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บทน า 
         อบุตัเิหตตุอ่กระดกูสนัหลงัส่วนคอนบัเป็นอบุตัเิหตท่ีุรุนแรงมากชนิดหนึง่ อบุตัเิหตอุาจมีสาเหตมุา
จากการตกจากท่ีสงู จากงานด้านอตุสาหกรรม จากยวดยาน และจากการกีฬา ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้อาจมี
เพียงปวดบริเวณคอถึงขัน้อมัพาต หรือถึงแก่เสียชีวิตได้ อมัพาตท่ีเกิดขึน้มีผลสะท้อนถึงผู้ เก่ียวข้องหลาย
ทางนอกเหนือจากแพทย์ท่ีต้องให้การรักษาแล้ว ผลกระทบตอ่ครอบครัว งานประจ าท่ีท าอยู ่ และปัญหาใน
แง่กฎหมาย ผู้ ป่วยอมัพาตคนหนึง่ต้องสิน้เปลืองงบประมาณในการรักษามากนอกไปจากเวลาท่ีต้องใช้ใน
การรักษานาน 
         คงจะไมมี่อบุตัเิหตชุนิดใดท่ีก่อให้เกิดความร้ายแรงได้เทา่อบุัตเิหตตุอ่กระดกูสนัหลงัส่วนคอ เพราะ
อบุตัเิหตนีุท้ าให้เกิดอมัพาตแขนขาอยา่งถาวรได้ นกึถึงสภาพของผู้ ป่วยหนุม่คนหนึง่แข็งแรงและมี
สตปัิญญาดี เกิดอบุตัเิหตจุากยวดยานแล้วเกิดอมัพาตทนัที หนุม่ผู้นัน้จะชว่ยเหลือตวัเองไมไ่ด้ตลอดชีวิต
และต้องเป็นภาระส าหรับครอบครัวท่ีต้องดแูล จิตใจของเขาจะเป็นอยา่งไรเม่ือสติปัญญาของเขายงัดีทกุ
อยา่ง แตแ่ขนขาใช้การไมไ่ด้ 
         วิธีการรักษากระดกูสนัหลงัสว่นคอภายหลงัอบุตัเิหตท่ีุมีอยูใ่นระยะเวลาท่ีผ่านมามีหลายวิธี แต่
หลายวิธีในสมยัก่อนท่ีใช้แล้วยกเลิกไปเพราะคอ่นข้างอนัตราย เชน่ การใช้มือดงึคอหรือดดัคอ หรือ
แม้กระทัง่การผา่ตดั decompressive laminectomy ในกระดกูสนัหลงัสว่นคอในขณะท่ีไขประสาทสนัหลงั 
(spinal cord) เกิดซ า้บวมอยู ่ มกัจะไมไ่ด้ผลหรือท าให้อาการเลวลงด้วยซ า้ไป ก็เป็นวิธีท่ีไมน่ิยมใช้ใน
ปัจจบุนั การเช่ือมกระดกูสนัหลงั (posterior spinal fusion) ยงัคงใช้ส าหรับผู้ ป่วยท่ีกระดกูสนัหลงัสว่นคอ
หกัแตกแล้วยงัไมเ่ช่ือมติดกนั และหรือมีอาการแสดงวา่ยงัเคล่ือนไหวได้มากผิดปกต ิ (instability) ท่ีผา่นมา
วิธีท่ีนิยมใช้กนัมากได้แก่ skull traction ซึง่ต้องอาศยับคุคลากรด้านพยาบาลมาก และกายภาพบ าบดันาน
นอกเหนือจากระยะเวลารักษานานในโรงพยาบาล 
         ในปัจจบุนันี ้ถึงแม้วา่วิธีการรักษาในสมยัก่อนยงัมีท่ีใช้อยูบ่างวิธี แตก็่ลดน้อยลงไปทกุที ทัง้นีเ้พราะ
นอกจากวิธีดงักล่าวจะไมไ่ด้ชว่ยให้ผู้ ป่วยดีขึน้แล้ว ยงัสิน้เปลืองคา่รักษาพยาบาลมากด้วย วิธีการสมยั
ปัจจบุนัจงึเน้นท่ีจะหาวิธียน่ระยะเวลารักษาผู้ ป่วยในโรงพยาบาลให้สัน้และหายเร็วขึน้ ประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากวิธีการรักษาสมยัก่อนถกูเลือกน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วยมากท่ีสดุ โดยมีจดุมุง่หมายการรักษา
เพ่ือให้ผู้ ป่วยมีโอกาสหายจากอมัพาตมากขึน้ โดยใช้เวลาน้อยท่ีสดุและสิน้เปลืองน้อยทีสดุ หลกัในการ
รักษาแผนปัจจบุนัจงึเน้นในเร่ือง ขัน้แรกให้ผู้ ป่วยพ้นขีดอนัตรายตอ่ชีวิตก่อน และหาทางชว่ยให้ไขประสาท



และเส้นประสาทฟืน้ตวัเร็วท่ีสดุ การช่วยให้ระบบประสาทฟืน้ตวัเร็วนัน้ก็กระท าโดย ก าจดัสิ่งท่ีกดทบัไข
ประสาทสนัหลงัและเส้นประสาท โดยพยายามชว่ยให้กระดกูสนัหลงัสว่นคอท่ีเคล่ือนหกัให้เคล่ือนเข้าท่ีเร็ว
ท่ีสดุในสภาพเดมิ ซึง่อาจต้องอาศยัการผา่ตดัชว่ย การใช้โลหะชว่ยยึดกระดกูสนัหลงัท่ีหกัจะมีสว่นชว่ยให้
ผู้ ป่วยท ากายภาพบ าบดัได้เร็วขึน้ และออกจากโรงพยาบาลเร็วขึน้ 
         
