วัณโรคของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ Tuberculosis of Musculoskeletal System

การให้ ยาป้องกันวัณโรค (Chemoprophylaxis)
การใช้ ยาป้องกันวัณโรคนันใช้
้ ป้องกันในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. ไปสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคปอดอย่างใกล้ ชิด
2. ป้องกันการแพร่กระจายของโรคในผู้ป่วยที่ได้ รับเชื ้อวัณโรค
3. ป้องกันการเป็ นโรคใหม่ในผู้ป่วยที่มี inactive pulmonary disease แต่มี positive skin test
4. ผู้ป่วยที่มีประวัตวิ า่ น่าจะได้ รับเชื ้อจากการทา skin test ที่เคย negative และเปลี่ยนเป็ น
positive
5. ใช้ ในผู้ป่วยที่มี skin test positive แต่มี risk factors เช่นเป็ นโรคมะเร็ง, โรคเบาหวานอย่าง
รุนแรง, ทานยา immunosuppressive drug หรื อได้ รับยา steroid
ขนาดยาที่ใช้ คือ ให้ INH 300 mg/day ในผู้ใหญ่ทานวันละครัง้ ส่วนในเด็กให้ INH 10 mg/Kg
พบว่าสามารถป้องกันโรคได้ ประมาณ 70%
3. การรักษาโดยการผ่ าตัด (Surgical Treatment)
แม้ วา่ วัณโรคของกระดูกและข้ อนัน้
โดยมากสามารถรักษาได้ ผลดีด้วยการใช้ ยารักษาวัณโรค
โดยเฉพาะ ถ้ าวัณโรคกระดูกนันเป็
้ น low grade infection การให้ ยารับประทานผู้ป่วยมัก มี
Recalcification and restoration of bone architecture เป็ น healing state ไม่ต้องทาการรักษาอะไร
เพิ่มเติม แต่ถ้าพบว่าเกิด caseation แล้ ว หรื อมีฝีหนองเกิดขึ ้น หรื อบางครัง้ มี sinus drainage อาจ
จาเป็ นต้ องใช้ วิธีการผ่าตัดเข้ าช่วย เพื่อเอาส่วนที่ตดิ เชื ้อรุนแรงออก ดังนันจะพบว่
้
าการผ่าตัดรักษาวัณโรค
นัน้ มีบทบาทสาคัญในแง่ของการวินิจฉัยโรค รวมทังการควบคุ
้
มโรคที่ active อยู่ อีกทังใช้
้ ในการผ่าตัด
Reconstruction bone and joint หลังโรคสงบแล้ ว
แนวทางการผ่าตัดที่ใช้ ในการรักษาวัณโรคของกระดูกและข้ อนัน้ พิจารณาตามความเหมาะสมของโรค
แต่ละตาแหน่ง โดยมีกฎว่าให้ ผา่ ตัดเนื ้อกระดูกออกน้ อยที่สดุ เท่าที่ทาได้ เพราะโอกาสกระดูกหายเองมีมาก
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
ข้ อควรจาในการทาผ่าตัดวัณโรคกระดูกและข้ อนัน้ ไม่ควรใส่ drain กรณีที่เกิด sinus tract
สามารถทา excision sinus tract แล้ วเย็บปิ ดแผลได้ เลย

วัณโรคของกระดูกข้ อต่ อ
Tuberculosis of Bones and Joints
Tuberculosis osteomyelitis
โรควัณโรคของกระดูกตามแขนขานัน้ มักจะพบได้ ในผู้ป่วยที่เป็ น disseminated disease โดยมาก
จะพบว่ามี sinus tract, abscess formation มีอาการปวดบริเวณที่ติดเชื ้อและมีอาการบวมรอบ ๆ
บริเวณนัน้ แต่ไม่มีอาการของการอักเสบหรื อมีก็มกั ไม่รุนแรง ผู้ป่วยมักจะได้ รับการตรวจวินิจฉัยค่อนข้ าง
ช้ า ในกรณีที่มีการติดเชื ้อเป็ นที่บริเวณ Juxtaarticular region ควรจะได้ รับการวินิจฉัยและรักษาอย่าง
รวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิด วัณโรคของข้ อต่อ จากการแพร่กระจายของโรคสูข่ ้ อต่อโดยตรง
อย่างไรก็ดีวณ
ั โรคของกระดูกมักจะหายได้ ดีโดยใช้ ยารักษาวัณโรค การทาการผ่าตัดนัน้ อาจจาเป็ น
เมื่อต้ องการเนื ้อเยื่อในการวินิจฉัยหรื อกรณีมีฝีหนองเกิดขึ ้นจาเป็ นที่ต้องระบายหนอง
วัณโรคกระดูกนันอาจพบ
้
Periosteal new bone formation โดยเฉพาะในเด็กซึง่ กาลังเจริญเติบโต
แต่เมื่อโรคสงบแล้ ว bone จะมีการ remodelling สูป่ กติได้ ในกรณีที่มี superinfection โดย pyogenic
organism อาจทาให้ มี periosteal reaction ได้ มาก ถ้ ามีการผ่าตัดที่กระดูก เพื่อเอาเนื ้อกระดูกที่ตายออก
นัน้ ถ้ าเกิด bone defect มาก ๆ เราต้ องระวังเรื่ อง pathological fracture หลังผ่าตัดด้ วย
สาหรับวัณโรคของ small bone ของเท้ าและมือนันมั
้ กไม่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดแม้ วา่ จะมี sinus
tract เกิดขึ ้นก็ตาม การให้ ยารักษาวัณโรคดังกล่าวแต่แรกร่วมกับการใส่เฝื อกดามกระดูกบริเวณนัน้ มักจะ
ได้ ผลดีในการรักษา แม้ วา่ x-ray พบว่ากระดูกนันมี
้ การทาลายมากก่อนการให้ ยารักษา แต่หลังจากได้ รับยา
รักษามันจะมี reossifying ได้ มากหลังโรคหายแล้ ว
Tuberculosis of Sternoclavicular joint
พบน้ อยและให้ การวินิจฉัยได้ ไม่ง่ายนัก ผู้ป่วยมักมาหาเราด้ วยเรื่ องมี sinus tract draining ที่
บริเวณหน้ าอกโดยเฉพาะในเด็ก ให้ คิดถึงวัณโรคของข้ อต่อ sternoclavicular joint ช่วยให้ missed
diagnosis น้ อยลง
การรักษา ใช้ ยารักษาวัณโรค มักจะได้ ผลดี นอกจากว่ายังมีหนองไหลไม่หยุด หลังให้ ยาระยะหนึง่
แล้ ว อาจทาการ curettage tract ข้ อต่อ sternoclavicular joint อาการมักหายเป็ นปกติ

