตดัเพราะวินิจฉยัผิดเป็นโรคอ่ืน แตถ้่าขณะผา่ตดัอยูพ่บวา่สงสยัเป็น
โรควณัโรค ควรสง่ชิน้เนือ้เพ่ือตรวจดพูยาธิสภาพ ถ้าพบวา่เป็น typical granuloma หรือ Langhan's giant 
cell ก็สามารถให้การวินิจฉยัวา่เป็นวณัโรคของข้อตะโพก อยา่งไรก็ดี แผนการผา่ตดัท่ีเตรียมไว้อาจท าตอ่ได้
ไมว่า่จะเป็น synovectomy, debridement, arthroplasty หรือ fusion แตห่ลงัผา่ตดัควรจะให้ยารักษาวณั
โรคตามท่ีได้กลา่วมาแล้วในข้างต้น ซึง่มีรายงานวา่ได้ผลดีมากหลงัท า arthroplasty ในข้อตะโพกท่ีมี 
active infection อยู่ 
         การรักษา 
         ถ้าสามารถวินิจฉยัโรคนีก้่อนมีการท าลายกระดกู ควรจะให้การรักษาโดยยารักษาวณัโรคร่วมกบั
การท าผา่ตดั limited synovectomy และ curettage bony foci of infection  ของกระดกูรอบ ๆ ข้อตอ่
ตะโพกการท่ีรักษาวณัโรคข้อตะโพกด้วยยารักษาวณัโรคเพียงอยา่งเดียว มกัพบว่าได้ผลไมค่อ่ยนา่พอใจ 
เน่ืองจากมกัพบวา่เกิดข้อยดึตดิ และบางครัง้พบวา่การท าลายของกระดกูบริเวณข้อตะโพกเพิ่มมากขึน้
หลงัจากให้ยารักษาวณัโรค ในกรณีท่ีผู้ ป่วยมี ข้อตะโพก contracture อยูก่่อนถ้าจะท าการผา่ตดัรักษา ควร
จะรับตวัผู้ ป่วยอยู่โรงพยาบาลเพื่อจะได้ท า skeletal traction เพ่ือแก้ contracture ก่อน การรักษาโดยการ
ผา่ตดัโดยมากมกัท าเพียง synovectomy, curettage กระดกูท่ีตายบริเวณใกล้ข้อออก อาจใส ่bone graft 
ถ้าคิดวา่เกิด bone defect มาก อาจจะเกิดกระดกูหกัไว้ ในกรณีท่ีมีการท าลายของกระดกูข้อตะโพกมาก 
อาจพิจารณาการเช่ือมข้อตะโพก ซึง่ให้ผลน่าพอใจ Marmor และคณะ รายงานวา่การท า arthrodesis ใน
ระยะ acute stage มกั Failure สงู เขาแนะน าให้ท า Primary treatment โดย synovectomy และ 
curettage ร่วมกบัยารักษาวณัโรค หลงัจากโรคเงียบสงบแล้ว พบว่ากระดกูรอบข้อตะโพกถกูท าลายมาก 
อาจพิจารณาท า arthrodesis ภายหลงัอีกทีจะได้ fusion rate สงูขึน้ 
         Arthroplasty ของข้อตะโพก มีการท ามากขึน้ในปัจจบุนั เน่ืองจากมียารักษาโรควณัโรคคอ่นข้างดี 
ดงันัน้จงึพบภาวะแทรกซ้อนน้อยลง ผลการผา่ตดัอยูใ่นเกณฑ์นา่พอใจ อยา่งไรก็ดีควรจะพิจารณาสิ่ง
ตอ่ไปนี ้
        1.  ผู้ ป่วยต้องมี adequate bone stock 
        2.  ไมมี่ pyogenic infection ร่วมด้วย 
        3.  หลงัผา่ตดัสามารถควบคมุ activities ของผู้ ป่วยได้ 
        ควรจะให้ antituberculous medicine คอ่นข้างนานเพ่ือจะป้องกนั reactivation ของโรค 



        ข้อจ ากดัในการท า arthroplasty ในผู้ ป่วยวณัโรคข้อตะโพกคือ 
        1. การตัง้ acetabulum compoment ท าได้ยากเพราะกายวิภาคของข้อตอ่เปล่ียนแปลงไป 
        2.  การหายของบาดแผลช้า 
        3.  มกัจะพบวา่เกิดแผลเป็นคอ่นข้างมากหลงัการท าผา่ตดั 
        4.  หลงัผา่ตดัการขยบัของข้อมกัจะมีขีดจ ากดัคอ่นข้างมาก 
        5.  หวัเข่าข้างเดียวกบัข้อตะโพกมกัจะมีปัญหาและอาจจ าเป็นต้องรับการรักษาโดยการผา่ตดัร่วมด้วย 
 
