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เป็ นผลงานวิจยั ที่ประเมินผลการผ่าตัดเปลีย่ นข้ อสะโพกเทียมวิธี

minimally invasive surgery (MIS)

อย่างเรี ยงลําดับผู้ป่วยทุกราย และติดตามผู้ป่วยเป็ นระยะเวลาเฉลี่ย 20.2 เดือน โดยผู้ป่วย 35 ราย (40 ข้ อ
สะโพก) ได้ รับการผ่าตัดซึ่งเข้ าสูข่ ้ อสะโพกชนิด MIS 2-incision และผู้ป่วย 35 ราย (36 ข้ อสะโพก) ได้ รบั
การผ่าตัดซึง่ เข้ าสูข่ ้ อสะโพกชนิด MIS mini-posterior ผลการประเมินพบว่า ผู้ป่วยกลุม่ MIS 2-incision
สามารถเคลือ่ นไหว เดิน ขับรถ และกลับไปทํางานได้ เร็วกว่าผู้ป่วยกลุม่
นัยสําคัญทางสถิติ แต่พบว่าการผ่าตัดเปลีย่ นข้ อสะโพกเทียมชนิด

MIS mini-posterior

MIS 2-incision

อย่างมี

มีระยะเวลาผ่าตัดที่

นานกว่า เสียเลือดมากกว่า มีอตั ราการให้ เลือดสูงกว่า และมีอตั ราเกิดข้ อแทรกซ้ อนที่สงู กว่าการผ่าตัดชนิด
MIS mini-posterior อย่างมีนย
ั สําคัญทางสถิติ

การประเมินภาพถ่ายทางรังสีหลังจากการผ่าตัดของผู้ป่วยทัง้

2

กลุม่ พบว่าค่าเฉลี่ยมุม

acetabular

abduction จากการผ่าตัดชนิด MIS 2-incision และชนิด MIS mini-posterior มีคา่ 46.7 องศา (ร้ อยละ
89

มีคา่ มุมระหว่าง 35-55 องศา) และ 44.8 องศา (ร้ อยละ 84 มีคา่ มุมระหว่าง 35-55 องศา) ตามลําดับ

ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติของตําแหน่งของข้ อเทียมจากการผ่าตัดทังสองชนิ
้
ด
คณะผู้วจิ ยั สรุปว่า แม้ วา่ การผ่าตัดเปลีย่ นข้ อสะโพกเทียมวิธี MIS ชนิด 2-incision ให้ ผลการประเมินหลัง
การผ่าตัดที่คา่ เฉลี่ย

20.2

เดือน ดีกว่าการผ่าตัดชนิด

mini-posterior

ในเรื่องความสามารถเคลือ่ นไหว

การเดิน การขับรถ และการกลับไปทํางาน ศัลยแพทย์ควรตระหนักถึงข้ อด้ อยในเรื่องระยะเวลาผ่าตัดทีน่ าน
กว่า การเสียเลือดที่มากกว่า และอัตราการเกิดข้ อแทรกซ้ อนที่สงู กว่าจากการผ่าตัดชนิดนี ้

Tanavalee A, Thiengwittayaporn S and Itiravivong P. “Progressive Quadriceps
Incision During Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty The
Effect on Early Postoperative Ambulation” J Arthroplasty 2007; 22(7): 10131018.