ประวัตคิวามเป็นมาในการรักษา 
         อบุตัเิหตตุอ่กระดกูสนัหลงัส่วนคอมีมานานแล้ว ในประวตัศิาสตร์วงการแพทย์สมยัโบราณ และ
เป็นท่ีหนกัใจของแพทย์ผู้ รักษาเป็นอนัมาก มีเร่ืองเลา่วา่ เม่ือประมาณ 4,500 ปีก่อน ชาวอียิปต์ผู้หนึง่ซึง่นบั
ได้วา่เป็นแพทย์สมยัก่อนได้ลงบนัทกึการรักษาผู้ ป่วยชนิดนีว้า่ ผู้ ป่วยใดท่ีมีกระดกูข้อตอ่ของกระดกูสนัหลงั
สว่นคอหลดุ ไมรู้่สกึตวั แขนขาขยบัไมไ่ด้ ปัสสาวะไหลเอง ให้ถือเป็นโรคท่ีไมต้่องรักษา เพราะจะไมห่าย 
         ในสมยั Hippocrates บดิาแหง่วงการแพทย์สมยัก่อนมีวิธีการรักษาชนิดหนึง่ท่ีเรียกว่า 
"sucussion" วิธีนีก้ระท าโดย ผกูมดัผู้ ป่วยเข้ากบับนัใดท่ีตัง้ตรงแล้วให้ศีรษะห้อยลงพืน้ แล้วให้สัน่บนัใดแรง 
ๆ  โดยหวงัว่ากระดกูสนัหลงัท่ีหกัเคล่ือนจะเข้าท่ีเองได้ วิธีนีน้า่กลวัมากและมีอตัราการตายสงู 
Hippocrates จงึเสนอให้เลิกใช้วิธีนัน้และเสนอวิธีการรักษาโดยให้ยืดคอผู้ ป่วยท่ีคร่ึงนัง่นอนบนเตียง วิธีนี ้
เป็นแมบ่ทของการรักษาแบบอนรัุกษ์นิยมในสมยัปัจจบุนั เพียงแตมี่การดดัแปลงบ้างบางสว่นให้เหมาะสม
แตห่ลกัการยงัคงเดมิ 
         การผา่ตดัรักษากระดกูสนัหลงัสว่นคอท่ีหกัเคล่ือนเร่ิมตัง้แตปี่ 1814 โดยแพทย์ช่ือ Henry Cline ได้
ผา่ตดัท า laminectomy ตดัเอาสว่น lamina ทีแตกออกเพราะเข้าใจวา่สว่นนีก้ดทบัอยูบ่นไขประสาทสนัหลงั 
การผา่ตดั laminectomy ยงัคงท าอยูใ่นปัจจบุนัในหลาย ๆ โรงพยาบาลทัว่โลก แตก็่ไมเ่ป็นท่ียอมรับในอีก
หลาย ๆ แหง่เชน่กนั โดยเหตผุลท่ีวา่ การผา่ตดัชนิดนีก้่อให้เกิดอนัตรายตอ่กระดกูสนัหลงัท่ีหกัแล้วมากขึน้ 
การผา่ตดันีไ้มไ่ด้ชว่ยให้ไขประสาทสนัหลงัท่ีได้รับภยนัตรายดีขึน้ หรือชว่ยยบุบวมของระบบประสาท และ
ไมส่ามารถจะก าจดัเศษกระดกู ชิน้ส่วนของหมอนกระดกูสนัหลงัท่ีกดทบัไขประสาทสนัหลงัทางด้านหน้าได้    
นอกจากนีย้งัก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวของกระดกูสนัหลงัสว่นนัน้มากขึน้ผิดปกตอีิก ท าให้ต้องเสียเวลา
รักษาในโรงพยาบาลนานขึน้ 
         ในปี ค.ศ.1933  Crutchfiel แพทย์ชาวองักฤษได้เสนอวิธีการรักษาโดยใช้ skull traction วิธีนีไ้ด้ถกู
น ามาใช้แพร่หลายนานกวา่ 20 ปี และนบัเป็นแม่บทของการรักษาแบบอนรัุกษ์นิยมในปัจจบุนัท่ีจ าเป็นต้อง
อาศยัการรักษาพยาบาลจากพยาบาลผู้ มีประสบการณ์ และรวมทัง้กายภาพบ าบดั 
         เม่ือมีการน าการผา่ตดักระดกูสนัหลงัสว่นคอทางด้านหน้ามาใช้รักษาในปี 1955, 1956 โดย Ralph 
B. Cloward ก็ก่อให้เกิดมีการวิจารณ์อยา่งกว้างขวาง นบัเป็นวิธีการรักษาแบบลา่สดุซึ่งผลออกมายงัไมเ่ป็น
ท่ีตกลงกนัแนน่อนระหวา่งแพทย์ผู้ รักษา วา่จะดีมากน้อยเพียงใด กาลเวลาจะเป็นเคร่ืองพิสจูน์ถึงคณุคา่
ของการรักษาโดยการผ่าตดัชนิดนีเ้ทา่นัน้ 