Tuberculosis Trochanteric Bursitis 
         พบประมาณ 1-2% ของผู้ ป่วยวณัโรคของกระดกูและข้อ เกิดจาก 
         1.  การแพร่กระจายของโรคทางระบบกระแสโลหิต 
         2.  การแพร่กระจายของโรคโดยตรงจาก วณัโรคของกระดกูท่ีกระดกูต้นขาบริเวณสว่นต้น 
         3.  การแพร่ของเชือ้จาก paraspinal abscess มายงับริเวณ Trochanter 
         ผู้ ป่วยมกัจะมาพบด้วยเร่ืองก้อนท่ีบริเวณ greater trochanter x-ray อาจจะพบ calcification ใน 
bursa และ osteoporosis ของกระดกู femur สว่นต้นหรือพบการท าลายของกระดกู femur สว่นต้น
เน่ืองจากเป็นโรควณัโรคของกระดกู femur  สว่นต้นร่วมด้วยอยูแ่ล้ว   ควรจะตรวจหาต าแหนง่ติดเชือ้อ่ืน ๆ  
ในร่างกายเชน่ท่ีข้อตะโพก   กระดกูเชิงกรานกระดกูสนัหลงั เป็นต้น 
         การรักษา 
         สว่นมากมกัจะรักษาด้วยยารักษาวณัโรค ร่วมกบัการท าการผา่ตดั excision bursa และ 
debridement กระดกูท่ีติดเชือ้ออกร่วมด้วย ผลการรักษาเป็นท่ีนา่พอใจ 
 
Tuberculosis of the Knee  
         วณัโรคของข้อเขา่ในอดีตมกัเรียกวา่ "Tumor albus" หรือ "White swelling" เพราะวา่โรคนีจ้ะท าให้
ข้อตอ่มีอาการบวมตงึจาก boggy synovium ท าให้ผิวหนงัมีสีขาวซีด จงึท าให้เรียกช่ือนี ้
        วณัโรคของข้อเขา่มกัเกิดจากการติดเชือ้ท่ี epiphysis  ของกระดกู  tibia  หรือกระดกู femur แล้ว
ทะลเุข้าสูข้่อตอ่ เกิดวณัโรคของเย่ือหุ้มข้อเขา่ก่อน ท าให้เกิด pannus formation คลมุบนกระดกูอ่อนผิวข้อ
ร่วมกบัการรุกรานของโรคเข้าไปยงั subchondral bone เกิดการท าลายของผิวข้อตอ่อยา่งรุนแรงตอ่ไป 
         ผู้ ป่วยมกัจะมาด้วยเร่ืองเดนิกระเผลกและมีการขยบัของข้อเขา่ได้ลดลง ถ้าไมรั่กษาจะพบวา่เขา่จะ
บวมมากขึน้ ร่วมกบักล้ามเนือ้รอบ ๆ ข้อเข่า atrophy ตามด้วยการท าลายของกระดกูข้อตอ่ เกิดการเคล่ือน
ตวัของกระดกู tibia จาก femur (Subluxation) และในท่ีสดุท าให้เกิดข้อยึดตดิ (ankylosis) อาจพบ sinus 
tract ร่วมกบัการตดิเชือ้จาก pyogenic organism 



         ในเดก็ท่ีเป็นโรคนีเ้รือ้รัง อาจพบขาข้างนัน้ยาวกวา่ข้างปกติ เน่ืองจากเกิดภาวะ epiphyseal 
hyperemia ท าให้กระดกูโตเร็วกวา่ปกติ 
         อาการปวดอาจน้อยแตอ่าจพบวา่เด็กมีอาการร้องไห้เวลากลางคืน  มกัพบวา่มีอาการ joint 
contracture มาก การแก้ไขโดยการดดัข้อเขา่ อาจท าให้เกิดอาการ subluxation ของกระดกู tabia จาก
กระดกู femur ทางด้าน posterior ซึง่ไมแ่นะน าให้ท า 
         การรักษา 
        ในอดีตนัน้ การรักษาวณัโรคข้อเข่ามุง่หวงัเพียงแตใ่ห้หวัเขา่อยูใ่นทา่ท่ีใช้งานได้คือจดัให้หวัเขา่อยู่
ในทา่เหยียดตรงจนกว่าโรคจะสงบ โดยใช้ Thomas splint ป้องกนัเขา่งอจาก contracture การท่ีจะดดัเขา่
ซึง่มี flexion contracture ให้ตรงนัน้ อาจท าให้เส้นเลือด popliteal artery ฉีกขาดหรือ epiphyseal 
separation ได้ ควรใช้วิธี traction ให้เขา่คอ่ย ๆ เหยียดออกมา หรืออาจต้องใช้วิธีการผา่ตดัเข้าชว่ยกรณี
เป็นมานานแล้ว เชน่ การท า soft tissue release เป็นต้น 
         ปัจจบุนัการรักษาวณัโรคข้อเขา่ท่ียงั active อยู ่  โดยการให้ยารักษาวณัโรคร่วมกบั การท า partial 
synovectomy การท า joint debridement ไมค่อ่ยจ าเป็นเน่ืองจากข้อตอ่มกัจะสามารถหายได้คอ่นข้างดี 
ถ้าได้รับยารักษาท่ีถกูต้อง นอกจากนีถ้้าพบ bone cyst ของกระดกูรอบ ๆ ข้อเขา่อาจจ าเป็นต้องท า 
curettage และอาจต้องเสริมด้วย bone graft ถ้าขนาดมนัใหญ่ เพ่ือป้องกนัการเกิด Pathologic fracture 
         การท า arthrodesis ของข้อเขา่นัน้ปัจจบุนัท าน้อยลง นอกจากจะมีการท าลายของกระดกูข้อตอ่
อยา่งมากเท่านัน้ 
         บางกรณีถ้ามี flexion contracture มาก อาจต้องท า osteotomy ของกระดกู femur เพ่ือจดัให้ข้อ
เขา่สามารถเหยียดตรงได้ และมมุท่ีขยบัได้ของข้อเขา่อยู่ใน functional range of movement  
         การท า arthroplasty ท าได้เชน่เดียวกบัในข้อตะโพก แต ่bone stock ต้องมีเพียงพอ, ผิวหนงัไมมี่
แผลเป็นมาก, วณัโรคสามารถควบคมุด้วยยาได้ ผลการผ่าตดัเปล่ียนข้อเขา่ มกัจะดีเป็นท่ีนา่พอใจ 
 