เป็ นผลงานวิจยั ที่ประเมินผลการผ่าตัดเปลีย่ นข้ อเข่าเทียมวิธี minimally invasive surgery (MIS) ที่
สัมพันธ์กบั ขนาดของแผลผ่าตัดเข้ าสูข่ ้ อเข่า โดยศึกษาในผู้ป่วยอย่างเรียงลําดับจํานวน 100 ราย (114 ข้ อ
เข่า) ซึง่ ในผู้ป่วยทุกราย การผ่าตัดเข้ าสูข่ ้ อเข่าเริ่ มจากเปิ ดแผลผ่าตัดชนิด MIS quadriceps sparing และ
ขยายแผลไปสู่ quadriceps tendon ครัง้ ละ 1 เซนติเมตร เมื่อไม่สามารถคลือ่ นกระดูกสะบ้ าไปด้ านข้ างได้
ในขณะงอข้ อเข่า 45-60 องศา ทังนี
้ ้ได้ ติดตามผู้ป่วยเป็ นเวลาเฉลี่ย 24 เดือน
ข้ อเข่าทัง้ 114 ข้ อถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ตามความยาวของขนาดแผลผ่าตัดเปิ ดเข้ าสูข่ ้ อที่สามารถทําการ
ผ่าตัดได้ จนแล้ วเสร็จ คือ กลุม่ A: ข้ อเข่าที่ เปิ ดแผลผ่าตัดชนิด MIS quadriceps sparing (ซึ่งอนุโลมให้ ตดั
ตามแนวของ quadriceps tendon ไม่เกิน 1 เซนติเมตร) มีจํานวน 17 เข่า กลุม่ B: ข้ อเข่าที่จําเป็ นต้ องเพิ่ม
การขยายแผลตามแนวของ quadriceps tendon ยาว 2 เซนติเมตร มีจํานวน 60 ข้ อเข่า และกลุม่ C: ข้ อ
เข่าที่จําเป็ นต้ องเพิ่มการขยายแผลตามแนวของ quadriceps tendon ยาว 3 เซนติเมตร มีจํานวน 37 ข้ อ
เข่า โดยพบว่าผู้ป่วยในกลุม่ A และกลุม่ B มีความสามารถในการเคลือ่ นไหวหลังจากการผ่าตัด คือ ลุกนัง่
เกร็งกล้ ามเนื ้อเหยียดข้ อเข่า ยืน และเดินได้ รวดเร็วอย่างไม่แตกต่างกัน แต่ผ้ ปู ่ วยในกลุม่ C มีความสามารถ
เหล่านี ้ช้ ากว่าทัง้ 2 กลุม่ แรกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติของผู้ป่วยทัง้ 3 กลุม่ ในเรื่องค่าเฉลีย่ ของเวลาผ่าตัด การเสียเลือดจากการผ่าตัด คะแนนความเจ็บปวด
หลังการผ่าตัด ความสามารถในการงอข้ อเข่าหลังการผ่าตัดที่ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ 3
เดือน และการติดตามครัง้ สุดท้ าย
คณะผู้วจิ ยั สรุปว่า การผ่าตัดเปลีย่ นข้ อเข่าเทียมวิธี MIS ชนิด quadriceps sparing ที่ขยายขนาดแผล
ผ่าตัดตามแนวของ quadriceps tendon ยาวขึ ้น 2 เซนติเมตร ให้ ผลการเคลือ่ นไหวของข้ อเข่า กําลัง
เหยียดข้ อเข่า และการฟื น้ ตัวของผู้ป่วยที่ไม่แตกต่างกับการผ่าตัดเปลีย่ นข้ อเข่าเทียมวิธี MIS ชนิด
quadriceps sparing ที่ทําอย่างเคร่งครัด (ซึง่ ทําให้ การผ่าตัดยาก เนื่องจากมีข้อจํากัดจากการมองเห็นใน

ข้ อเข่า) แต่การขยายขนาดแผลผ่าตัดตามแนวของ quadriceps tendon ยาวขึ ้น 3 เซนติเมตร ทําให้
ความสามารถในการฟื น้ ตัวเหล่านี ้ช้ าลงอย่างมีนยั สําคัญ

Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Hangsaphuk N and Ngarmukos S. “The
effect of knee flexion during tourniquet inflation, fat pad excision and lateral
tibial release on patellar subluxation during MIS TKA” The Knee 2009; 16:
125-129.

