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ABSTRACT

บทคัดยอ

วัตถุประสงค: เพื่อแพทยเวชศาสตรฟนฟูเกิดความตระหนักถึง
โรคคีนบอคหรือภาวะกระดูกลูเนตขาดเลือดที่สามารถพบไดใน
ผูปวยเด็กอัมพาตสมองใหญ
รูปแบบงานวิจัย: รายงานผูปวย
สถานที่ทำงานวิจัย: ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู รพ.มหาราช
นครเชียงใหม
กลุมประชากร: ผูปวยเด็กหญิงวัยรุน อายุ 16 ป เปนเด็กสมอง
พิการชนิดกลามเนื้อหดเกร็งรวมกับการเคลื่อนไหวผิดปกติของ
ขาและแขนทั้งสองขาง
วิธีการศึกษา: รายงานผูปวย
ผลการศึกษา: ผูปวยมาพบแพทยตามนัดเพื่อฉีดยาลดเกร็ง
เฉพาะที่บริเวณนองทั้งสองขาง ผูปวยสังเกตพบวาดานหลัง
ของขอมือขวาบวมและกดเจ็บเล็กนอยสองสามเดือนกอนมา
พบแพทย แพทยจึงสงถายภาพรังสี ใหการวินิจฉัยและการบำบัด
รักษาตรวจพบขอมือขวามักอยูในทางอตลอดเวลาเพราะกลาม
เนื้อเกร็ง ภาพถายรังสีขอมือพบกระดูกลูเนตขาดเลือด รังสี
แพทยวินิจฉัยโรคคีนบอค จึงใหยาแกปวดและอุปกรณประคอง
ขอมือเปนเวลาหกสัปดาห อาการปวดและบวมลดลงมาก และ
สามารถจับเครื่องชวยพยุงเดินสี่ขาไดดีขึ้น แพทยฉีดโบทูลินัม
ทอกซิ น เพิ่ ม เติ ม ที่ ก ล า มเนื้ อ แขนเพื่ อ ลดเกร็ ง ของกล า มเนื้ อ
งอขอมือ ติดตามผลเปนเวลาหนึ่งปผูปวยไมมีอาการใด ๆ อีก
แมภาพถายรังสีแสดงใหเห็นวากระดูกลูเนตยุบลงกวาเดิม
สรุ ป : แพทย เ วชศาสตร ฟ น ฟู ซึ่ ง เด็ ก อั ม พาตสมองใหญ เ ป น
ประจำควรตระหนักถึงโรคคีนบอคหรือภาวะกระดูกลูเนตขาด
เลือดไมใชภาวะที่พบไดบอย การวินิจฉัยและรักษาภายในเวลา
ที่เหมาะสมชวยบรรเทาอาการปวดได
คำสำคัญ: โรคคีนบอค, ภาวะกระดูกขาด, อัมพาตสมอง, กลาม
เนื้อหดเกร็ง

Kienböck’s Disease in an Adolescent Patient with
Cerebral Palsy: A Case Report
Buntragulpoontawee M
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Objectives: To increase physiatrists’ awareness of
Kienböck’ s disease among cerebral palsy patients.
Study design: Case report
Setting: Department of Rehabilitation Medicine, Maharaj
Nakorn Chiang Mai Hospital
Subject: A 16-year-old female patient with spastic
dyskinetic cerebral palsy
Method: Report a case
Result: This patient came for chemoneurolysis to reduce
lower extremity spasticity. She also complained of pain
and swelling at the dorsal aspect of the right wrist which
occurred for a few months prior to the appointment.
Radiography was done for diagnosis before prescribing
proper treatment. Her upper extremities also exhibited
dyskinetic pattern with severe wrist flexion on the right
side. A plain radiograph show avascular necrosis of
lunate (Kienböck’ s disease). Oral analgesics and resting
wrist splint were prescribed. At six weeks, she reported
significant decrease in pain and swelling and improved
ability to grasp her walker. Later on, Botulinum toxin
was injected to reduce wrist flexor spasticity. At one
year, she still remained symptom-free even though a
radiograph showed increased lunate collapse.
Conclusion: Kienbö ck’ s disease is rather uncommon.
Physiatrists should be aware of this condition in cerebral
palsy patients with prolonged wrist flexion due to
spasticity and provide timely diagnosis and treatment.
Keywords: Kienbö ck’ s disease, avascular necrosis,
cerebral palsy, spasticity
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บทนำ