Tuberculosis of Ankle 
         ผู้ ป่วยมกัมาตรวจด้วยเร่ืองบวมรอบ ๆ ข้อเท้า ไมป่วดมาก เท้าและข้อเท้าจะอยูใ่นทา่ plantar 
flexion contracture อาจพบวา่กระดกู tibia, talus และกระดกูข้อเท้าอ่ืน อาจติดเชือ้วณัโรคร่วมด้วย 
 
 
         การรักษา 
         วณัโรคข้อเท้ารักษาโดยการใช้ยารักษาวณัโรคร่วมกบัการท าผา่ตดั  limited debridement และ 
synovectomy ร่วมกบัการดามข้อเท้าให้อยูใ่นทา่ plantigrade นาน 4-6 สปัดาห์ จนกวา่โรคจะอยูใ่นความ



ควบคมุได้ และอาจต้องใส ่ brace ตอ่อีกจนกวา่กระดกูตา่ง ๆ จะหายดี ถ้ากระดกูข้อเท้าถกูท าลายมาก 
อาจต้องพิจารณาท าการเช่ือมข้อเท้าดีกวา่ 
 

วัณโรคของกระดูกสันหลัง  
Tuberculosis of the Spine (Pott's Disease) 

         วณัโรคของกระดกูสนัหลงันัน้พบได้บอ่ยสดุในบรรดาวณัโรคของกระดกูและข้อ พบวา่มากกวา่ 
50% ของวณัโรคกระดกูและข้อตอ่พบท่ีกระดกูสนัหลงั สาเหตอุาจมาจากกายวิภาคของระบบเส้นเลือดรอบ 
ๆ  กระดกูสนัหลงัท่ีท าให้มีโอกาสตดิเชือ้มากกวา่กระดกูและข้ออ่ืน ๆ  Batson ชีถ้ึงความส าคญัของระบบ
เส้นเลือดด าของกระดกูสนัหลงั ซึง่ท าให้เกิดการตดิเชือ้ของกระดกูสนัหลงัจากกระดกูเชิงกรานได้ง่าย แต ่
Wiley และ Trueta ได้ศกึษาถึงเส้นเลือดของกระดกูสนัหลงั และพบวา่ไมส่ามารถระบวุา่ การแพร่เชือ้นัน้
ฝ่านจากระบบเส้นเลือดด า แตเ่ขาทัง้สองพบวา่ vertebral metaphysis นัน้มีเส้นเลือดแดงมาเลีย้งมาก 
โดยเฉพาะบริเวณ Anterior longitudinal ligament  ซึง่พบวา่การตดิเชือ้มกัพบท่ีบริเวณดงักลา่ว  และ
พบวา่เชือ้โรคสามารถแพร่เข้าสูก่ระดกูสนัหลงัข้อท่ีอยู่ถดัไปทัง้บนและลา่ง ผ่านทางรอบ ๆ ของหมอนรอง
กระดกู ซึง่จะมีเส้นเลือดติดตอ่ถึงกนัระหวา่งกระดกูสนัหลงั 2 ข้อท่ีอยู่ติดกนั ดงันัน้เขาทัง้สองคิดวา่เชือ้วณั
โรคน่าจะแพร่กระจายทางระบบเส้นเลือดแดง 
          เม่ือกระดกูสนัหลงัได้รับเชือ้วณัโรคแล้ว อาการจะคอ่ยเป็นคอ่ยไปโดยมีการท าลายกระดกูสนัหลงั 
หมอนรองกระดกู และ ligaments ถ้าไมไ่ด้รับการรักษาทางยาหรือการผ่าตดั กระดกูสนัหลงัจะยบุตวัและ
ท าให้เกิดการโก่งโค้งของแนวกระดกูสนัหลงั การโก่งงอของกระดกูสนัหลงัร่วมกบั inflammatory debris 
และ necrotic material อาจกดทบั spinal cord ท าให้เกิดอาการอมัพาตของขา 2 ข้าง อาการผิดปกตขิอง
ระบบประสาทท่ีเกิดจากการกดทบันี ้ สามารถรักษาได้โดยการผา่ตดั แตส่าเหตขุองอาการทางระบบ
ประสาทอาจเกิดจาก inflammatory coagulation ของ Anterior spinal artery ซึง่มกัจะเป็นการสญูเสียของ
ระบบประสาทท่ีถาวร ดงันัน้จงึเป็นสิ่งส าคญัในการให้การรักษาวณัโรคกระดกูสนัหลงัไมว่า่จะโดยยาหรือ
การผา่ตดัก่อนท่ีจะเกิดปัญหาทางระบบประสาท ซึง่จะได้ผลการรักษาท่ีดีสดุ 
 