เป็ นผลงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ของการเหยียดและการงอข้ อเข่าในขณะขึ ้นแรงดันอุปกรณ์รดั ต้นขา
รวมถึงการเลาะเนื ้อเยื่อไขมันและเนื ้อเยื่อพังผืดด้ านข้ างของ proximal tibia ต่อการเพิ่มการมองเห็นใน
บริเวณที่ทําผ่าตัด โดยทําการวิจยั ในผู้ป่วยข้ อเข่าเสือ่ ม 40 ราย (40 ข้ อเข่า) ซึ่งได้ รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้ อ
เข่าเทียมวิธี minimally invasive surgery (MIS) ทังนี
้ ้ หลังจากทําการผ่าตัดเปิ ดข้ อเข่าในข้ อเข่าทุกข้ อ
และงอข้ อเข่าเป็ นมุม 50 องศาแล้ ว ทําการประเมินระยะทางที่สามารถเคลือ่ นกระดูกสะบ้ าไปด้ านข้ าง
ได้ มากน้ อยเพียงใด ตามเงื่อนไข 4 เงื่อนไข ซึ่งทําในข้ อเข่าเดียวกันตามลําดับ คือ เงื่อนไข A: ขึ ้นแรงดัน
อุปกรณ์รดั ต้นขาขณะข้ อเข่าเหยียดตรง เงื่อนไข B: ไม่ใช้ อปุ กรณ์รดั ต้ นขา (ซึง่ ถือเป็ นเงื่อนไขควบคุม)
เงื่อนไข C: ขึ ้นแรงดันอุปกรณ์รัดต้ นขาขณะข้ อเข่างอจนสุด เงื่อนไข D: ขึ ้นแรงดันอุปกรณ์รัดต้ นขาขณะข้ อ
เข่างอจนสุด ร่วมกับการเลาะเนื ้อเยื่อไขมันและเนื ้อเยื่อพังผืดด้ านข้ างของ proximal tibia กลุม่ ผู้ป่วยที่เข้ า
รับการวิจยั เป็ นเพศชาย 12 ราย หญิง 28 ราย ค่าเฉลีย่ ขนาดแผลผิวหนังยาวประมาณ 9 เซนติเมตร พบว่า
ระยะทางเฉลีย่ ที่สามารถเคลือ่ นกระดูกสะบ้ าไปด้ านข้ าง (ซึ่งการเคลื่อนกระดูกสะบ้ าไปด้ านข้ างช่วยทําให้
เพิ่มการมองเห็นบริเวณผ่าตัดดีขึ ้น) ของทัง้ 4 เงื่อนไข คือ A, B, C และ D มีคา่ เท่ากับ 10, 14.5, 15.8 และ
22 มิลลิเมตร ตามลําดับ ทังนี
้ ้ค่าความแตกต่างที่วดั ได้ ของทัง้ 4 เงื่อนไขมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญ แต่ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างเงื่อนไข B และ C และเมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ของระยะทางที่
สามารถเคลือ่ นกระดูกสะบ้ าในผู้ป่วยแต่ละคนกับเงื่อนไขทัง้ 4 เงื่อนไขแล้ วนํามาจับเป็ นคูแ่ ล้ ว พบว่าใน
ผู้ป่วยแต่ละราย เงื่อนไข A กับเงื่อนไข C และเงื่อนไข C กับ D มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นที่สมั พันธ์กนั ซึ่ง
แสดงว่าการงอข้ อเข่าขณะขึ ้นแรงดันอุปกรณ์รดั ต้ นขา และการเลาะเนื ้อเยื่อไขมันและเนื ้อเยื่อพังผืด
ด้ านข้ างของ proximal tibia ช่วยทําให้ การเคลื่อนของกระดูกสะบ้ ามากยิ่งขึ ้น
คณะผู้วจิ ยั สรุปว่า ในการทําผ่าตัดเปลีย่ นข้ อเข่าเทียมวิธี MIS ซึ่งมีแผลขนาดเล็กและมีข้อจํากัดในการ
มองเห็นภายในข้ อ การขึ ้นแรงดันอุปกรณ์รดั ต้ นขาในท่าข้อเข่างอสุด ช่วยเพิ่มการมองเห็นบริเวณที่ทํา
ผ่าตัดดีขึ ้นกว่าในท่าเหยียดข้ อเข่าตรง และเมื่อเพิ่มการเลาะเนื ้อเยื่อไขมันและเนื ้อเยื่อพังผืดด้ านข้ างของ
proximal tibia ยิ่งช่วยการมองเห็นดียิ่งขึ ้น