Tuberculosis of Shoulder
วัณโรคของข้ อต่อ glenohumeral joint หรื อ subdeltoid bursa อาจเกิดจากการแพร่ของเชื ้อจาก
วัณโรคของกระดูกบริเวณข้ างเคียง หรื อจาก hematogenous seeding ที่ synovium ของข้ อต่อ ผู้ป่วยมักมี
อาการปวด ขยับข้ อต่อของหัวไหล่ได้ น้อยลง มักจะบวมที่รอบ ๆ ข้ อต่อส่วนกล้ ามเนื ้อรอบ ๆ มักจะ atrophy
การรักษา
มักจะได้ ผลดีโดยการใช้ ยารักษาร่วมกับการใส่เฝื อกดามหัวไหล่ Martini และคณะแนะให้ ใส่
shoulder spica cast โดยให้ แขนอยูใ่ นท่า abduction และ external rotation เพื่อป้องกัน stiffness ซึง่ มัก
พบในท่า adduction การใส่เฝื อกควรใส่นานเพียง 3-4 สัปดาห์ หลังจากนันควรจะท
้
ากายภาพบาบัด เพื่อ
เพิ่มการขยับของข้ อต่อหัวไหล่
การผ่าตัดนันมี
้ ความจาเป็ นน้ อยสาหรับวัณโรคของข้ อต่อหัวไหล่ นอกจากว่ามี massive synovial
reaction และมีการทาลายของข้ อต่อค่อนข้ างมาก การผ่าตัดรักษาอาจทา limited arthrotomy,
synovectomy, debridement การทาการเชื่อมข้ อต่อหัวไหล่นนั ้ ใช้ กรณีที่โรคหายแล้ วแต่มีภาวะ unstable
ของข้ อต่อหรื อกรณีมี painful shoulder
Tuberculosis of Elbow
ในระยะแรก (early stage) วัณโรคของข้ อศอกมักไม่ปวด แต่จะมีอาการยึดของข้ อต่อในท่าเหยียด
ข้ อศอก จากนันกล้
้ ามเนื ้อจะ spasm มากขึ ้น ทาให้ ขยับข้ อศอกไม่ได้ ข้ อศอกมักจะบวมและกล้ ามเนื ้อรอบ
ๆ จะมี atrophy
ในระยะหลัง (late stage) จะพบว่ารอบ ๆ ข้ อศอกจะบวมมากขึ ้นและจะพบ sinus tract หลายแห่ง
บางครัง้ วัณโรคข้ อศอกมักจะถูกวินิจฉัยผิดเป็ น chronic olecranon bursitis
การรักษา
การให้ ยารักษาร่วมกับการดามข้ อศอกด้ วยเฝื อกในท่างอศอก 90o ปลายแขนอยูใ่ นท่าneutral เมื่อ
อาการปวดลดลง ให้ เริ่มทากายภาพบาบัดโดยทา active และ passive movement แต่ก็ยงั ให้ ดามข้ อศอก
ต่ออีกในท่างอศอก 90o อย่างไรก็ดีมกั พบว่ามี spontaneous ankylosis ซึง่ หลีกเลี่ยงได้ ยาก
การผ่าตัดโดยการทา synovectomy, debridement, joint excision, arthrodesis มักไม่คอ่ ย
จาเป็ น ถ้ าได้ รับการรักษาด้ วยยาและการดามข้ อศอกอย่างถูกต้ อง

Tuberculosis of Wrist and Hand
วัณโรคของข้ อมือนัน้ มักจะมาด้ วยเรื่ องบวมที่บริเวณข้ อมือ อาจพบว่ามีอาการอักเสบเล็กน้ อยเมื่อ
มีการทาลายของกระดูกบริเวณข้ อมือแล้ วจะมีอาการ stiffness และ deformity ในผู้ป่วยที่ไม่ได้ รับการ
รักษาอย่างถูกต้ องจะพบว่าข้ อมืออาจอยูใ่ นท่างอถึง 120o-130o (volarflexion) และจะพบ sinus tract
ร่วมด้ วย
การรักษา
ในระยะแรกที่ยงั ไม่มีการทาลายของกระดูกข้ อต่อหรื อเยื่อหุ้มข้ อมากนัก อาจรักษาโดยการดาม
ข้ อมือในท่า functional position ร่วมกับการให้ ยารักษาวัณโรค เพื่อป้องกันภาวะผิดรูปของข้ อมือ เฝื อกที่ใช้
ดามข้ อมือนันอาจต้
้
องใส่นานหลายสัปดาห์ จนกระทัง่ อาการของโรคจะดีขึ ้น และปวดลดลง ให้ เริ่มทาการ
บริหารข้ อมือได้ แต่ยงั ต้ องดามข้ อมือต่ออีกหลายเดือน เพื่อป้องกันการเกิดการผิดรูปร่างของข้ อมือ
ในกรณีที่โรคของเยื่อหุ้มข้ อเป็ นมาก อาจต้ องทา synovectomy แต่ให้ พยายามทา debridement
กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้ ออย่างจากัด เพราะว่าการให้ ยารักษาวัณโรคแล้ วนัน้ เมื่อโรคสงบหายแล้ ว
กระดูกข้ อมือมักจะสามารถหายได้ เป็ นปกติ ทาให้ ได้ painless, stable wrist และขยับได้ เกือบปกติ
กรณีที่ยงั มีอาการปวดอยู่อีกหลังโรคสงบแล้ ว อาจพิจารณาทาการผ่าตัดเป็ นกรณี ๆ ไป เช่น ถ้ า
ปวดเฉพาะที่ distal radioulnar joint ให้ ทาการตัดกระดูกส่วนปลายของกระดูก ulna ออก ถ้ ากระดูกข้ อมือ
ถูกทาลายมาก ทาให้ เกิดภาวะข้ อต่อไม่มนั่ คงและปวดมาก ให้ ทาการเชื่อมกระดูกส่วน radius กับกระดูก
ข้ อมือและกระดูกฝ่ ามือของนิ ้วชี ้และนิ ้วกลาง ร่วมกับการตัดส่วนปลายของกระดูก ulna ทิ ้ง
Tuberculosis Tenosynovitis
วัณโรคของเยื่อหุ้มเส้ นเอ็นนัน้ พบได้ บอ่ ยเรี ยงตามลาดับดังนี ้คือ ปลายแขน ข้ อมือ มือ และที่ข้อเท้ า
เยื่อหุ้มเส้ นเอ็นที่เป็ นโรคจะถูกแทนที่โดย tuberculous granulation tissue เมื่อ granulation tissue ที่งอก
ผ่านเข้ าไปในเส้ นเอ็นในระยะท้ ายของโรค อาจพบเส้ นเอ็นขาดได้ นอกจากนี ้มักพบ Rice bodies ในเยื่อหุ้ม
เส้ นเอ็นซึง่ เป็ นการสะสมของ fibrin และ cartilage debris
อาการผู้ป่วยมักมาหาด้ วยเรื่ องบวม ปวด พบว่าไม่รุนแรง มักจะให้ การวินิจฉัยผิดก่อนที่จะทาการ
ผ่าตัดว่าเป็ น Rhuematoid tenosynovitis หรื อ ganglion
จากรายงานของ Pimm และ Wangh's พบว่าผู้ป่วย 44 รายที่เป็ น TB tenosynovitis บริเวณข้ อมือ
มีเพียง 6 รายที่พบว่าเป็ นโรควัณโรคของข้ อมือ ดังนันคิ
้ ดว่าวัณโรคเยื่อหุ้นเส้ นเอ็นน่าจะเกิดจากเชื ้อแพร่ผา่ น
ทางกระแสโลหิตมายัง synovium มากกว่าจะมาจากวัณโรคของข้ อต่อบริเวณใกล้ เคียง นอกจากนี ้อาจเกิด
จาก direct contract ของเชื ้อสูเ่ ยื่อหุ้มเส้ นเอ็นโดยอุบตั เิ หตุ มักจะเกิดกับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น
ศัลยแพทย์, พยาธิแพทย์, อื่น ๆ เป็ นต้ น