 
 
พยาธิสภาพ (Pathology) 
         วณัโรคของกระดกูสนัหลงั คล้ายวณัโรคของกระดกูและข้ออ่ืน ๆ ซึง่มกัเกิดจากการแพร่กระจาย
จาก primary infection ท่ีอ่ืน ๆ ในร่างกายเชน่ ปอด ไต ผา่นทางกระแสโลหิตมายงักระดกูสนัหลงั โดยท่ี 
Primary focus อาจจะยงัเป็นโรค active อยู่ หรือหายสงบแล้วก็ได้ อาจตรวจพบ Primary focus หรือไมพ่บ
ก็ได้ อาจพบวา่มนัเป็นท่ีกระดกูสนัหลงัหลายระดบัพร้อมกนั เกิดจากหนองของวณัโรคเซาะใต้  periosteum 



และ anterior longitudinal ligament ไปยงักระดกูสนัหลงัข้างเคียง นอกจากนีก้ารท่ี periosteum, anterior 
longitudinal ligament ถกูยกตวัออกจากกระดกูสนัหลงั ท าให้กระดกูนัน้ ๆ ขาดเลือดมาเลีย้ง จงึมกัพบการ
ท าลายของกระดกูสว่น anterolateral surfuce มากกวา่บริเวณอ่ืนของกระดกูสนัหลงั 
         เม่ือกระดกูสนัหลงัถกูท าลายมากขึน้ ท าให้กระดกูอ่อนตวัลงเกิด compression fracture สว่น
หมอนรองกระดกูสนัหลงันัน้ไมไ่ด้ถกูรุกรานจากเชือ้วณัโรคโดยตรง เพราะวา่มนัไมมี่เส้นเลือดมาเลีย้ง แตว่า่
มนัได้รับสารอาการจาก end plate ของกระดกูสนัหลงัตวับนและตวัลา่ง ถ้ากระดกูสนัหลงัถกูรุกรานโดยเชือ้
วณัโรคและถกูท าลาย ท าให้ end plate ให้สารอาการแก่หมอนรองกระดกูไมเ่พียงพอ ท าให้หมอนรอง
กระดกูถกูท าลายทางอ้อม x-ray จะพบวา่ ระยะหา่งของหมอนรองกระดกูแคบลง  แตใ่นเด็กหมอนรอง
กระดกูสนัหลงั อาจแคบลงช้ากวา่ใน ผู้ใหญ่ เน่ืองจากยงัมีเลือดมาเลีย้งหมอนกระดกูโดยตรง จนกระทัง่
อาย ุ8-12 ปี ตวักระดกูสนัหลงัมี lytic lesion ในรายท่ีเป็นมากขึน้ จะพบเงาของ soft tissue รอบ ๆ กระดกู
สนัหลงัท่ีเป็นโรคกว้างออก เน่ืองจาก granulation tissue และหนองท่ีเกิดขึน้ หลงัจากนัน้ถ้าตวักระดกูสนั
หลงั  collapse จะเกิด angulation of spine ในเดก็อาจมีประวตัร่ิวมกบัการได้รับบาดเจ็บ ท าให้วินิจฉัยผิด
วา่เป็นกระดกูสนัหลงัหกั  เน่ืองจากหมอนรองกระดกูสนัหลงัยงัไมแ่คบลงมากนกั แตใ่นผู้ใหญ่นัน้มกัไมมี่
ปัญหาเพราะหมอนรองกระดกูสนัหลงัมกัจะแคบอยูแ่ล้ว นอกจากนีเ้งาของ paravertebral mass ซึง่ไมพ่บ
ใน acute fracture ชว่ยในการวินิจฉัยแยกโรคจากระดกูหกัได้ ส าหรับหนองท่ีเกิดขึน้นัน้ ถ้าร่างกายมี
สขุภาพแข็งแรงอาจสามารถก าจดัหนองให้หมดได้ แตถ้่าหนองมีปริมาณมากขึน้ มนัอาจแตกออกไปยงั
บริเวณใกล้เคียงก็ได้ เชน่ ท่ีระดบักระดกูทรวงอก หนองอาจแตกข้างสูช่อ่งอกเกิด empyema หรือทะลอุอก
ทางผิวหนงัเป็น sinus tract หนองเหล่านีอ้าจแตกเข้าไปใน spinal canal และกดไขสนัหลงั ท าให้มีอาการ
ทางระบบประสาท เรียก Pott's paraplegia ท่ีบริเวณระดบัคอหนองอาจะแตกเข้าไปอยูใ่น 
retropharyngeal space ซึง่เป็นชอ่งท่ีมีเนือ้ท่ีคอ่นข้างจ ากดั หนองนีจ้ะไปกดหลอดอาหาร และหลอดลมได้ 
ผู้ ป่วยอาจมีอาการหายใจไม่ได้  ถือเป็นเร่ืองฉกุเฉินท่ีจ าเป็นต้องระบายหนองอย่างเร่งดว่น  หนองของ
กระดกูสนัหลงับางต าแหนง่อาจเซาะออกไปยงับริเวณหา่งไกล   เชน่ท่ีกระดกูระดบัเอว หนองอาจแตกออก
ท่ีบริเวณขาหนีบ ในบางครัง้อาจพบ calcification  เกิดขึน้ในหนองเองได้ 
 