Chaichankul C, Tanavalee A and Itiravivong P. “Anthropometric
measurements of knee joints in Thai population: Correlation to the sizing of
current knee prostheses” The Knee 2010; 18: 5-10.

เป็ นผลงานวิจยั ที่ประเมินว่าข้ อเข่าของชาวไทยมีสดั ส่วนอย่างไร และมีความแตกต่างระหว่างเพศอย่างไร
รวมถึงการประเมินว่าข้ อเข่าเทียมที่มใี ช้ อยูใ่ นประเทศไทยในปัจจุบนั มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดข้ อเข่า
ของชาวไทยหรือไม่ โดยศึกษาจากการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของข้ อเข่าในอาสาสมัครชาวไทยที่
ไม่มคี วามผิดปกติของข้ อเข่า และอายุระหว่าง 40-70 ปี จํานวน 200 ราย ซึ่งเป็ นเพศหญิง 119 ราย และ
เพศชาย 81 ราย โดยวัดขนาดค่าความสูง (antero-posterior; AP), และความกว้ าง (medio-lateral;
ML) ของกระดูก distal femur และ proximal tibia และจําลองการตัดกระดูกให้ เสมือนกับการผ่าตัดจริ ง

เพื่อใส่ข้อเข่าเทียมตามที่เครื่ องมือของข้ อเข่าเทียมแต่ละผลิตภัณท์กําหนดไว้ และนําค่าความสูง และ
ความกว้ างของกระดูก distal femur และ proximal tibia หลังจากจําลองการตัดกระดูกมาเปรียบเทียบ
กับข้ อมูลที่แสดงขนาดของข้ อเข่าเทียมจํานวน 4 ผลิตภัณท์ท่ีมใี ช้ ในประเทศไทยในปั จจุบนั ซึง่
ประกอบด้ วย: NexGen (Zimmer), PFC Sigma (Depuy-Johnson & Johnson), Genesis II (Smith &
nephew) และ Scorpio (Stryker)

พบว่าอาสาสมัครเพศหญิง ค่าเฉลีย่ ความสูง และความกว้างของกระดูก distal femur และ proximal
tibia เล็กกว่าค่าเฉลีย
่ ของเพศชายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่คา่ เฉลีย่ ความสูง และความกว้ างของ

กระดูก distal femur และ proximal tibia ในกลุม่ อาสาสมัครชาวไทยทังกลุ
้ ม่ มีขนาดที่สมั พันธ์กบั ข้ อเข่า
เทียมทัง้ 4 ผลิตภัณท์ คือ NexGen (Zimmer), PFC Sigma (Depuy-Johnson & Johnson), Genesis II
(Smith & nephew) และ Scorpio (Stryker) และเมือ
่ เลือกค่าความสูงของกระดูก distal femur ของ

อาสาสมัครเพศหญิงที่มีคา่ เท่ากันกับอาสาสมัครเพศชาย อาสาสมัครเพศหญิงมีความกว้ างของกระดูก
distal femur น้ อยกว่าอาสาสมัครเพศชายอย่างมีนย
ั สําคัญ และข้ อเข่าเทียมทีใ่ ส่ในเพศหญิงเกิดภาวะล้ น