         
Classification of Injuries 
         การแบง่ชนิดของอบุตัเิหตกุระดกูสนัหลงัสว่นคอ มีแตกตา่งกนัหลายแบบ โดยตา่งก็เพ่ือจะ
พยายามอธิบายให้เข้าใจถึงพยาธิสภาพท่ีเกิดขึน้ ปรากฏการณ์ของอาการและอาการแสดงของ
ผู้ได้รับบาดเจ็บและภาพท่ีเห็นในเอ๊กซเรย์ การแบง่ชนิดโดยอาศยัเอ๊กซเรย์ชว่ยนัน้มีการแบง่ออกเป็นชนิด
จากแรงตา่ง ๆ เชน่ flexion, extension และ compression Barnes ในปี 1947 ได้อธิบายถึงกลศาสตร์ของ
การเกิด flexion injury วา่ กระดกูสนัหลงัสว่น inferior articular facet ต้องหลดุข้างหนึง่หรือ 2 ข้าง จงึจะ
ท าให้เกิดภยนัตรายตอ่ไขประสาทสนัหลงัข้างเคียงได้ Taylor และ Blackwood ได้บรรยายถึงภยนัตรายตอ่
ไขประสาทสนัหลงัจากกระดกูสนัหลงัเคล่ือนหลดุทางด้านหลงัจากอบุตัเิหตคุอแหงน (extension)  
Schneider และ Kahn ได้ใช้ค า "tear drop" เพ่ืออธิบายภาพเอกซเรย์ของ compression fracture ซึง่เกิด
จาก hyperextension injuries สิ่งตา่ง ๆ ท่ีอธิบายข้างบนนีไ้ด้ถกูน ามาใช้อธิบายเพ่ือแบง่ชนิดของอบุตัเิหตุ
กระดกูสนัหลงัสว่นคอ 
         นอกจากนีย้งัมีการแบง่ชนิดตามความสนใจของแพทย์แตล่ะสาขาอีกด้วยเชน่ Neurologist จะแบง่
ตามความสนใจในเร่ืองอาการ อาการแสดงของพยาธิสภาพของไขประสาทสนัหลงัเส้นประสาทท่ีได้รับ
อนัตราย  Pathologist จะศกึษามากเร่ือง gross และ microscopic changes ในไขประสาทและ
เส้นประสาท 
         การท่ีจะอธิบายถึงอนัตรายท่ีเกิดขึน้รวมทัง้ความรุนแรงท่ีเกิดตอ่กระดกูสนัหลงัสว่นคอ โดยอาศยั
ผลทางเอกซเรย์ อาการทางคลีนิคหรืออธิบายพยาธิสภาพท่ีเกิดขึน้ บางครัง้อาจจะไมเ่ป็นไปตามนัน้ ทัง้นีก็้
เพราะวา่สิ่งท่ีอธิบายนีอ้าจเปล่ียนแปลง เชน่ เม่ือแรกรับผู้ ป่วยใหม่ ๆ ผู้ ป่วยอาจถกูตรวจพบมีอมัพาตของขา 
2 ข้าง  แตอ่มัพาตนีอ้าจเกิดจาก spinal shock ได้  ซึง่ภายในเวลาไมน่านนกัอมัพาตท่ีวา่เกิดก็จะหายได้เอง
ได้ ในท านองเดียวกนัผู้ ป่วยอาจมาด้วยอาการของไขประสาทท่ีเสียหน้าท่ีเล็กน้อยในตอนแรก แตต่อ่มากลบั
เป็นมากขึน้จนถึงอมัพาตได้ก็เป็นได้ 
         การอธิบายพยาธิสภาพท่ีเกิดขึน้โดยอาศยัสภาพทางพยาธิวิทยาอยา่งเดียวก็อาจผิดพลาดได้ การ
ตรวจสภาพของไขประสาทสนัหลงัของผู้ ป่วยซึง่ตายไปแล้ว มกัจะไมใ่ชพ่ยาธิสภาพของไขประสาทผู้ ป่วย
เพิ่งตายใหม่ๆ  ทัง้นีเ้พราะโอกาสท่ีผู้ ป่วยจะตายทนัทีจากอบุตัเิหตกุระดกูสนัหลงัสว่นคอมีน้อย ฉะนัน้พยาธิ
สภาพท่ีตรวจได้มกัจะเป็นของผู้ ป่วยท่ีเสียชีวิตมานานแล้วหลายชัว่โมงหรือหลายวนั พยาธิ-สภาพของไข
ประสาทสนัหลงัท่ีตรวจได้จงึเป็นเร่ืองของสิ่งท่ีเน่ืองมาจาก hemorrhage, edema และ impaired 
circulation 
         เอกซเรย์รูปแรก ๆ ของกระดกูสนัหลงัสว่นคออาจจะเป็นปกตใินผู้ ป่วย ซึง่ความจริงแล้วอาจเกิดมี 
temporary subluxation แล้วก็ได้ในเม่ือเวลามีอบุตัเิหตแุละมีอนัตรายตอ่ไขประสาทสนัหลงัแล้ว เอกซเรย์
อาจไมเ่ห็นความผิดปกตใินเนือ้เย่ือข้างเคียง ความผิดปกตใินหมอนกระดกูสนัหลงั หรือความซอกซ า้ของ