การรักษา
มักต้ องให้ ยารักษาวัณโรค ร่วมกับการผ่าตัดเอา Tendon sheath ที่เป็ นโรคออก อาจต้ องใส่เฝื อก
ดามบริเวณแขนหรื อข้ อมือไว้ ระยะเวลาสัน้ ๆ โดยให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถขยับนิ ้วมือได้ ซึง่ มักจะได้ ผลดี
Tuberculosis Dactylitis and Metacarpal Involvement
ผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรคของกระดูกนิ ้วมือหรื อกระดูกฝ่ ามือ มักมาพบแพทย์ด้วยเรื่ องบวม แต่ไม่ปวด
มาก ไม่มีอาการของการอับเสบคือ แดงและร้ อน อาจพบว่ามี fistula ได้ ในรายที่เป็ นมากและไม่ได้ รับการ
รักษาใด ๆ x-ray อาจพบ diffuse, spindle-shaped periostitis ซึง่ เรี ยกว่า Spina ventosa ซึง่ เห็นคล้ าย
Honey combed with cysts, sequestraein cysts or just bone atrophy
การรักษา
ผู้ป่วยมักจะตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยารักษาวัณโรคเป็ นอย่างดี มักพบว่ากระดูกที่เป็ นโรคมัก
หายเป็ นปกติได้ แต่ถ้ากระดูกข้ อต่อของนิ ้วมือถูกทาลายก่อนที่จะได้ รับยารักษาโรค มักจะมีอาการผิดรูปร่าง
อย่างถาวร
การผ่าตัดโดยการเชื่อมข้ อต่อนันพบว่
้
าไม่คอ่ ยจาเป็ น
Tuberculosis of the Sacroiliac Joint
วัณโรคของข้ อต่อ Sacroiliac นันพบได้
้
น้อยมาก มักจะเกิดจากการแพร่เชื ้อทางระบบกระแสโลหิต
น้ อยมากที่จะเกิดจาก direct extension ของเชื ้อโรคจาก Psoas abscess ซึง่ เกิดจากวัณโรคกระดูกสันหลัง
ระดับเอว
ผู้ป่วยมักจะมาด้ วยอาการปวด เดินกระเผลก คลาบริเวณ sacroiliac joint จะปวดและพบก้ อนบวม
โต การขยับของข้ อตะโพกจะลดลง อาจพบ flexion contracture ของข้ อตะโพกด้ านนัน้ แต่ก็ไม่รุนแรงมาก
เหมือนกับวัณโรคของข้ อตะโพกโดยตรง ถ้ าทา FABER test (forced flexion, abduction and external
rotation) ผู้ป่วยจะมีอาการปวด sacroiliac joint CT-scan จะมีประโยชน์ในการช่วยดูขอบเขตของโรค เพื่อ
ใช้ ประกอบการวางแผนการรักษาต่อไป
สมัยก่อนที่จะมียารักษาโรคดี ๆ ใช้ มักต้ องทาการรักษาโดยวิธีผา่ ตัด โดยการทา Drainage และ
เชื่อมข้ อต่อ เพื่อที่จะควบคุมโรค ในเด็กอาจต้ องทา bilateral sacroiliac joint fusion เพื่อป้องกัน severe
pelvis distortion ปั จจุบนั นี ้การผ่าตัดรักษามีความจาเป็ นน้ อยลงมาก นอกจากจะทาการผ่าตัดระบาย
หนองขนาดใหญ่ หรื อต้ องการชิ ้นเนื ้อเพื่อการวินิจฉัยโรค เนื่องจากมียารักษาวัณโรคที่ดีใช้
Strange
รายงานถึงอัตราตายจากวัณโรคของ sacroiliac joint สูงถึง 33% ในสมัยก่อนและลดเหลือ 5% หลังจากมี
ยาใช้

การรักษา
ส่วนใหญ่สามารถรักษาหายได้ ด้วยยารักษาวัณโรค นอกจากนี ้ให้ พกั ผ่อนมาก ๆ และเดินด้ วยไม้
เท้ าพยุงจนกระทัง่ อาการปวดทุเลา กรณีที่โรคหายดีแต่มีอาการจากข้ อต่อ sacroiliac แยกจากกัน อาจต้ อง
ทาการผ่าตัดเชื่อมข้ อต่อ
Tuberculosis of the Hip
ข้ อตะโพกเป็ นข้ อที่พบว่าเป็ นวัณโรคได้ บอ่ ยในระบบกระดูกและข้ อรองจากวัณโรคของกระดูกสัน
หลังสาเหตุที่พบบ่อยที่ข้อตะโพกไม่ทราบชัดเจน อาจเป็ นเพราะว่าข้ อตะโพกเป็ นข้ อขนาดใหญ่และเป็ นข้ อที่
ต้ องรับน ้าหนักมาก จึงอาจเกิดการบาดเจ็บได้ บอ่ ย ทาให้ มีโอกาสติดเชื ้อได้ ง่าย นอกจากนี ้ข้ อตะโพกอยูใ่ กล้
กับระบบทางเดินปั สสาวะและกระดูกสันหลัง ทาให้ โอกาสรับเชื ้อวัณโรคทางระบบน ้าเหลือง ระบบกระแส
โลหิต หรื อการแพร่กระจายของเชื ้อสูข่ ้ อโดยตรง พบได้ ง่าย
วัณโรคของข้ อตะโพกมักพบว่าเกิดจากวัณโรคของส่วนหัวหรื อส่วนคอของกระดูก femur หรื อส่วน
ของ acetabulum และเชื ้อจากกระดูกรอบ ๆ ข้ อตะโพกแพร่เข้ าสูข่ ้ อตะโพกโดยตรง ดังนันเรามั
้
กจะพบได้
เสมอว่าผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการของข้ อตะโพก แต่ x-ray จะพบว่ามีวณ
ั โรคของกระดูกรอบข้ ออยูแ่ ล้ ว
อาการเริ่มแรก ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดข้ อตะโพกเป็ น ๆ หาย ๆ อาจมีอาการเดินกระเผลก มักไม่
พบอาการปวดที่รุนแรง ข้ อตะโพกมักจะมี flexion และ adduction contracture ผู้ป่วยอาจมี antalgic gait,
Thomas test for hip flexion contracture จะให้ ผลบวก ในเด็กอาจมีอาการร้ องให้ เวลากลางคืน เนื่องจาก
ขณะหลับกล้ ามเนื ้อที่หดเกร็ งคลายทาออกทาให้ มีการขยับข้ อตะโพกที่กาลังอักเสบโดยไม่ร้ ูตวั ซึง่ มีอาการ
ปวดมาก
เมื่อโรคเป็ นมากขึ ้น อาการปวดจะเพิ่มขึ ้น และมักจะปวดร้ าวลงที่ขาหนีบ ต้ นขาและหัวเข่า มักจะ
พบ muscle spasm มาก ทาให้ เกิด flexion contracture มากและอาจพบ proximal migration ของ
femoral head จากการที่มีการทาลายของส่วนหัวกระดูก femur และ acetabulum
อาจพบอาการ atrophy ของกล้ ามเนื ้อรอบ ๆ ข้ อตะโพก อาจพบว่าขาข้ างนันอยู
้ ใ่ นท่าผิดปกติ อาจ
พบว่าขาข้ างนันสั
้ นลงหรื
้
อข้ อตะโพกยึดติด (ankylosis) ในท่าผิดปกติโดยมากพบ ในผู้ป่วยที่ไม่ได้ รับการ
รักษาอย่างถูกต้ องหรื อผู้ป่วยปล่อยทิ ้งไว้ จนหายเอง
การคลารอบ ๆ ข้ ออาจพบว่ามีอาการบวมของข้ อ อาจพบว่าต่อมน ้าเหลืองบริเวณขาหนีบโตและ
อักเสบ ในรายที่รุนแรงอาจไปอุดตันการไหลกลับของเลือดทางเส้ นเลือดดาของขาทาให้ เกิดอาการบวมและ
พบว่าเส้ นเลือดดาโป่ งพองมาก อาจพบว่าหนองจากข้ อตะโพกไหลตาม Plane ของกล้ ามเนื ้อแล้ วทะลุออก
บริเวณข้ อพับของหัวเข่าได้