ออกด้ านข้ างอย่างสัมพันธ์กบั กระดูก distal femur ที่มขี นาดใหญ่ขึ ้น
คณะผู้วจิ ยั สรุปว่าข้ อเข่าเทียมทัง้ 4 ผลิตภัณท์ มีขนาดที่สมั พันธ์กบั ค่าเฉลีย่ ของข้ อเข่าของอาสาสมัครชาว
ไทยทังกลุ
้ ม่ แต่เนื่องจากอาสาสมัครเพศหญิงมีขนาดค่าเฉลี่ยของข้ อเข่าเล็กกว่าเพศชายอย่างมีนยั สําคัญ
เมือ่ พิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงกับขนาดของข้ อเข่าเทียมทัง้ 4 ผลิตภัณท์ เพศหญิงที่มี
กระดูกข้ อเข่าใหญ่ขึ ้นสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะข้ อเทียมล้ นออกด้ านข้ างของกระดูก distal femur มากขึ ้น

Tanavalee A, Ngarmukos S, Tantavisut S, and Limtrakul A. “High-flexion TKA
in patients with a minimum of 120 degrees of pre-operative knee flexion:
outcomes at six years of follow-up” International Orthopaedics (SICOT) 2011;
35: 1321-1326.

เป็ นผลงานวิจยั ที่ประเมินผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมชนิดที่อ้างว่าช่วยให้ งอข้ อเข่าได้ มากขึ ้น
จํานวน 165 ราย (189 ข้ อเข่า) โดยติดตามผู้ป่วยเป็ นระยะเวลาเฉลีย่ 77 เดือน ทังนี
้ ้ ในการประเมินก่อน
การผ่าตัด ผู้ป่วยทุกรายสามารถงอข้ อเข่าชนิด passive flexion ได้ อย่างน้ อย 120 องศา และแบ่งกลุม่
ผู้ป่วยออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ A: ผู้ป่วยที่สามารถงอข้ อเข่าได้ ดีจนกระทัง่ ส้ นเท้ าชิดกับแก้ มก้ น (heel-tobuttock passive knee flexion) และกลุม
่ B: ผู้ป่วยไม่สามารถทําดังกลุม่ A ได้

พบว่าในการประเมินผู้ป่วยล่าสุด ร้ อยละ 96 ของผู้ป่วยได้ ผลทางคลินิกชนิด excellent และร้ อยละ 4
ได้ ผลทางคลินิกชนิด good ทังนี
้ ้ ค่าเฉลี่ย maximum passive knee flexion ก่อนการผ่าตัดและหลังการ
ผ่าตัดของผู้ป่วยทังหมดลดลงจาก
้
137.9 องศา ไปสู่ 134.8 องศา แต่ไม่มีนย
ั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม
พบว่า maximum passive knee flexion ของผู้ป่วยในกลุม่ A ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (146.2
องศา vs. 135.0 องศา) ในขณะที่คา่ นี ้ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิตใิ นผู้ป่วยกลุม่ B (133.7 องศา vs. 134.7
องศา) นอกจากนี ้ พบว่าร้ อยละ 14.7 ร้ อยละ 36.5 และร้ อยละ 43.0 ของผู้ป่วยทังหมดสามารถนั
้
ง่ คุกเข่า
นัง่ พับเพียบ และนัง่ ยอง ๆ ได้ ตามลําดับ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างผู้ป่วยทัง้ 2 กลุม่ ทังนี
้ ้
อัตรา survivorship ที่เวลา 6 ปี คือ ร้ อยละ 98.3 เมือ่ ถือว่าการผ่าตัดใหม่จากทุกสาเหตุเป็ น end point
และร้ อยละ 100 เมื่อถือว่าการผ่าตัดใหม่ที่สมั พันธ์เฉพาะกับชนิดของข้ อเข่าเทียมที่ใช้ เป็ น end point
คณะผู้วจิ ยั สรุปว่า จากการติดตามผู้ป่วยกลุม่ ที่ได้ รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้ อเข่าเทียมชนิดที่ชว่ ยให้ งอข้ อเข่าได้
มากขึ ้นเป็ นเวลาเฉลีย่ 6 ปี พบว่าได้ ผลดีเป็ นทีพ่ อใจ แต่ข้อเข่าเทียมชนิดนี ้ไม่ได้ ชว่ ยให้ ผ้ ปู ่ วยงอข้ อเข่าได้
มากขึ ้น