โรคอัมพาตสมองใหญ(1) (cerebral palsy) หรือที่คนทั่วไป
เรียกวา โรคสมองพิการ หรือ ซีพี เปนปญหาที่ พบไดบอยใน
(2)
เวชปฏิบัติของแพทยเวชศาสตรฟนฟู ปญหาหลักของผูปวย
สวนใหญคือภาวะกลามเนื้อหดเกร็งที่ขาและแขนทำใหขอผิดรูป
สงผลกระทบทำใหเกิดภาวะกระดูกลูเนตขาดเลือด (avascular
necrosis) หรือโรคคีนบอค (Kienbock’s disease) ดังที่เกิดกับ
ผูปวยรายนี้
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บทวิจารณ
จากรายงานพบวาโรคคีนบอค เปนภาวะที่กระดูกลูเนต
คอย ๆ เสื่อมอยางตอเนื่องชา ๆ ทำใหเนื้อกระดูกที่ตายถูกทดแทน
ดวยเนื้อเยื่อพังผืด(3) ที่มักเกิดกับผูใหญเพศชาย อายุ 20-40
ป ที่ตองใชแรงงานหนักๆ อาการมักมาดวยปวดขอมือดานหลัง
มักพบภาวะเยื่อหุมขออักเสบรวมดวย (synovitis) ขยับขอมือ
ไดลดลงและแรงบีบมือลดลง ผูที่เปนโรคมานานมากอาการจะ
คลายกับภาวะกระดูกขอมือเสื่อม(4) แตในกรณีนี้ กลับเกิดขึ้น
กับผูปวยวัยรุนเพศหญิง ซึ่งไมไดทำงานหนักแตเปนโรคอัมพาต
สมองใหญที่ขอมืออยูในทางอเนื่องจากการหดเกร็งของกลาม
เนื้อ ซึ่งยังไมเคยมีรายงานในประเทศไทย
ที่ผานมามีรายงานของตางประเทศที่ศึกษาผูปวยโรคอัมพาต
สมองใหญ การศึกษาหนึ่งพบผูปวย 5 ราย จาก 53 ราย อายุ
ระหวาง 17-28 ป ที่มีโรคคีนบอค ซึ่งทุกรายมีภาวะกลามเนื้อ
เกร็งทำใหขอมืองอมากผิดปกติ และใหสมมุติฐานวาขอมือที่
เกร็งอยูในทางอตลอดเวลาอาจทำใหเลือดมาเลี้ยงกระดูกลูเนต
นอย ทำใหกระดูกลูเนตขาดเลือด(5)
สวนอีกรายงานหนึ่งจากประเทศญี่ปุนพบความชุกของโรค
คีนบอคในผูปวยกลุมนี้สูงถึง 2.7% และตั้งสมมุติฐานวา โรคนี้
นาจะเกิดจากความตึงตัวของกลามเนื้อที่กระทำตอขอมือสูง
เปนเวลานาน รวมกับมี negative ulnar variance ซึ่งหมายถึง
สวนปลายของกระดูกอัลนารสั้นกวากระดูกเรเดียล ที่เห็นได
จากภาพถายรังสี(6)
โรคคีนบอคมี 4 ระยะ และผูปวยสวนใหญมักมาพบแพทย
ก็ตอเมื่อเขาสูระยะที่สามแลว ซึ่งก็คือ กระดูกลูเนตเกิดการ
ยุบตัวลง สวนระยะที่ 4 นั้นคือระยะกระดูกขอมือเสื่อม จนถึง
ปจจุบัน มีผูเสนอแนวทางการรักษาโรคนี้หลายหลายวิธี แตสวน
ใหญมักเริ่มจากการพยุงขอไมใหอยูในทางอ และยาแกอักเสบ
จะพิจารณาผาตัดเมื่อวิธีดังกลาวไมไดผล ผูปวยหลายรายตอบ
สนองดีตอการรักษาโดยไมผาตัด ถึงแมวาภาพถายรังสีจะเปน
ระยะทาย ๆ ของโรค(7)
ดังนั้นแพทยเวชศาสตรฟนฟูที่ใหการบำบัดฟนฟูเด็กสมอง
พิการเปนประจำ ควรตระหนักและสั่งถายภาพรังสีบริเวณขอมือ
ในกรณีที่ผูปวยมีภาวะขอมือเกร็งงอและเริ่มมีอาการปวดบวม
เพื่อใหการวินิจฉัยและบำบัดไดอยางรวดเร็ว
กิตติกรรมประกาศ