ประสาท ฉะนัน้สิ่งท่ีดีท่ีสดุคือ อาศยัเอกซเรย์ท่ีเห็นร่วมกบัการตรวจพบอาการผู้ ป่วยจะถือเป็นข้อวินิจฉัยได้
ถกูต้องกวา่ และให้การรักษาท่ีตรงกว่าได้ 
         กลา่วโดยรวม ๆ แล้ว วิธีการแบง่ชนิดของอบุตัเิหตกุระดกูสนัหลงัสว่นคอ ดีท่ีสดุคืออาศยัหลาย ๆ 
อยา่งท่ีกล่าวข้างบนนีม้าชว่ยเสริมกนั รวมทัง้ประวตัขิองอบุตัเิหตท่ีุละเอียด คืออบุตัเิหตเุกิดอยา่งไร มีแรง
ท่ีมากระทบในทิศทางใด รุนแรงเทา่ใดตรงสว่นศรีษะหรือสว่นคอ ถ้าแบง่แบบนีจ้ะช่วยให้เข้าใจมากขึน้ถึง
พยาธิสภาพท่ีเกิดตอ่กระดกูสนัหลงัและใขประสาทสนัหลงั การรักษาก็จะถกูต้องมากขึน้ ฉะนัน้ในการแบง่
จะจ าแนกออกเป็น 4 อยา่งคือ 
        1.  Whiplash หรือ Hyperextension injury อนัตรายท่ีเกิดขึน้นีจ้ะอยูเ่ฉพาะท่ีกล้ามเนือ้หรือเส้นเอ็น
ข้างเคียง ซึง่บางครัง้อาจมีอนัตรายตอ่หมอนกระดกูสนัหลงัร่วมด้วย แตอ่นัตรายนีไ้ปไมถ่ึงระบบประสาท 
        2.  Paralysis (อมัพาต) โดยท่ีไมป่รากฏวา่กระดกูสนัหลงัสว่นคอจะเคล่ือนหรือแตกหกั 
        3.  Injuries to the vertebral column โดยไมมี่อนัตรายตอ่เส้นประสาทหรือไขประสาทสนัหลงัสิ่งท่ีพบ
คือมี dislocation, compression fractures ของกระดกูสนัหลงัสว่นคอ 
        4.  Injuries to the vertebral column associated with paralysis  
        จะเห็นวา่ ข้อ 1 และ 2 มีอนัตรายตอ่ soft tissue เทา่นัน้ สว่นข้อ 3 และ 4 จะมีอนัตรายตอ่กระดกูสนั
หลงัสว่นคอ 
Whiplash 
         เป็นค าท่ีเร่ิมใช้โดย Gay และ Abbott ในปี 1953 เพ่ืออธิบายถึง hyperextension injury ตอ่สว่นคอ
ซึง่ไมใ่ชผ่ลเน่ืองมาจากแรงกระทบตรง ๆ เชน่ กรณีรถชนท้ายแล้วคนขบัรถคนัหน้าคอแหงนอยา่งรุนแรง (รูป 
1) 
        กรณีถกูชนอยา่งรุนแรงทนัที  ขณะท่ีก าลงัขบัรถอยูอ่ยา่งสบาย ๆ  ท าให้ผู้ขบัรถคนัหน้าเกิดคอ
แหงนรุนแรงมาก   แล้วจงึมีคอก้มตามมาเป็นจงัหวะถดัไป  และท้ายสดุคอจะมาอยูใ่นแนวตรงตามเดมิ         



ภยนัตรายท่ีเกิดจะเกิดขณะคอมีการแหงนเตม็ท่ี      
กล้ามเนือ้สว่นด้านต้นคอคือ sternocleidomastoid,    
scalenes, longus colli   จะมีการยืดออกอยา่งมากซึง่
บางสว่นอาจมีฉีกขาด   สว่นภยนัตรายจากจงัหวะท่ีคอก้ม
นัน้ไมค่อ่ยมี   เพราะคอท่ีก้มลงจะมีคางคอยปะทะกบั
หน้าอก  ยิ่งถ้าหากคอย่ืนแหงนมาก    สว่นท่ีถกูยืดออกมา
กนอกไปจากกล้ามเนือ้ดงักล่าวก็มีสว่น หลอดอาหาร และ
กลอ่งเสียงท าให้เกิดการกลืนอาหารล าบาก หรือเสียงแหบ
แห้งได้ บางครัง้จะมีอาการปวดท่ีข้อกรามร่วมด้วย ทัง้นี ้
เพราะคอแหงนอาจท าให้เอ็นยืดมากตรงข้อตอ่กราม ใน
บางกรณีถ้าเกิดการฉีกขาดของกล้ามเนือ้มาก เชน่ longus 
colli จะมีเลือดออกและมีอาการบวมบริเวณนัน้จะมี
อนัตรายตอ่ sympathetic nerve ซึง่วางอยู่บนกล้ามเนือ้นี ้(รูป 2) ผลคือเกิดอาการคล่ืนไส้ วิงเวียน ตาพร่า
มวั และมา่นตาขยายเพียงข้างใดข้างหนึง่ (Horner's syndrome) อาจมีปวดหแูละเจ็บหน้าอกร่วมด้วย 
ความรุนแรงอาจลกึเข้ามาถึงสว่น anterior fibres ของสว่นหมอนกระดกูสนัหลงัและ anterior longitudinal 

ligament ซึง่จะฉีกขาดได้ �(รูป 3) ซึง่จะก่อให้เกิดอาการปวดกระดกูต้นคอได้ โดยจะปวดมากขึน้ถ้ามีการเงย
คอและปวดร้าวไปท่ีสะบกัหรือร้าวไปท่ีต้นแขนจนถึงข้อศอกได้ 

 
รูปท่ี 2                                      

Stretch or tear  of  scalene and/or  longus  colli  
muscles  results  in pain and stiffness of neck.  
Injury         to  sympathetic  trunk  may  cause  
nausea,  dizziness,  blurred vision and 
occasionally Horner's syndrome.              

 
รูปท่ี 3                                     

Tear of  intervertebral disc and anterior 
longitudinal 
ligament may cause persistent neck,  scapular 
and shoulder pain,  necessitating disc removal 
and interbody fusion. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 



ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้อาจท าให้สมองกระทบกระเทือนได้ถ้าหากมีการแหงนคอแล้วคอก้มอยา่งมาก
จากแรงกระแทกรุนแรงเฉียบพลนั ความซ า้ของเนือ้สมองจากการท่ีมี petichial hemorrhage ในสว่น 
frontal และ temporal lobes อาจก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะมนึงง โดยทัว่ไปภายหลงัอบุตัเิหตเุกิด 
whiplash injury ขึน้คนขบัอาจจะไมท่ราบถึงอนัตรายท่ีได้รับ จงึอาจมีความรู้สกึปวดเม่ือยคอเล็กน้อย
หรือไมก็่คอแข็งขึน้มา แตเ่ม่ือเวลาผา่นไปในระยะ 12-24 ชัว่โมงถดัมา เขาจะรู้สกึถึงความผิดปกตท่ีิเกิดขึน้ 
กลา่วคือ จะมีอาการปวดรุนแรงท่ีต้นคอและยิ่งมีการเคล่ือนไหวคอหรือศรีษะจะยิ่งปวดมาก กล้ามเนือ้คอ
จะแข็งเกร็งและจบัจะรู้สกึเจ็บปวดมาก เสียงอาจจะแหบแห้ง กลืนอาหารล าบาก ปวดศรีษะมนึงงได้ อาการ
ตา่ง ๆ เหล่านี ้จงึท าให้ผู้ ป่วยรู้สกึวา่เป็นมากจงึคอ่ยมาปรึกษาแพทย์         
        การรักษา 
         แม้วา่ Whiplash injury จะก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ soft tissue เทา่นัน้ก็ตาม แตก็่ควรจะเอ๊กซเรย์
ไว้เป็นหลกัฐานวา่ กระดกูสนัหลงัสว่นคอไมเ่ป็นไร หรือไว้เปรียบเทียบกบัระยะตอ่ไปถ้าหากอาการยงัไม่
หายในระยะนาน การรักษาในระยะใหม ่ ๆ มกัจะเป็นการใสป่ลอกคอ (cervical collar) ใช้น า้อุน่ประคบ
บริเวณท่ีปวดและใช้ยาแก้ปวด ยาแก้อกัเสบเน่ือเย่ือชว่ย โดยทัว่ไปอาการจะดีขึน้มากในระยะ 2-4 สปัดาห์
ในจ านวน 30 % ของคนไข้ สว่นคนไข้ท่ียงัคงปวดอยูอ่าจต้องรักษาตอ่โดยการดงึยืดคอ (cervical traction) 
และบางครัง้การฉีดยาชาเฉพาะท่ีอาจจะชว่ยบรรเทาความเจ็บปวดท่ีมีอยูเ่ฉพาะแหง่ท่ีคอได้ 
         ถ้าปรากฏวา่อาการยงัคงมีอยูภ่ายหลงัอบุตัเิหตแุล้ว 6-8 สปัดาห์ โดยเฉพาะอาการของการปวดท่ี
สะบดัและปวดร้าวท่ีต้นแขนเชน่นีแ้สดงวา่ อนัตรายท่ีผู้ ป่วยได้รับมาถึงสว่นหมอนกระดกูสนัหลงั หมอน
กระดกูนีไ้มมี่เลือดมาหล่อเลีย้ง เม่ือมีการฉีกขาดจงึไมมี่การเช่ือมติดให้หายได้ จงึก่อให้เกิดความปวดเรือ้รัง 
การท่ีจะพิสจูน์วา่พยาธิสภาพนีอ้ยูท่ี่หมอนกระดกูสนัหลงัอาจต้องใช้ discography ชว่ย และถ้าหากเป็น
จริงแล้วการรักษาเพ่ือจะให้หายก็ต้องเป็นการผา่ตดัเช่ือมกระดกู (anterior cervical fusion) 
         
Hyperextension with paralysis 
         อนัตรายตอ่ไขประสาทสนัหลงัหรือเส้นประสาทหรือทัง้สองอยา่ง อาจเกิดขึน้ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องมี
กระดกูสนัหลงัสว่นคอหลดุเคล่ือนหรือหกั ถ้าหากมีแรงกระแทกตา่ง ๆ ท าให้คอแหงนรุนแรงมาก 
(hyperextension) อาจเกิดอมัพาตได้ กรณีนีพ้บได้ในผู้ ป่วยสงูอายล่ืุนล้มแล้วเอาหน้าหรือศรีษะฟาดขอบ
พืน้ จะเกิดอมัพาตของแขน 2 ข้างทนัที และตามด้วยอมัพาตของขา 2 ข้าง ค าอธิบายสิ่งท่ีเกิดคือ เม่ือดู
เอกซเรย์ของผู้ ป่วยสงูอายนีุจ้ะเห็นวา่มีการเส่ือมของกระดกูสนัหลงัสว่นคอ (cervical spondylosis) และมี
กระดกูงอก (osteophyte) ย่ืนเข้าไปในสว่นช่องกระดกูสนัหลงั (spinal canal) เม่ือมี hyperextension จะ
ท าให้ spinal canal แคบลง ไขประสาทสนัหลงัถึงถกูเบียดกดโดย osteophytes และสว่น ligamentum 
flavum ท่ีหนา เม่ือเกิดมีอาการอกัเสบบวมภายในช่องกระดกูหลงัยิ่งท าให้เกิดการหมนุเวียนของเลือดไมดี่ 
ก็ยิ่งก่อให้เกิด hemorrhages within the cord เกิดอมัพาตหรือถึงแก่ชีวิตได้ 