 
อาการทางคลินิก (Clinical Picture) 
         ผู้ ป่วยจะมีอาการทัว่ ๆ ไปคล้ายคลงึกบัอาการของวณัโรคกระดกูและข้อ ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว แตจ่ะ
มีอาการเฉพาะท่ีแตกตา่งออกไป โดยผู้ ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยปัญหาคือ 
        1.  อาการปวด อาการปวดอาจไมรุ่นแรงในระยะแรก  นอกจากเกิดการทรุดตวัของกระดูกสนัหลงัแล้ว
อาการปวดจะมากขึน้ อาจพบอาการร้องไห้เวลากลางคืน  เน่ืองจากเวลาหลบักล้ามเนือ้ท่ีหดเกร็งจะคลาย
ตวั ท าให้มีการขยบัของกระดกูบริเวณเป็นโรค เกิดอาการปวดได้ 



        2.  อาการหลงัโก่ง (Kyphotic Deformities) 
        3.  อาการหดเกร็งของกล้ามเนือ้ ท าให้ผู้ ป่วยมีการขยบัของหลงัได้ลดลงอยา่งมาก 
        4.  Sinus tract ซึง่อาจมาด้วยเร่ืองมีแผลหนองไหล ซึง่มกัพบในระยะหลงัของโรคแล้ว 
        5.  อาการผิดปกตขิองระบบประสาท ซึง่เป็นระยะท้ายของโรคเน่ืองจากวณัโรคกระดกูสนัหลงันัน้มีการ
ด าเนินของโรคท่ีคอ่นข้างช้า คอ่ยเป็นคอ่ยไป ผู้ ป่วยอาจมีอาการผิดปกตเิล็กน้อยในระยะแรก และไมไ่ด้มา
รับการรักษาถกูต้อง ปลอ่ยให้การด าเนินของโรคเป็นมากขึน้ จนเกิดอาการของภาวะแทรกซ้อนขึน้ เม่ือเกิด
ภาวะ Pott's paraplegia นัน้ สิ่งผิดปกติท่ีตรวจพบเป็นอบัดบัแรกคือ clonus หลงัจากนัน้เม่ือมีการกด
ระบบประสาทมากขึน้จงึจะมีอาการของกล้ามเนือ้ออ่นแรง อาการชา ตามมาภายหลงั 
         การรักษา   
         ในอดีตนัน้วณัโรคโดยมากรักษาโดยการให้ผู้ ป่วยพกัผ่อนมาก ๆ อยูใ่นสถานท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก
และบริสทุธ์ิ ให้อาหารท่ีมีคณุคา่สารอาหารสงู โดยหวงัให้ผู้ ป่วยฟืน้หายจากโรคเอง อาจ ต้องระบายหนอง
ออกในกรณีท่ีจ าเป็น สว่นกระดกูสนัหลงัจะพิจารณา debridement เวลามี neurological deficit  
         ในปี 1895 Menard รายงานการผา่ตดั decompressed หนองจาก spinal cord และพบวา่ผู้ ป่วย
สามารถฟืน้คืนการท างานของระบบประสาทได้  
         ในปี 1900 Menard รายงานการรักษาผู้ ป่วยวณัโรคกระดกูสนัหลงัว่าได้ผลอยา่งนา่พอใจ ตอ่มาได้
มีการพฒันา technique การผา่ตดัและเช่ือมข้อกระดกูสนัหลงัรวมทัง้ข้อบง่ชีใ้นการท าผา่ตดัเพ่ือรักษาวณั
โรคกระดกูสนัหลงัได้ดีขึน้ ท าให้มีผู้นิยมท า decompression spinal cord ให้ผู้ ป่วยโดยวิธี anterolateral 
และ posterolateral approach 
         การท าการรักษาโดยให้นอนพกัผอ่นมาก ๆ ร่วมกบัการผา่ตดัเช่ือมข้อกระดกูสนัหลงัและการ 
debridement ชว่ยรักษาผู้ ป่วยได้สว่นมาก แตบ่างรายกลบัพบวา่การท าลายของกระดกูยงัคงเพิ่มขึน้ บาง
รายยงัมีปัญหาทางระบบเส้นประสาท รวมทัง้ยงัคงมีการแพร่กระจายของโรคออกไป 
         หลงัจากมียารักษาวณัโรคมาใช้ก็มีการเปล่ียนแปลงการผา่ตดัรักษาวณัโรคกระดกูสนัหลงัน้อยลง
โดยพบวา่โรควณัโรคกระดกูสนัหลงัสามารถรักษาด้วยยา รวมทัง้รายท่ีมีปัญหาทางระบบประสาท แล้ว
อาการผู้ ป่วยก็อาจจะหายได้โดยไมต้่องผา่ตดั Martin รายงานวา่วณัโรคกระดกูสนัหลงัรักษาด้วยยารักษา
วณัโรคเพียงอยา่งเดียวสามารถหายได้ 48% ขณะท่ีท าการผา่ตดัหาย 60% ซึง่พบวา่ผลการรักษาไมต่า่งกนั
เทา่ไร  
         Tubi และคณะ รายงานการใช้ยารักษาวณัโรคกระดกูสนัหลงั และจะผา่ตดัเฉพาะกรณี          