Tanavalee A, Honsawek S, Rojpornpradit T, Sakdinakiattikoon M and
Ngarmukos S. “Inflammation related to synovectomy during total knee
replacement in patients with primary osteoarthritis” J Bone Joint Surg [Br]
2011; 93-B(8): 1065-1070.

เป็ นผลงานวิจยั ที่ศกึ ษาการอักเสบของข้ อเข่าหลังจากการผ่าตัดเปลีย่ นข้ อเข่าเทียมในผู้ป่วยจํานวน 67
ราย (67 ข้ อเข่า) ซึ่งเป็ นโรคข้ อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ โดยศึกษาแบบ prospective, randomized study ซึ่งสุม่
แบ่งผู้ป่วยเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับการตัดเยื่อหุ้มข้ อออกในขณะรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้ อเข่าเทียม (33 ราย) และ
กลุม่ ที่ไม่ได้ รบั การตัดเยื่อหุ้มข้ อออกในขณะรับการผ่าตัดเปลีย่ นข้ อเข่าเทียม (34 ราย) เปรียบเทียบการ
อักเสบของข้ อเข่าหลังจากการผ่าตัดโดยการตรวจหาค่า interleukin-6 (IL-6), erythrocyte
sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP) ในเลือด และวัด knee surface temperature

ร่วมกับการติดตามประเมิน Knee Society Score (KS score) อย่างต่อเนื่องจนถึงระยะเวลา 26 สัปดาห์
หลังจากการผ่าตัด
ก่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยทัง้ 2 กลุม่ ไม่มคี วามแตกต่างของข้ อมูลทัว่ ไปทางกายภาพ ค่า IL-6, ESR, CRP, knee
surface temperature และ KSS หลังจากการผ่าตัดแล้ วติดตามผู้ป่วยจนครบ 26 สัปดาห์ พบว่า ผู้ป่วยทัง้
2 กลุม
่ มี KS clinical และ function score ดีขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญของตัวแปรทุกตัวที่ประเมินระหว่างผู้ป่วยทัง้ 2 กลุม่ โดยพบว่าค่า IL-6 และค่า CRP ของทัง้ 2
กลุม่ ขึ ้นสูงสุดในวันรุ่งขึ ้นหลังจากการผ่าตัดอย่างไม่แตกต่างกัน และค่อย ๆ ลดลงสูค่ า่ ปกติท่ี 2 สัปดาห์
และ 6สัปดาห์ตามลําดับ ค่า ESR ของทัง้ 2 กลุม่ ขึ ้นสูงสุดในสัปดาห์ที่ 2 หลังจากการผ่าตัดอย่างไม่
แตกต่างกัน และค่อย ๆ ลดลง แต่ยงั คงมีคา่ ที่สงู กว่าปกติที่ระยะเวลา 26 สัปดาห์ ส่วน knee surface
temperature ของทัง้ 2 กลุม
่ สูงขึ ้นผันแปรตามกับค่า ESR และที่ระยะเวลา 26 สัปดาห์ อุณหภูมกิ ย็ งั คงสูง

กว่าค่าที่วดั ได้ กอ่ นการผ่าตัด
คณะผู้วจิ ยั สรุปว่า การตัดเยื่อหุ้มข้ อเข่าในขณะผ่าตัดเปลีย่ นข้ อเข่าเทียมไม่เกิดผลทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่
อาการทางคลินิก หรือทําให้ การอักเสบของข้ อเข่าหลังจากการผ่าตัดสันลง
้