 
        การรักษา 
         จดุมุง่หมายการรักษาคือ ลดอาการบวมของไขประสาทสนัหลงัหรือก าจดัสิ่งท่ีไปกดทบั การท า 
skull traction โดยให้คอแอ่นแหงนเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะจะท าให้เกิดอนัตรายตอ่ไขประสาทสนัหลงัมากขึน้ 
คอจะต้องอยูใ่นทา่ก้ม (flexion) จงึจะปลอดภยักวา่ อย่างไรก็ตามมีแพทย์หลายทา่นเช่ือวา่ วิธีการรักษาท่ีดี
ท่ีสดุคือ การท าผา่ตดั anterior surgical decompression เพ่ือตดัเอาส่วน osteophytes ท่ีหลาย ๆ ระดบั
ออกเพ่ือขยายความกว้างของชอ่งกระดกูสนัหลงั และท า interbody fusion ร่วมด้วย วิธีการผ่าตดันีเ้ช่ือวา่
ดีกวา่การท าผา่ตดัรักษาแบบ laminectomy เพราะให้ผลดีกวา่ ปลอดภยักว่า การผ่าตดัควรจะท าในระยะ
หลงัอบุตัเิหตทุนัทีท่ีจะท าได้ พร้อมกบัการใช้ยาสเตรอยด์เพราะจะชว่ยให้ผู้ ป่วยมีโอกาสหายจากอมัพาต
หรือสญูเสียชีวิตได้ 
         ในผู้ ป่วยอายนุ้อยเชน่คนหนุ่มสาว อบุตัเิหตชุนิด extension หรือ flexion อาจท าให้เกิดมีการฉีก
ขาดของสว่น anular fibre หรือ cartilage plate แล้วบางชิน้สว่นนีห้ลดุลอดเข้าไปในชอ่งกระดกูสนัหลงั 
เชน่นีจ้ะไปกดทบัไขประสาทสนัหลงัท าให้เกิดเป็นอมัพาตขึน้ได้ทนัที การวินิจฉยันอกจากอาการอาการ
แสดงแล้วอาจต้องอาศยั discopraphy หรือ computerized axial tomography ชว่ย และถ้าพิสจูน์วา่เป็น
จริงแล้ว วิธีการผ่าตดัเอาชิน้สว่นนีอ้อกจะชว่ยให้หายจากอมัพาตได้รวดเร็วเชน่กนั 
 
Spinal injury 
         อบุตัเิหตท่ีุท าให้เกิดกระดกูสนัหลงัสว่นคอหกัหรือเคล่ือนหลดุนัน้ อาจจะท าให้เกิดอมัพาตได้ แตใ่น
บางรายก็ไมเ่กิด ในรายท่ีไมเ่กิดอมัพาตอาการของผู้ ป่วยมกัจะน้อยในระยะแรก ๆ ท าให้ไมไ่ด้ไปปรึกษา
แพทย์ ซึง่บางครัง้เป็นเวลานานกว่าจะไปหาแพทย์ จนกวา่จะเกิดการปวดจากกระดกูท่ีแตกหกัหรือเคล่ือน
ผิดรูปได้เช่ือมติดกนัแล้วในท่าผิดปกติ (deformity)  
        กระดกูสนัหลงัแตกหกัหรือเคล่ือนหลดุอาจแบง่แยกออกได้หลายชนิด ดงันี  ้
         a.  Dislocations 
              - Flexion injuries with mal-alignment of the spine, first to fourth degree. 
              -  Extension injuries. 
 
         b.  Compression fractures 
              -  Vertebral body fracture, types I to IV. 
         c.  Combination of dislocation and fracture 
              -  Anterior dislocation with posterior element fractures. 
              -  Upper cervical spine fractures 



                -  flexion fractures of C2 (odontoid) 
                -  extension fractures of C2-3 (pedicles) 
                -  compression fractures of C1 (arch of atlas) and Jefferson fracture. 
             Anterior dislocation แบง่ออกได้เป็น 4 ดีกรี ขึน้กบัความรุนแรงของอบุตัเิหตท่ีุได้รับ การแบง่นบั
ความยาวของสว่น lower vertebral body แล้วแบง่ออกเป็น 4 สว่นเทา่ ๆ กนั เม่ือมีการเคล่ือนของ upper 
vertebral body ถึงสว่นใดก็นบัเป็นดีกรีของ dislocation นัน้ การเคล่ือนหลดุอาจจะเป็นแนวตรง 
(horizontal) หรือเฉียง (angulate) ได้ถ้าคอมีการก้มงอขณะมีอบุตัเิหต ุ โดยทัว่ ๆ ไปส าหรับ flexion injury 
75% เกิดท่ี lower cervical spine (50% ท่ี C5-6, 12% ท่ี C6-7, 10% ท่ี C4-5) อาจถือเป็นกฎได้วา่ ถ้า
หากมีการเคล่ือนหลดุน้อยโอกาสท่ีจะมีอนัตรายตอ่ไขประสาทสนัหลงัและเส้นประสาทก็น้อยแตต้่องพงึ
สงัวรไว้วา่ไมจ่ริงเสมอไป 
            กระดกูสนัหลงัวา่ส่วนคอท่ีแตกหกันัน้มกัจะเกิดท่ีสว่น vertebral body และมกัมีสาเหตจุากแรง
ท่ีมากระทบตอ่ศรีษะก่อน แล้วตอ่เน่ืองมาท่ีกระดกูสนัหลงัสว่นคอในทิศทางตัง้ตรง (vertical loading) 
ยกตวัอย่าง เชน่ พุง่หลาวลงในบอ่น า้ตืน้ ตกจากท่ีสงู อบุตัเิหตตุกจากยวด- ยาน อบุตัเิหตจุากการกีฬามวย
ปล า้ ฟตุบอลล์ เป็นต้น กระดกูจะแตก (compression fracture) มากน้อยขึน้อยู่กบัแรงท่ีได้รับ 
        Compression fracture แบง่ออกได้เป็น 4 แบบ คือ 
Type I เรียกวา่ tear-drop fracture คือมี rupture the superior cortical plate ----> break a chip off the 

anterior 
lip ---------> flexed neck ----> crushed anterior superior half of V. body -----> triangular 
wedging. 

Type II  greater force ------> fracture entire upper half of  V. body 
greater force -------> fracture entire upper half of V. body + larger segment broken free 
anteriorly. 

Type III force ---> fracture both superior & inferior plates   
+ fracture line throughout V. body 
+ fragmentation of anterior segment + intact posterior cortex of V. body. 

Type IV most severe compression fracture ----> explosive fracture ----> crushed & destroyed entire 
V. body. 