ในระยะท้ ายของโรคนัน้ ขาของผู้ป่วยข้ างที่เป็ นโรคอาจจะสันลงจาก
้
contracture หรื ออาจเกิดจาก
Resorption ของส่วนหัวของกระดูก femur หรื อ acetabulum ในเด็กอาจเกิดจากการรบกวนการ
เจริญเติบโตของ epiphyseal plate ทาให้ ขายาวไม่เท่ากัน 2 ข้ าง
การวินิจฉัยได้ จากการตรวจพบ เชื ้อวัณโรคจากน ้าไขข้ อของข้ อต่อตะโพก, granula- tion tissue,
เยื่อหุ้มข้ อ sinus tract
มีบอ่ ยครัง้ ที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการผ่าตัดเพราะวินิจฉัยผิดเป็ นโรคอื่น แต่ถ้าขณะผ่าตัดอยูพ่ บว่าสงสัยเป็ น
โรควัณโรค ควรส่งชิ ้นเนื ้อเพื่อตรวจดูพยาธิสภาพ ถ้ าพบว่าเป็ น typical granuloma หรื อ Langhan's giant
cell ก็สามารถให้ การวินิจฉัยว่าเป็ นวัณโรคของข้ อตะโพก อย่างไรก็ดี แผนการผ่าตัดที่เตรี ยมไว้ อาจทาต่อได้
ไม่วา่ จะเป็ น synovectomy, debridement, arthroplasty หรื อ fusion แต่หลังผ่าตัดควรจะให้ ยารักษาวัณ
โรคตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น ซึง่ มีรายงานว่าได้ ผลดีมากหลังทา arthroplasty ในข้ อตะโพกที่มี
active infection อยู่
การรักษา
ถ้ าสามารถวินิจฉัยโรคนี ้ก่อนมีการทาลายกระดูก ควรจะให้ การรักษาโดยยารักษาวัณโรคร่วมกับ
การทาผ่าตัด limited synovectomy และ curettage bony foci of infection ของกระดูกรอบ ๆ ข้ อต่อ
ตะโพกการที่รักษาวัณโรคข้ อตะโพกด้ วยยารักษาวัณโรคเพียงอย่างเดียว มักพบว่าได้ ผลไม่คอ่ ยน่าพอใจ
เนื่องจากมักพบว่าเกิดข้ อยึดติด
และบางครัง้ พบว่าการทาลายของกระดูกบริเวณข้ อตะโพกเพิ่มมากขึ ้น
หลังจากให้ ยารักษาวัณโรค ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมี ข้ อตะโพก contracture อยูก่ ่อนถ้ าจะทาการผ่าตัดรักษา ควร
จะรับตัวผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเพื่อจะได้ ทา skeletal traction เพื่อแก้ contracture ก่อน การรักษาโดยการ
ผ่าตัดโดยมากมักทาเพียง synovectomy, curettage กระดูกที่ตายบริเวณใกล้ ข้อออก อาจใส่ bone graft
ถ้ าคิดว่าเกิด bone defect มาก อาจจะเกิดกระดูกหักไว้ ในกรณีที่มีการทาลายของกระดูกข้ อตะโพกมาก
อาจพิจารณาการเชื่อมข้ อตะโพก ซึง่ ให้ ผลน่าพอใจ Marmor และคณะ รายงานว่าการทา arthrodesis ใน
ระยะ acute stage มัก Failure สูง เขาแนะนาให้ ทา Primary treatment โดย synovectomy และ
curettage ร่วมกับยารักษาวัณโรค หลังจากโรคเงียบสงบแล้ ว พบว่ากระดูกรอบข้ อตะโพกถูกทาลายมาก
อาจพิจารณาทา arthrodesis ภายหลังอีกทีจะได้ fusion rate สูงขึ ้น
Arthroplasty ของข้ อตะโพก มีการทามากขึ ้นในปั จจุบนั เนื่องจากมียารักษาโรควัณโรคค่อนข้ างดี
ดังนันจึ
้ งพบภาวะแทรกซ้ อนน้ อยลง ผลการผ่าตัดอยูใ่ นเกณฑ์นา่ พอใจ อย่างไรก็ดีควรจะพิจารณาสิ่ง
ต่อไปนี ้
1. ผู้ป่วยต้ องมี adequate bone stock
2. ไม่มี pyogenic infection ร่วมด้ วย
3. หลังผ่าตัดสามารถควบคุม activities ของผู้ป่วยได้
ควรจะให้ antituberculous medicine ค่อนข้ างนานเพื่อจะป้องกัน reactivation ของโรค

ข้ อจากัดในการทา arthroplasty ในผู้ป่วยวัณโรคข้ อตะโพกคือ
1. การตัง้ acetabulum compoment ทาได้ ยากเพราะกายวิภาคของข้ อต่อเปลี่ยนแปลงไป
2. การหายของบาดแผลช้ า
3. มักจะพบว่าเกิดแผลเป็ นค่อนข้ างมากหลังการทาผ่าตัด
4. หลังผ่าตัดการขยับของข้ อมักจะมีขีดจากัดค่อนข้ างมาก
5. หัวเข่าข้ างเดียวกับข้ อตะโพกมักจะมีปัญหาและอาจจาเป็ นต้ องรับการรักษาโดยการผ่าตัดร่วมด้ วย
Tuberculosis Trochanteric Bursitis
พบประมาณ 1-2% ของผู้ป่วยวัณโรคของกระดูกและข้ อ เกิดจาก
1. การแพร่กระจายของโรคทางระบบกระแสโลหิต
2. การแพร่กระจายของโรคโดยตรงจาก วัณโรคของกระดูกที่กระดูกต้ นขาบริเวณส่วนต้ น
3. การแพร่ของเชื ้อจาก paraspinal abscess มายังบริเวณ Trochanter
ผู้ป่วยมักจะมาพบด้ วยเรื่ องก้ อนที่บริเวณ greater trochanter x-ray อาจจะพบ calcification ใน
bursa และ osteoporosis ของกระดูก femur ส่วนต้ นหรื อพบการทาลายของกระดูก femur ส่วนต้ น
เนื่องจากเป็ นโรควัณโรคของกระดูก femur ส่วนต้ นร่วมด้ วยอยูแ่ ล้ ว ควรจะตรวจหาตาแหน่งติดเชื ้ออื่น ๆ
ในร่างกายเช่นที่ข้อตะโพก กระดูกเชิงกรานกระดูกสันหลัง เป็ นต้ น
การรักษา
ส่วนมากมักจะรักษาด้ วยยารักษาวัณโรค ร่วมกับการทาการผ่าตัด excision bursa และ
debridement กระดูกที่ติดเชื ้อออกร่วมด้ วย ผลการรักษาเป็ นที่นา่ พอใจ
Tuberculosis of the Knee
วัณโรคของข้ อเข่าในอดีตมักเรี ยกว่า "Tumor albus" หรื อ "White swelling" เพราะว่าโรคนี ้จะทาให้
ข้ อต่อมีอาการบวมตึงจาก boggy synovium ทาให้ ผิวหนังมีสีขาวซีด จึงทาให้ เรี ยกชื่อนี ้
วัณโรคของข้ อเข่ามักเกิดจากการติดเชื ้อที่ epiphysis ของกระดูก tibia หรื อกระดูก femur แล้ ว
ทะลุเข้ าสูข่ ้ อต่อ เกิดวัณโรคของเยื่อหุ้มข้ อเข่าก่อน ทาให้ เกิด pannus formation คลุมบนกระดูกอ่อนผิวข้ อ
ร่วมกับการรุกรานของโรคเข้ าไปยัง subchondral bone เกิดการทาลายของผิวข้ อต่ออย่างรุนแรงต่อไป
ผู้ป่วยมักจะมาด้ วยเรื่ องเดินกระเผลกและมีการขยับของข้ อเข่าได้ ลดลง ถ้ าไม่รักษาจะพบว่าเข่าจะ
บวมมากขึ ้น ร่วมกับกล้ ามเนื ้อรอบ ๆ ข้ อเข่า atrophy ตามด้ วยการทาลายของกระดูกข้ อต่อ เกิดการเคลื่อน
ตัวของกระดูก tibia จาก femur (Subluxation) และในที่สดุ ทาให้ เกิดข้ อยึดติด (ankylosis) อาจพบ sinus
tract ร่วมกับการติดเชื ้อจาก pyogenic organism