1.  Pott's paraplegia ซึง่ไมดี่ขึน้หลงัให้ยารักษานาน 4-6 สปัดาห์ 
         2.  อาการของ paraplegia เป็นมากขึน้หรือแยล่ง 
         3.  มีอาการของ spinal cord involement เกิดขึน้หลงัการรักษาด้วยยา 
         4.  Drain paravertebral abscess 



 
         จากการศกึษาและรายงานของหลาย ๆ  สถาบนั สว่นมากจะยอมรับการรักษาวณัโรคกระดกูสนั
หลงัด้วยยาก่อน  โดยอาจจะท าการผา่ตดัระบายหนองรอบ ๆ กระดกูสนัหลงัในกรณีท่ีจ าเป็นเทา่นัน้ พบวา่
กวา่ 90% ของผู้ ป่วยนัน้ท่ียงัไมมี่ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทจะหายได้ด้วยยาโดยไมจ่ าเป็นต้องท า
การผา่ตดัรักษา และจะท าการผา่ตดัรักษาในบางกรณี เชน่  
        1.  พบวา่การรักษาด้วยยาไมไ่ด้ผล  
        2.  พบวา่มีการก าเริบของโรคใหม ่ 
        3.  กรณีท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้ โดยอาจเกิดอาการจากการกดทบัไขสนัหลงัท าให้มีภาวะผิดปกติ
ทางระบบประสาท  
        4.  ภาวะท่ีอาการของระบบประสาทท่ีผิดปกตไิมเ่ปล่ียนแปลงดีขึน้หลงัให้ยารักษา  
         การให้ยารักษาวณัโรคในผู้ ป่วยเหลา่นีมี้ข้อดีคือช่วยปรับปรุงสภาพทัว่ ๆ ไปของผู้ ป่วยให้ดีขึน้ ท าให้
การผา่ตดัผู้ ป่วยปลอดภยัย่ิงขึน้  อยา่งไรก็ตามการผา่ตดัเช่ือมข้อตอ่กระดกูสนัหลงันัน้ชว่ยให้ข้อต่อเช่ือม
ตดิกนัได้เร็ว  และได้กระดกูสนัหลงัท่ีมัน่คงเร็วกวา่การท่ีใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียว แล้วปล่อยให้กระดกู
หลงัเช่ือมตอ่กนัเอง  Neville และ Davis รายงานวา่ กลุม่ให้ยาแล้วให้มี autofusion พบเพียง 50% ใน
ระยะเวลา 15.2 เดือน แตก่ลุ่มผา่ตดัจะมี  fusion 92% 
         สว่นเร่ือง kyphotic deformities นัน้ สว่นมากไมจ่ าเป็นต้องผา่ตดัแก้ไขนอกจากจะมีปัญหาเร่ือง 
เจ็บปวดหลงัจาก kyphosis จงึพิจารณาผา่ตดัแก้ไข  ในเดก็พบว่าบางครัง้ kyphotic Deformities ลดลงเม่ือ
เดก็โตขึน้ได้ 
        ส าหรับการให้ยารักษาวณัโรคกระดกูสนัหลงันัน้ ประกอบด้วย 
         1.  Rifampicin   - ผู้ใหญ่ให้ขนาด 10 mg/Kg. ; เดก็ให้ 10-20 mg/Kg. 
         2.  Isoniazid    - ผู้ใหญ่ให้ขนาด 5 mg/Kg. ; เดก็ 10-15 mg/Kg. 
         3.  Ethambutol   - ให้ขนาด 15 mg/Kg. (ใช้เฉพาะผู้ใหญ่เทา่นัน้) 
         4.  Pyrazinamide - ให้ขนาด 20 mg/Kg. 
         โดยให้ยา Rifampicin และ Isoniazid นาน 6 เดือน สว่น Ethambutol และ Pyrazinamide ให้เพียง 
4 เดือนก็พอ อาจให้ streptomycin 750 mg/day เสริมด้วย 
         ก่อนผา่ตดัควรให้ยาเหลา่นี ้ 1-2 อาทิตย์ ในกรณีท่ีต้องท าการผา่ตดัฉกุเฉินเน่ืองจากมีอาการกดทบั
เส้นประสาท ควรให้ยาก่อนอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง 
         การรักษาโดยการผา่ตดั 
         แม้วา่ยาจะใช้ได้ผลดีในวณัโรคกระดกูสนัหลงั  มีศลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์บางท่านนิยมท าผา่ตดัเพ่ือ
รักษาวณัโรคกระดกูสนัหลงั คือ กลุม่ของ Hodgson และ Stock โดยมีเหตผุลคือ  
        1.  ในระยะแรกของโรคการผา่ตดัก าจดัเชือ้ท าได้ง่าย และการเช่ือมข้อตอ่จะปราศจากภาวะผิดรูปร่าง 