 
Spinal injury without paralysis 
         Dislocations :  Hyperflexion (deceleration) injury ของสว่นคอเป็นอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ตรงข้ามกบั 
whiplash อบุตักิารเกิดมีราว 2/3 ของอบุตักิารสว่นคอทัง้หมด เกิดขึน้ได้เม่ือร่างกายของผู้จะได้รับอบุตัเิหตุ



นัน้อยูใ่นขณะมีการเคล่ือนไหวไปข้างหน้า เชน่ขณะขบัรถแล้วไปชนสิ่งท่ีขวางอยูข้่างหน้าซึง่อยูน่ิ่ง เชน่ รถ
ชนัคนัหน้าหรือคนเมาสรุาหงายหลงัล้มหวัฟาดพืน้ ลกัษณะเชน่นีท้ าให้ศรีษะเคล่ือนไปทางด้านหน้าอยา่ง
รุนแรงท าให้มีการฉีกขาดของ supra, inter-spinous ligaments, capsule of articular facets, posterior 
fibres of I.V. disc สว่นท่ีฉีกขาดดงักลา่วทัง้หมดนีเ้ป็นสว่นท่ีให้ความมัน่คง (stability) ของกระดกูสนัหลงั
สว่นคอในทา่ตัง้ตรง การฉีกขาดท าให้เกิด anterior subluxation ; dislocation ตรงระดบัของกระดกูสนัหลงั
สว่นคอท่ีได้รับอนัตราย 
         อาการท่ีตรวจพบ ถ้าหากเป็น simple anterior dislocation (first degree) มีอาการปวดกล้ามเนือ้ 
เกร็งบริเวณคอ การเคล่ือนไหวของคอลดน้อยลงจากอาการปวด ปวดอาจร้าวมาท่ีต้นคอ สะบ้า หวัไหล ่ ต้น
แขน บางครัง้ปวดร้าวถึงปลายแขน มือ และมีอาการชาปลายนิว้ได้ 
         การวินิจฉยั มกัอาศยัเอกซเรย์สว่นกระดกูสนัหลงัสว่นคอช่วย ถ้าเป็นมาก ๆ จะเห็นความผิดปกตใิน
กระดกูสนัหลงัสว่นคอเคล่ือนชดัเจน ถ้าเป็นน้อย ๆ อาจสงัเกตเห็นแคค่วามกว้างระหวา่ง spinous process 
เพิ่มขึน้เทา่นัน้ 
        การรักษา 

a. Conservative  simple dislocation s paralysis               halter  traction  skull traction

                        surgery                 not healed                          brace 3 months

b. Surgery  simple dislocation s paralysis                          healed  skull tracture

                                                                      surgical removal of   lacerated disc  + fusion
 

Compression fractures Types I and II : 
        อบุตัเิหตใุนชนิดนีมี้เพียงกระดกูสนัหลงัสว่นคอแตกหกัเพียงเล็กน้อย สภาพกระดกูยงัไมมี่การเคล่ือน
จากเดมิมากและไมมี่การหลดุของข้อกระดกูนี ้ จงึพบวา่โอกาสท่ีจะมีอนัตรายตอ่ไขประสาทสนัหลงัและ
เส้นประสาทมีน้อย หมอนกระดกูสนัหลงัสว่นบนและล่างของกระดกูท่ีแตกมกัจะคงสภาพเดมิ อาจมีบาง
รายโดยเฉพาะรายท่ีมี wedge compression fracture ท่ีพบมีหมอนกระดกูสนัหลงัย่ืนเข้าไปในช่องกระดกู
สนัหลงัเล็กน้อย 
         อาการท่ีผู้ ได้รับอบุตัเิหตจุะมีคือ ปวดคอเวลามีการเคล่ือนไหวคอ และอาการแสดงของความเกร็ง
ของกล้ามเนือ้คอ (spasm) 
 
         การวินิจฉยั  โดยอาศยัเอกซเรย์ด้านข้างของกระดกูสนัหลงัสว่นคอเป็นหลกั การศกึษาเพิ่มเตมิโดย
ท า myelogram หรือ discography จะกระท ากรณีท่ีสงสยัจะมี intraspinal disc protrusion 



         การรักษา   มกัจะเป็นแบบอนรัุกษ์นิยม คือใสป่ลอกคอพยงุคอจนกระทัง่กระดกูท่ีแตกหกัเช่ือมติด
กนัเอง มีสว่นน้อยท่ีผา่ตดัในรายท่ีเวลากระดกูหกัแล้วเป็นแบบ wedge compression  
fracture 
 
wedge compression fracture -------> anterior angulation ----> spinal cord compression 
          prevention angulation                                                      + delayed 
          skull traction                                            myelopathy 
          ---------------------------------> anterior interbody fusion 
 
        Combination dislocation and fracture : 
         ท่ีเกิดขึน้จริงมกัเป็นท่ีระดบั C2/3 เพราะแรง hyperextension injury ท าให้กระดกูสว่น pedicle 
ของ C2 แตกและฉีกขาดของหมอนกระดกูสนัหลงัระดบันี ้ แล้วติดตามด้วย anterior dislocation เชน่นีมี้
สว่นท าให้ช่องกระดกูสนัหลงักว้างขึน้ โอกาสท่ีจะมีอนัตรายตอ่ไขประสาทสนัหลงัจงึน้อย ในบางรายอาจมี 
posterior element fracture (eg. spinous process) ร่วมด้วย 
         