ในเด็กที่เป็ นโรคนี ้เรื อ้ รัง อาจพบขาข้ างนันยาวกว่
้
าข้ างปกติ เนื่องจากเกิดภาวะ epiphyseal
hyperemia ทาให้ กระดูกโตเร็วกว่าปกติ
อาการปวดอาจน้ อยแต่อาจพบว่าเด็กมีอาการร้ องไห้ เวลากลางคืน
มักพบว่ามีอาการ joint
contracture มาก การแก้ ไขโดยการดัดข้ อเข่า อาจทาให้ เกิดอาการ subluxation ของกระดูก tabia จาก
กระดูก femur ทางด้ าน posterior ซึง่ ไม่แนะนาให้ ทา
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ในอดีตนัน้ การรักษาวัณโรคข้ อเข่ามุง่ หวังเพียงแต่ให้ หวั เข่าอยูใ่ นท่าที่ใช้ งานได้ คือจัดให้ หวั เข่าอยู่
ในท่าเหยียดตรงจนกว่าโรคจะสงบ โดยใช้ Thomas splint ป้องกันเข่างอจาก contracture การที่จะดัดเข่า
ซึง่ มี flexion contracture ให้ ตรงนัน้ อาจทาให้ เส้ นเลือด popliteal artery ฉีกขาดหรื อ epiphyseal
separation ได้ ควรใช้ วิธี traction ให้ เข่าค่อย ๆ เหยียดออกมา หรื ออาจต้ องใช้ วิธีการผ่าตัดเข้ าช่วยกรณี
เป็ นมานานแล้ ว เช่น การทา soft tissue release เป็ นต้ น
ปั จจุบนั การรักษาวัณโรคข้ อเข่าที่ยงั active อยู่ โดยการให้ ยารักษาวัณโรคร่วมกับ การทา partial
synovectomy การทา joint debridement ไม่คอ่ ยจาเป็ นเนื่องจากข้ อต่อมักจะสามารถหายได้ คอ่ นข้ างดี
ถ้ าได้ รับยารักษาที่ถกู ต้ อง นอกจากนี ้ถ้ าพบ bone cyst ของกระดูกรอบ ๆ ข้ อเข่าอาจจาเป็ นต้ องทา
curettage และอาจต้ องเสริ มด้ วย bone graft ถ้ าขนาดมันใหญ่ เพื่อป้องกันการเกิด Pathologic fracture
การทา arthrodesis ของข้ อเข่านันปั
้ จจุบนั ทาน้ อยลง นอกจากจะมีการทาลายของกระดูกข้ อต่อ
อย่างมากเท่านัน้
บางกรณีถ้ามี flexion contracture มาก อาจต้ องทา osteotomy ของกระดูก femur เพื่อจัดให้ ข้อ
เข่าสามารถเหยียดตรงได้ และมุมที่ขยับได้ ของข้ อเข่าอยู่ใน functional range of movement
การทา arthroplasty ทาได้ เช่นเดียวกับในข้ อตะโพก แต่ bone stock ต้ องมีเพียงพอ, ผิวหนังไม่มี
แผลเป็ นมาก, วัณโรคสามารถควบคุมด้ วยยาได้ ผลการผ่าตัดเปลี่ยนข้ อเข่า มักจะดีเป็ นที่นา่ พอใจ
Tuberculosis of Ankle
ผู้ป่วยมักมาตรวจด้ วยเรื่ องบวมรอบ ๆ ข้ อเท้ า ไม่ปวดมาก เท้ าและข้ อเท้ าจะอยูใ่ นท่า plantar
flexion contracture อาจพบว่ากระดูก tibia, talus และกระดูกข้ อเท้ าอื่น อาจติดเชื ้อวัณโรคร่วมด้ วย

การรักษา
วัณโรคข้ อเท้ ารักษาโดยการใช้ ยารักษาวัณโรคร่วมกับการทาผ่าตัด limited debridement และ
synovectomy ร่วมกับการดามข้ อเท้ าให้ อยูใ่ นท่า plantigrade นาน 4-6 สัปดาห์ จนกว่าโรคจะอยูใ่ นความ

ควบคุมได้ และอาจต้ องใส่ brace ต่ออีกจนกว่ากระดูกต่าง ๆ จะหายดี ถ้ ากระดูกข้ อเท้ าถูกทาลายมาก
อาจต้ องพิจารณาทาการเชื่อมข้ อเท้ าดีกว่า

วัณโรคของกระดูกสันหลัง
Tuberculosis of the Spine (Pott's Disease)
วัณโรคของกระดูกสันหลังนันพบได้
้
บอ่ ยสุดในบรรดาวัณโรคของกระดูกและข้ อ
พบว่ามากกว่า
50% ของวัณโรคกระดูกและข้ อต่อพบที่กระดูกสันหลัง สาเหตุอาจมาจากกายวิภาคของระบบเส้ นเลือดรอบ
ๆ กระดูกสันหลังที่ทาให้ มีโอกาสติดเชื ้อมากกว่ากระดูกและข้ ออื่น ๆ Batson ชี ้ถึงความสาคัญของระบบ
เส้ นเลือดดาของกระดูกสันหลัง ซึง่ ทาให้ เกิดการติดเชื ้อของกระดูกสันหลังจากกระดูกเชิงกรานได้ ง่าย แต่
Wiley และ Trueta ได้ ศกึ ษาถึงเส้ นเลือดของกระดูกสันหลัง และพบว่าไม่สามารถระบุวา่ การแพร่เชื ้อนัน้
ฝ่ านจากระบบเส้ นเลือดดา แต่เขาทังสองพบว่
้
า vertebral metaphysis นันมี
้ เส้ นเลือดแดงมาเลี ้ยงมาก
โดยเฉพาะบริเวณ Anterior longitudinal ligament ซึง่ พบว่าการติดเชื ้อมักพบที่บริเวณดังกล่าว และ
พบว่าเชื ้อโรคสามารถแพร่เข้ าสูก่ ระดูกสันหลังข้ อที่อยู่ถดั ไปทังบนและล่
้
าง ผ่านทางรอบ ๆ ของหมอนรอง
กระดูก ซึง่ จะมีเส้ นเลือดติดต่อถึงกันระหว่างกระดูกสันหลัง 2 ข้ อที่อยู่ติดกัน ดังนันเขาทั
้
งสองคิ
้
ดว่าเชื ้อวัณ
โรคน่าจะแพร่กระจายทางระบบเส้ นเลือดแดง
เมื่อกระดูกสันหลังได้ รับเชื ้อวัณโรคแล้ ว อาการจะค่อยเป็ นค่อยไปโดยมีการทาลายกระดูกสันหลัง
หมอนรองกระดูก และ ligaments ถ้ าไม่ได้ รับการรักษาทางยาหรื อการผ่าตัด กระดูกสันหลังจะยุบตัวและ
ทาให้ เกิดการโก่งโค้ งของแนวกระดูกสันหลัง การโก่งงอของกระดูกสันหลังร่วมกับ inflammatory debris
และ necrotic material อาจกดทับ spinal cord ทาให้ เกิดอาการอัมพาตของขา 2 ข้ าง อาการผิดปกติของ
ระบบประสาทที่เกิดจากการกดทับนี ้ สามารถรักษาได้ โดยการผ่าตัด แต่สาเหตุของอาการทางระบบ
ประสาทอาจเกิดจาก inflammatory coagulation ของ Anterior spinal artery ซึง่ มักจะเป็ นการสูญเสียของ
ระบบประสาทที่ถาวร ดังนันจึ
้ งเป็ นสิ่งสาคัญในการให้ การรักษาวัณโรคกระดูกสันหลังไม่วา่ จะโดยยาหรื อ
การผ่าตัดก่อนที่จะเกิดปั ญหาทางระบบประสาท ซึง่ จะได้ ผลการรักษาที่ดีสดุ