        2.  ถ้าปลอ่ยให้โรคเป็นมากขึน้ มกัจะมีภาวะผิดปกตขิองรูปร่างซึง่มีผลตอ่ระบบ vital organ  
        3.  สภาพร่างกายผู้ ป่วยจะดีขึน้อยา่งรวดเร็วถ้าสามารถผา่ตดัก าจดัหนองได้เร็ว 
        4.  ผู้ ป่วยอยูโ่รงพยาบาลสัน้ลง และกลบัไปท างานตามปกตไิด้เร็วยิ่งขึน้ 
        5.  เกิดเป็นโรคใหมอี่ก พบน้อย 
        6.  ป้องกนัการเกิด paravertebral abscess 
        7.  การผ่าตดัเป็นตวัท่ีจะบอกให้รู้วา่โรคนัน้ยงั active หรือหายแล้ว 
         Hodgson และคณะเช่ือว่า เชือ้วณัโรคสามารถทะลผุ่าน dura ท าให้ภาวะทางระบบประสาท
สญูเสียอยา่งถาวรได้ ดงันัน้จงึแนะให้รีบผา่ตดัเพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซ้อนนี  ้
         การผา่ตดัแนะให้เข้าทาง anterior ดีกวา่เพราะการเข้าทางด้านหน้าสามารถก าจดัหนองและ
เนือ้เย่ือท่ีเป็นโรคออกได้สะดวก รวมทัง้แก้ไขปัญหาการกดทบัไขสนัหลงัได้โดยตรง นอกจากนีส้ามารถใส่ 
bone graft เพ่ือเช่ือมกระดกูและป้องกนัการเกิด kyphotic ตามมาได้ ซึง่ถ้าเข้า posterior โดยการท า 
laminectomy อาจท าให้ความผิดปกตขิองระบบประสาทมีอาการแยล่ง เพราะการผ่าตดัท า laminectomy 
ทางด้านหลงัไปเพิ่มความไมม่ัน่คงของกระดกูสนัหลงั เน่ืองจากกระดกูสนัหลงัมีพยาธิสภาพทางด้านหน้า
อยูแ่ล้ว นอกจากนีก้ารผา่ตดัทางด้านหน้านัน้จะได้เนือ้เย่ือเพ่ือการตรวจวินิจฉยัและให้ยาเพ่ือการรักษา 
         ในเดก็การท า anterior fusion อาจท าให้เกิด kyphotic deformities จากการท่ีมี posterior growth 
อยู ่ ดงันัน้จงึควรพิจารณาท าทัง้ anterior และ posterior fusion ในวณัโรคกระดกูสนัหลงัของเดก็ท่ี
จ าเป็นต้องผา่ตดัรักษา 
         จากการศกึษาเปรียบเทียบผลการรักษาวณัโรคกระดกูสนัหลงัในระยะยาวระหวา่งการท า radical 
debridement และ anterior fusion, simple debridement และการใช้ยารักษาวณัโรคอยา่งเดียวของ 
Medical Research Center พบวา่การท า radical debridement และ fusion ให้ผลการรักษาท่ีดีกวา่ ดงันี ้
        1.  การเช่ือมของกระดกูเกิดขึน้เร็วกวา่และจ านวนท่ีเช่ือมติดพบมากกวา่  (70% : 20% : 20% ใน
ระยะเวลาติดตามผล 5 ปีของทัง้ 3 วิธี ตามล าดบั) 
        2.  การเกิดกระดกูหลงัโก่งพบน้อยกว่า  
        3.  ในกลุม่ท่ีท าเพียง Simple debridement พบวา่เกิดหลงัโก่งเพิ่มมากขึน้เพ่ือติดตามผลถึง 10 ปี 
        ในรายท่ีมีหลงัโก่งมาก ๆ  อาจจ าเป็นต้องแก้ไขโดยการผา่ตดั ซึง่มกัต้องท าการผา่ตดัทางด้านหน้าและ
ด้านหลงัร่วมกนั โดยต้องท า spinal osteotomy, halo-pelvic traction แล้วท า anterior และ posterior 
spinal fusion ซึง่มกัจะพบภาวะแทรกซ้อนของการผา่ตดั เน่ืองจากต้องท าการผา่ตดัหลายครัง้ แตข้่อดีคือ 
ถ้ากระดกูเช่ือมตดิดีแล้ว ภาวะหลงัโก่งจะไมเ่ป็นมากขึน้อีก 
 