กรณีศึกษา
ผูปวยเด็กหญิงวัยรุน อายุ 16 ป เปนเด็กโรคอัมพาตสมอง
ใหญชนิดกลามเนื้อหดเกร็งรวมกับการเคลื่อนไหวผิดปกติของ
ขา และแขนทั้งสองขาง (spastic dyskinetic tetraplegia ) มา
พบแพทยเพื่อฉีดยาลดเกร็งที่นองทั้งสองขาง ผูปวยเดินไดระยะ
ใกลโดยใชเครื่องพยุงเดินสี่ขา สองเดือนกอน ผูปวยสังเกตพบ
วาดานหลังของขอมือขวาบวมและกดเจ็บเล็กนอย ทั้งที่ไมมี
ประวัติบาดเจ็บหรือุบัติเหตุใด ๆ ตรวจรางกายพบขอมือขวา
อยูในทาเกร็งงอเกือบตลอดเวลา หลังขอมือดานเรดียลบวมนูน
และกดเจ็บ และผูปวยไมสามารถกระดกขอมือขวาขึ้นเองได
(รูปที่ 1)

รูปที่ 1: ขอมือขวาผูปวย ณ วันที่ตรวจพบครั้งแรก สังเกตวาขอมือ
เกร็งงอตลอดแมอยูในขณะพัก หลังขอมือดนเรดียลบวมนูน

แพทยจึงสั่งถายภาพรังสีขอมือทั้งสองขาง และพบวากระดูก
ลูเนตขวายุบตัวและขาวขึ้น เขาไดกับโรคคีนบอค (รูปที่ 2 ก.) หลัง
ใหยาแกปวดและอุปกรณประคองขอมือ (รูปที่ 3) เปนเวลาหก
สัปดาห ปรากฎวาอาการปวดและบวมลดลงมากจนแทบไมรูสึก
ไมตองรับประทานยาแกปวดอีก และสามารถจับเครื่องชวยพยุง
เดินสี่ขาไดดีขึ้น หลังจากนั้น แพทยจึงฉีดโบทูลินัมทอกซินที่
กลามเนื้องอขอมือเพื่อลดเกร็ง 2 ครั้ง หางกันครั้งละประมาณ
3 เดือน เมื่อติดตามผลที่หนึ่งป พบวาผูปวยไมมีอาการใด ๆ อีก
แพทยสามารถจับขอมือขวาใหกระดกขึ้นไดเทากันกับขางซาย
แตภาพถายรังสีที่หนึ่งป พบวากระดูกลูเนตยุบตัวมากขึ้นเขาได
กับโรคคีนบอคระยะที่สาม (รูปที่ 2 ข.)
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รูปที่ 2 ก. ภาพถายรังสีครั้งแรก พบกระดูกลูเนตสีขาวขึ้นและเริ่มมีการยุบตัว
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