พยาธิสภาพ (Pathology)
วัณโรคของกระดูกสันหลัง คล้ ายวัณโรคของกระดูกและข้ ออื่น ๆ ซึง่ มักเกิดจากการแพร่กระจาย
จาก primary infection ที่อื่น ๆ ในร่างกายเช่น ปอด ไต ผ่านทางกระแสโลหิตมายังกระดูกสันหลัง โดยที่
Primary focus อาจจะยังเป็ นโรค active อยู่ หรื อหายสงบแล้ วก็ได้ อาจตรวจพบ Primary focus หรื อไม่พบ
ก็ได้ อาจพบว่ามันเป็ นที่กระดูกสันหลังหลายระดับพร้ อมกัน เกิดจากหนองของวัณโรคเซาะใต้ periosteum

และ anterior longitudinal ligament ไปยังกระดูกสันหลังข้ างเคียง นอกจากนี ้การที่ periosteum, anterior
longitudinal ligament ถูกยกตัวออกจากกระดูกสันหลัง ทาให้ กระดูกนัน้ ๆ ขาดเลือดมาเลี ้ยง จึงมักพบการ
ทาลายของกระดูกส่วน anterolateral surfuce มากกว่าบริเวณอื่นของกระดูกสันหลัง
เมื่อกระดูกสันหลังถูกทาลายมากขึ ้น ทาให้ กระดูกอ่อนตัวลงเกิด compression fracture ส่วน
หมอนรองกระดูกสันหลังนันไม่
้ ได้ ถกู รุกรานจากเชื ้อวัณโรคโดยตรง เพราะว่ามันไม่มีเส้ นเลือดมาเลี ้ยง แต่วา่
มันได้ รับสารอาการจาก end plate ของกระดูกสันหลังตัวบนและตัวล่าง ถ้ ากระดูกสันหลังถูกรุกรานโดยเชื ้อ
วัณโรคและถูกทาลาย ทาให้ end plate ให้ สารอาการแก่หมอนรองกระดูกไม่เพียงพอ ทาให้ หมอนรอง
กระดูกถูกทาลายทางอ้ อม x-ray จะพบว่า ระยะห่างของหมอนรองกระดูกแคบลง แต่ในเด็กหมอนรอง
กระดูกสันหลัง อาจแคบลงช้ ากว่าใน ผู้ใหญ่ เนื่องจากยังมีเลือดมาเลี ้ยงหมอนกระดูกโดยตรง จนกระทัง่
อายุ 8-12 ปี ตัวกระดูกสันหลังมี lytic lesion ในรายที่เป็ นมากขึ ้น จะพบเงาของ soft tissue รอบ ๆ กระดูก
สันหลังที่เป็ นโรคกว้ างออก เนื่องจาก granulation tissue และหนองที่เกิดขึ ้น หลังจากนันถ้
้ าตัวกระดูกสัน
หลัง collapse จะเกิด angulation of spine ในเด็กอาจมีประวัตริ ่วมกับการได้ รับบาดเจ็บ ทาให้ วินิจฉัยผิด
ว่าเป็ นกระดูกสันหลังหัก เนื่องจากหมอนรองกระดูกสันหลังยังไม่แคบลงมากนัก แต่ในผู้ใหญ่นนมั
ั ้ กไม่มี
ปั ญหาเพราะหมอนรองกระดูกสันหลังมักจะแคบอยูแ่ ล้ ว นอกจากนี ้เงาของ paravertebral mass ซึง่ ไม่พบ
ใน acute fracture ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคจากระดูกหักได้ สาหรับหนองที่เกิดขึ ้นนัน้ ถ้ าร่างกายมี
สุขภาพแข็งแรงอาจสามารถกาจัดหนองให้ หมดได้ แต่ถ้าหนองมีปริมาณมากขึ ้น มันอาจแตกออกไปยัง
บริเวณใกล้ เคียงก็ได้ เช่น ที่ระดับกระดูกทรวงอก หนองอาจแตกข้ างสูช่ อ่ งอกเกิด empyema หรื อทะลุออก
ทางผิวหนังเป็ น sinus tract หนองเหล่านี ้อาจแตกเข้ าไปใน spinal canal และกดไขสันหลัง ทาให้ มีอาการ
ทางระบบประสาท เรี ยก Pott's paraplegia ที่บริเวณระดับคอหนองอาจะแตกเข้ าไปอยูใ่ น
retropharyngeal space ซึง่ เป็ นช่องที่มีเนื ้อที่คอ่ นข้ างจากัด หนองนี ้จะไปกดหลอดอาหาร และหลอดลมได้
ผู้ป่วยอาจมีอาการหายใจไม่ได้ ถือเป็ นเรื่ องฉุกเฉินที่จาเป็ นต้ องระบายหนองอย่างเร่งด่วน หนองของ
กระดูกสันหลังบางตาแหน่งอาจเซาะออกไปยังบริเวณห่างไกล เช่นที่กระดูกระดับเอว หนองอาจแตกออก
ที่บริเวณขาหนีบ ในบางครัง้ อาจพบ calcification เกิดขึ ้นในหนองเองได้

อาการทางคลินิก (Clinical Picture)
ผู้ป่วยจะมีอาการทัว่ ๆ ไปคล้ ายคลึงกับอาการของวัณโรคกระดูกและข้ อ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว แต่จะ
มีอาการเฉพาะที่แตกต่างออกไป โดยผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยปั ญหาคือ
1. อาการปวด อาการปวดอาจไม่รุนแรงในระยะแรก นอกจากเกิดการทรุดตัวของกระดูกสันหลังแล้ ว
อาการปวดจะมากขึ ้น อาจพบอาการร้ องไห้ เวลากลางคืน เนื่องจากเวลาหลับกล้ ามเนื ้อที่หดเกร็งจะคลาย
ตัว ทาให้ มีการขยับของกระดูกบริเวณเป็ นโรค เกิดอาการปวดได้