ภาวะแทรกซ้อนจาการผ่าตัด (Complications of Anterior Procedures) 
Intraoperation Complications 



        1.  อาจจะทะลปุอดระหวา่งการผา่ตดั  แตม่กัจะไม่ต้องท าการแก้ไขเพราะมกัจะหายเองได้ 
        2.  อาจจะท าให้ dura ฉีกขาดระหวา่งผา่ตดั ควรเย็บซอ่ม ไมอ่ยา่งนัน้อาจเกิด fistulaกวา่จะหายต้อง
ใช้เวลาหลายเดือน 
        3.  อาจ injury ตอ่ sympathetic nerves ถ้าเป็นท่ีบริเวณกระดกูต้นคอจะเกิด Horner's syndrome 
ในบริเวณกระดกูเอวจะท าให้ขาข้างเดียวกบัข้างท่ีผา่ตดัเกิดอาการร้อนจากเส้นเลือดขยายตวั อาการเหล่านี ้
มกัจะหายเองได้ 
        4.  บางกรณีท่ีมี adhesion ทาง  Retroperitoneum มาก ๆ อาจตดั  ureterระหวา่งผา่ตดัได้ 
        5.  อาจจะท าให้เส้นเลือดแดงใหญ่ เส้นเลือดด าใหญ่ฉีกขาดได้ระหว่างท าผา่ตดั ซึง่ต้องอาศยัความ
ระมดัระวงัคอ่นข้างสงู 
 
Early Postoperation Complications 
         1.  Paralytic ilius 
         2.  Lung complication : Atelectasis, Pneumonia, pleural effusion, hemothorax  
         3.  อาจาพบวา่ อาการผิดปกตขิองระบบประสาทเพิ่มมากขึน้ อาจเกิดจาก Trauma ระหวา่งผา่ตดั 
ซึง่มีโอกาสหายได้ แตถ้่าเกิดจาก spinal artery spasm prognosis มกัไมดี่ บางครัง้อาจเกิดจาก
hematoma หรือ Strut  graft  ไปกดทบัไขสนัหลงั  ต้องท าการผา่ตดัแก้ไขใหม่ 
 
 
Late Complications 
         1.  Bone graft resorption มกัจะพบร่วมกบัการติดเชือ้ท่ียงัควบคมุไมไ่ด้   มกัเกิด 6-12 สปัดาห์
หลงัการผา่ตดั แตก็่ไมจ่ าเป็นท่ีต้องผา่ตดัแก้ไขใหมท่กุราย 
         2.  graft fracture มกัพบในคนไข้ท่ีต้องใช้ graft ขนาดยาว เชน Fibula จะพบหลงัการผา่ตดั 12-18 
เดือน การแก้ไขท าเพียงใสเ่ฝือกดามรอให้กระดกูติดใหม่ 
         3.  พบอตัราล้มเหลวของการเช่ือมติดประมาณ 7-8% ถ้าคิดวา่เก่ียวข้องกบัเชือ้ท่ียงัควบคมุไมไ่ด้ 
คงต้องให้ยารักษาตอ่ แตถ้่าเกิดภาวะหลงัโก่งเพิ่มขึน้จากกระดกูยบุตวั ควรท าการผ่าตดัแก้ไขใหม่ 
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