2. อาการหลังโก่ง (Kyphotic Deformities)
3. อาการหดเกร็งของกล้ ามเนื ้อ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีการขยับของหลังได้ ลดลงอย่างมาก
4. Sinus tract ซึง่ อาจมาด้ วยเรื่ องมีแผลหนองไหล ซึง่ มักพบในระยะหลังของโรคแล้ ว
5. อาการผิดปกติของระบบประสาท ซึง่ เป็ นระยะท้ ายของโรคเนื่องจากวัณโรคกระดูกสันหลังนันมี
้ การ
ดาเนินของโรคที่คอ่ นข้ างช้ า ค่อยเป็ นค่อยไป ผู้ป่วยอาจมีอาการผิดปกติเล็กน้ อยในระยะแรก และไม่ได้ มา
รับการรักษาถูกต้ อง ปล่อยให้ การดาเนินของโรคเป็ นมากขึ ้น จนเกิดอาการของภาวะแทรกซ้ อนขึ ้น เมื่อเกิด
ภาวะ Pott's paraplegia นัน้ สิ่งผิดปกติที่ตรวจพบเป็ นอับดับแรกคือ clonus หลังจากนันเมื
้ ่อมีการกด
ระบบประสาทมากขึ ้นจึงจะมีอาการของกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง อาการชา ตามมาภายหลัง
การรักษา
ในอดีตนันวั
้ ณโรคโดยมากรักษาโดยการให้ ผ้ ปู ่ วยพักผ่อนมาก ๆ อยูใ่ นสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวก
และบริ สทุ ธิ์ ให้ อาหารที่มีคณ
ุ ค่าสารอาหารสูง โดยหวังให้ ผ้ ปู ่ วยฟื น้ หายจากโรคเอง อาจ ต้ องระบายหนอง
ออกในกรณีที่จาเป็ น ส่วนกระดูกสันหลังจะพิจารณา debridement เวลามี neurological deficit
ในปี 1895 Menard รายงานการผ่าตัด decompressed หนองจาก spinal cord และพบว่าผู้ป่วย
สามารถฟื น้ คืนการทางานของระบบประสาทได้
ในปี 1900 Menard รายงานการรักษาผู้ป่วยวัณโรคกระดูกสันหลังว่าได้ ผลอย่างน่าพอใจ ต่อมาได้
มีการพัฒนา technique การผ่าตัดและเชื่อมข้ อกระดูกสันหลังรวมทังข้
้ อบ่งชี ้ในการทาผ่าตัดเพื่อรักษาวัณ
โรคกระดูกสันหลังได้ ดีขึ ้น ทาให้ มีผ้ นู ิยมทา decompression spinal cord ให้ ผ้ ปู ่ วยโดยวิธี anterolateral
และ posterolateral approach
การทาการรักษาโดยให้ นอนพักผ่อนมาก ๆ ร่วมกับการผ่าตัดเชื่อมข้ อกระดูกสันหลังและการ
debridement ช่วยรักษาผู้ป่วยได้ สว่ นมาก แต่บางรายกลับพบว่าการทาลายของกระดูกยังคงเพิ่มขึ ้น บาง
รายยังมีปัญหาทางระบบเส้ นประสาท รวมทังยั
้ งคงมีการแพร่กระจายของโรคออกไป
หลังจากมียารักษาวัณโรคมาใช้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงการผ่าตัดรักษาวัณโรคกระดูกสันหลังน้ อยลง
โดยพบว่าโรควัณโรคกระดูกสันหลังสามารถรักษาด้ วยยา รวมทังรายที
้
่มีปัญหาทางระบบประสาท แล้ ว
อาการผู้ป่วยก็อาจจะหายได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด Martin รายงานว่าวัณโรคกระดูกสันหลังรักษาด้ วยยารักษา
วัณโรคเพียงอย่างเดียวสามารถหายได้ 48% ขณะที่ทาการผ่าตัดหาย 60% ซึง่ พบว่าผลการรักษาไม่ตา่ งกัน
เท่าไร
Tubi และคณะ รายงานการใช้ ยารักษาวัณโรคกระดูกสันหลัง และจะผ่าตัดเฉพาะกรณี
1. Pott's paraplegia ซึง่ ไม่ดีขึ ้นหลังให้ ยารักษานาน 4-6 สัปดาห์
2. อาการของ paraplegia เป็ นมากขึ ้นหรื อแย่ลง
3. มีอาการของ spinal cord involement เกิดขึ ้นหลังการรักษาด้ วยยา
4. Drain paravertebral abscess

จากการศึกษาและรายงานของหลาย ๆ สถาบัน ส่วนมากจะยอมรับการรักษาวัณโรคกระดูกสัน
หลังด้ วยยาก่อน โดยอาจจะทาการผ่าตัดระบายหนองรอบ ๆ กระดูกสันหลังในกรณีที่จาเป็ นเท่านัน้ พบว่า
กว่า 90% ของผู้ป่วยนันที
้ ่ยงั ไม่มีภาวะแทรกซ้ อนทางระบบประสาทจะหายได้ ด้วยยาโดยไม่จาเป็ นต้ องทา
การผ่าตัดรักษา และจะทาการผ่าตัดรักษาในบางกรณี เช่น
1. พบว่าการรักษาด้ วยยาไม่ได้ ผล
2. พบว่ามีการกาเริบของโรคใหม่
3. กรณีที่มีภาวะแทรกซ้ อนเกิดขึ ้น โดยอาจเกิดอาการจากการกดทับไขสันหลังทาให้ มีภาวะผิดปกติ
ทางระบบประสาท
4. ภาวะที่อาการของระบบประสาทที่ผิดปกติไม่เปลี่ยนแปลงดีขึ ้นหลังให้ ยารักษา
การให้ ยารักษาวัณโรคในผู้ป่วยเหล่านี ้มีข้อดีคือช่วยปรับปรุงสภาพทัว่ ๆ ไปของผู้ป่วยให้ ดีขึ ้น ทาให้
การผ่าตัดผู้ป่วยปลอดภัยยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตามการผ่าตัดเชื่อมข้ อต่อกระดูกสันหลังนันช่
้ วยให้ ข้อต่ อเชื่อม
ติดกันได้ เร็ว และได้ กระดูกสันหลังที่มนั่ คงเร็วกว่าการที่ใช้ ยารักษาเพียงอย่างเดียว แล้ วปล่อยให้ กระดูก
หลังเชื่อมต่อกันเอง Neville และ Davis รายงานว่า กลุม่ ให้ ยาแล้ วให้ มี autofusion พบเพียง 50% ใน
ระยะเวลา 15.2 เดือน แต่กลุ่มผ่าตัดจะมี fusion 92%
ส่วนเรื่ อง kyphotic deformities นัน้ ส่วนมากไม่จาเป็ นต้ องผ่าตัดแก้ ไขนอกจากจะมีปัญหาเรื่ อง
เจ็บปวดหลังจาก kyphosis จึงพิจารณาผ่าตัดแก้ ไข ในเด็กพบว่าบางครัง้ kyphotic Deformities ลดลงเมื่อ
เด็กโตขึ ้นได้
สาหรับการให้ ยารักษาวัณโรคกระดูกสันหลังนัน้ ประกอบด้ วย
1. Rifampicin - ผู้ใหญ่ให้ ขนาด 10 mg/Kg. ; เด็กให้ 10-20 mg/Kg.
2. Isoniazid - ผู้ใหญ่ให้ ขนาด 5 mg/Kg. ; เด็ก 10-15 mg/Kg.
3. Ethambutol - ให้ ขนาด 15 mg/Kg. (ใช้ เฉพาะผู้ใหญ่เท่านัน)
้
4. Pyrazinamide - ให้ ขนาด 20 mg/Kg.
โดยให้ ยา Rifampicin และ Isoniazid นาน 6 เดือน ส่วน Ethambutol และ Pyrazinamide ให้ เพียง
4 เดือนก็พอ อาจให้ streptomycin 750 mg/day เสริมด้ วย
ก่อนผ่าตัดควรให้ ยาเหล่านี ้ 1-2 อาทิตย์ ในกรณีที่ต้องทาการผ่าตัดฉุกเฉินเนื่ องจากมีอาการกดทับ
เส้ นประสาท ควรให้ ยาก่อนอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง
การรักษาโดยการผ่าตัด
แม้ วา่ ยาจะใช้ ได้ ผลดีในวัณโรคกระดูกสันหลัง มีศลั ยแพทย์ออร์ โธปิ ดิคส์บางท่านนิยมทาผ่าตัดเพื่อ
รักษาวัณโรคกระดูกสันหลัง คือ กลุม่ ของ Hodgson และ Stock โดยมีเหตุผลคือ
1. ในระยะแรกของโรคการผ่าตัดกาจัดเชื ้อทาได้ ง่าย และการเชื่อมข้ อต่อจะปราศจากภาวะผิดรูปร่าง

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ถ้ าปล่อยให้ โรคเป็ นมากขึ ้น มักจะมีภาวะผิดปกติของรูปร่างซึง่ มีผลต่อระบบ vital organ
สภาพร่างกายผู้ป่วยจะดีขึ ้นอย่างรวดเร็วถ้ าสามารถผ่าตัดกาจัดหนองได้ เร็ ว
ผู้ป่วยอยูโ่ รงพยาบาลสันลง
้ และกลับไปทางานตามปกติได้ เร็วยิ่งขึ ้น
เกิดเป็ นโรคใหม่อีก พบน้ อย
ป้องกันการเกิด paravertebral abscess
การผ่าตัดเป็ นตัวที่จะบอกให้ ร้ ูวา่ โรคนันยั
้ ง active หรื อหายแล้ ว
Hodgson และคณะเชื่อว่า เชื ้อวัณโรคสามารถทะลุผ่าน dura ทาให้ ภาวะทางระบบประสาท
สูญเสียอย่างถาวรได้ ดังนันจึ
้ งแนะให้ รีบผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้ อนนี ้
การผ่าตัดแนะให้ เข้ าทาง anterior ดีกว่าเพราะการเข้ าทางด้ านหน้ าสามารถกาจัดหนองและ
เนื ้อเยื่อที่เป็ นโรคออกได้ สะดวก รวมทังแก้
้ ไขปั ญหาการกดทับไขสันหลังได้ โดยตรง นอกจากนี ้สามารถใส่
bone graft เพื่อเชื่อมกระดูกและป้องกันการเกิด kyphotic ตามมาได้ ซึง่ ถ้ าเข้ า posterior โดยการทา
laminectomy อาจทาให้ ความผิดปกติของระบบประสาทมีอาการแย่ลง เพราะการผ่าตัดทา laminectomy
ทางด้ านหลังไปเพิ่มความไม่มนั่ คงของกระดูกสันหลัง เนื่องจากกระดูกสันหลังมีพยาธิสภาพทางด้ านหน้ า
อยูแ่ ล้ ว นอกจากนี ้การผ่าตัดทางด้ านหน้ านันจะได้
้
เนื ้อเยื่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยและให้ ยาเพื่อการรักษา
ในเด็กการทา anterior fusion อาจทาให้ เกิด kyphotic deformities จากการที่มี posterior growth
อยู่ ดังนันจึ
้ งควรพิจารณาทาทัง้ anterior และ posterior fusion ในวัณโรคกระดูกสันหลังของเด็กที่
จาเป็ นต้ องผ่าตัดรักษา
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการรักษาวัณโรคกระดูกสันหลังในระยะยาวระหว่างการทา radical
debridement และ anterior fusion, simple debridement และการใช้ ยารักษาวัณโรคอย่างเดียวของ
Medical Research Center พบว่าการทา radical debridement และ fusion ให้ ผลการรักษาที่ดีกว่า ดังนี ้
1. การเชื่อมของกระดูกเกิดขึ ้นเร็วกว่าและจานวนที่เชื่อมติดพบมากกว่า (70% : 20% : 20% ใน
ระยะเวลาติดตามผล 5 ปี ของทัง้ 3 วิธี ตามลาดับ)
2. การเกิดกระดูกหลังโก่งพบน้ อยกว่า
3. ในกลุม่ ที่ทาเพียง Simple debridement พบว่าเกิดหลังโก่งเพิ่มมากขึ ้นเพื่อติดตามผลถึง 10 ปี
ในรายที่มีหลังโก่งมาก ๆ อาจจาเป็ นต้ องแก้ ไขโดยการผ่าตัด ซึง่ มักต้ องทาการผ่าตัดทางด้ านหน้ าและ
ด้ านหลังร่วมกัน โดยต้ องทา spinal osteotomy, halo-pelvic traction แล้ วทา anterior และ posterior
spinal fusion ซึง่ มักจะพบภาวะแทรกซ้ อนของการผ่าตัด เนื่องจากต้ องทาการผ่าตัดหลายครัง้ แต่ข้อดีคือ
ถ้ ากระดูกเชื่อมติดดีแล้ ว ภาวะหลังโก่งจะไม่เป็ นมากขึ ้นอีก

ภาวะแทรกซ้ อนจาการผ่ าตัด (Complications of Anterior Procedures)
Intraoperation Complications

1. อาจจะทะลุปอดระหว่างการผ่าตัด แต่มกั จะไม่ต้องทาการแก้ ไขเพราะมักจะหายเองได้
2. อาจจะทาให้ dura ฉีกขาดระหว่างผ่าตัด ควรเย็บซ่อม ไม่อย่างนันอาจเกิ
้
ด fistulaกว่าจะหายต้ อง
ใช้ เวลาหลายเดือน
3. อาจ injury ต่อ sympathetic nerves ถ้ าเป็ นที่บริเวณกระดูกต้ นคอจะเกิด Horner's syndrome
ในบริเวณกระดูกเอวจะทาให้ ขาข้ างเดียวกับข้ างที่ผา่ ตัดเกิดอาการร้ อนจากเส้ นเลือดขยายตัว อาการเหล่านี ้
มักจะหายเองได้
4. บางกรณีที่มี adhesion ทาง Retroperitoneum มาก ๆ อาจตัด ureterระหว่างผ่าตัดได้
5. อาจจะทาให้ เส้ นเลือดแดงใหญ่ เส้ นเลือดดาใหญ่ฉีกขาดได้ ระหว่างทาผ่า ตัด ซึง่ ต้ องอาศัยความ
ระมัดระวังค่อนข้ างสูง
Early Postoperation Complications
1. Paralytic ilius
2. Lung complication : Atelectasis, Pneumonia, pleural effusion, hemothorax
3. อาจาพบว่า อาการผิดปกติของระบบประสาทเพิ่มมากขึ ้น อาจเกิดจาก Trauma ระหว่างผ่าตัด
ซึง่ มีโอกาสหายได้ แต่ถ้าเกิดจาก spinal artery spasm prognosis มักไม่ดี บางครัง้ อาจเกิดจาก
hematoma หรื อ Strut graft ไปกดทับไขสันหลัง ต้ องทาการผ่าตัดแก้ ไขใหม่

Late Complications
1. Bone graft resorption มักจะพบร่วมกับการติดเชื ้อที่ยงั ควบคุมไม่ได้ มักเกิด 6-12 สัปดาห์
หลังการผ่าตัด แต่ก็ไม่จาเป็ นที่ต้องผ่าตัดแก้ ไขใหม่ทกุ ราย
2. graft fracture มักพบในคนไข้ ที่ต้องใช้ graft ขนาดยาว เชน Fibula จะพบหลังการผ่าตัด 12-18
เดือน การแก้ ไขทาเพียงใส่เฝื อกดามรอให้ กระดูกติดใหม่
3. พบอัตราล้ มเหลวของการเชื่อมติดประมาณ 7-8% ถ้ าคิดว่าเกี่ยวข้ องกับเชื ้อที่ยงั ควบคุมไม่ได้
คงต้ องให้ ยารักษาต่อ แต่ถ้าเกิดภาวะหลังโก่งเพิ่มขึ ้นจากกระดูกยุบตัว ควรทาการผ่าตัดแก้ ไขใหม่
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