Spinal injury with paralysis : 
         อบุตัเิหตตุอ่กระดกูสนัหลงัส่วนคอแล้วท าให้เกิดอนัตรายตอ่ไขประสาทสนัหลงัและเส้นประสาทถือ
เป็นเร่ืองเร่งดว่นต้องรักษา คือภายในระยะ 2-3 ชัว่โมงภายหลงัอบุตัเิหต ุ เพราะวา่อมัพาตท่ีเกิดขึน้อาจถกู
แก้ไขให้หายได้ 
         Dislocation : กระดกูสนัหลงัสว่นคอหลดุเคล่ือนมีอนัตรายตอ่ไขประสาทสนัหลงัหรือเส้นประสาท 
เกิดเป็นอมัพาตได้ 
                or subluxation 
Dislocation ----------> narrowed I.V. foramen -------> mechanical 
                or protusion                                                 compression 
             of disc fragments                           
                                                                              cord compression 
                                                                       or 
                                                                nerve root impairment 
ระดบัท่ีเกิดบอ่ยท่ีสดุคือ C 5/6 dislocation ฉะนัน้เส้นประสาท C6 จงึถกูกดทบับอ่ยท่ีสดุ อาการคือ ปวด
และชาตัง้แตส่่วนคอลงมาท่ีด้านนอกของต้นแขน และด้านนอกของปลายแขนจนถึงนิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อ 
ผิวหนงัในสว่นดงักลา่วนีไ้วตอ่ความรู้สกึมาก แตะนิดปวดมาก กล้ามเนือ้ biceps, deltoid จะออ่นแรง, 
biceps reflex ลดลง ถ้าเป็นท่ีระดบั C6/7, C7/T1 อาการปวดและชาจะเป็นท่ีระดบัด้านในของปลายแขน 
มือ และนิว้ก้อย นิว้นาง สาเหตท่ีุปวดคอร่วมด้วยก็เพราะวา่มกัมีการฉีกขาดของเอ็น กล้ามเนือ้ หรือหมอน



กระดกูสนัหลงัท่ีระดบัดงักล่าวร่วมด้วย การรักษาโดย skull traction อาจท าให้อาการดงักลา่วหายไปทนัทีก็
ได้ เพราะการดงึคอนีจ้ะท าให้ข้อตอ่ท่ีเคล่ือนหลดุเข้าท่ีและท าให้กล้ามเนือ้คอหายเกร็ง 
         ในบางครัง้อนัตรายท่ีเกิดจะมีตอ่ไขประสาทสนัหลงัโดยตรง สิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ คือ 

 
จะเห็นได้วา่มีอยูห่ลาย factors ท่ีจะแก้ไขอมัพาตให้ฟืน้ตวัได้ แตต้่องรีบกระท าอยา่งรวดเร็วจงึจะได้ผลดี
ท่ีสดุ เชน่ 

External compression -------> skull traction -----> re-alignment of spine 
 
                                + fusion <-------- + surgical decompression 
                                                    (anterior,posterior) 
 
นอกเหนือจากนีจ้ าเป็นต้องใช้สารสเตอร์รอยด์ร่วมด้วย เพราะมีสว่นชว่ยในการฟืน้คืนสภาพของไขประสาท
สนัหลงั เชน่ การให้ Dexamethasone 10 มก.ทกุ 4-6 ชัว่โมง สเตอรอยด์ช่วยลดการบวมของไขประสาทสนั
หลงัและชว่ยไมใ่ห้สญูเสียสารโปตสัเซียม ซึง่จ าเป็นในการท างานของระบบประสาท 
 
         Compression fracture types III and IV : กระดกูหกัชนิดนีม้กัท าให้เกิด แขนขาอมัพาตหรืออ่อน
แรงเกือบทกุราย ความรุนแรงท่ีมีตอ่กระดกูสนัหลงัสว่นคอท าให้ชอ่งกระดกูสนัหลงัแคบลงมาก กระดกูท่ี
แตกหกัเคล่ือนกดทบัตอ่ไขประสาทสนัหลงั ใน bursting fracture ความรุนแรงอาจท าให้ถึงขนาดไข
ประสาทสนัหลงัถกูตดัขาดได้ อมัพาตท่ีเกิดขึน้มกัเป็นผลมาจาก ischemia ของไขประสาทสนัหลงัอนั

Dislocation         complete loss of cord function        irreversible
                            partial, incomplete.

1. mal-alignment of spine
2. intraspinal disc                    Cord irritation

     protusion                            + vasospasm
3. intraspinal projections

Extradural factors    of fractured bones
4. hypermobility of           Compressed sp. cord

                                 fractured joint                impair circulation.
Dislocation              5. edema

   intradural factors    6. extramedullary,            Partial, incomplete
                              intramedullary,              cord lesion.
                               hemorrhage



เน่ืองมาจาก anterior spinal artery ถกูกดในอบุตัเิหตชุนิดนี ้posterior dislocation of V. body ต้องดงึให้
เข้าท่ีโดยการผา่ตดัเทา่นัน้ รวมทัง้ท า anterior accompression เพ่ือป้องกนั irreversible cord damage 
         Combination dislocation and fracture : โดยทัว่ไปถ้ามี fracture + dislocation ธรรมดามกัจะ
ไมเ่กิดอมัพาตดงัท่ีกล่าวมาแล้ว แตถ้่าเป็นแบบ posterior dislo- cation + severe compression fracture 
ก็อาจเกิดอมัพาตได้ เช่น Odontoid fracture ท่ีมี posterior displacement (จาก hyperextension injury) 
        Treatment at the accident site : 
         ความส าคญัในการดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับอบุตัเิหตสุงสยัมีอนัตรายตอ่กระดกูสนัหลงัสว่นคอ ณ บริเวณ
ท่ีเกิดเหตยุ่อมมีมาก แตเ่ป็นท่ีนา่เสียดายวา่ บคุคลแรก ๆ ท่ีมีโอกาสได้พบผู้ ป่วยเหลา่นีม้กัเป็นต ารวจ 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณภยั บรุุษพยาบาล ซึง่ถ้าหากบคุคลเหลา่นีไ้มไ่ด้รับการฝึกฝนการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น
ในการเคล่ือนย้ายคนไข้แล้ว โอกาสท่ีคนไข้นัน้จะได้รับอนัตรายตอ่ไขประสาทสนัหลงัย่อมมีมาก เชน่ ถ้าเกิด
มี unstable fracture of C-spine การเคล่ือนย้ายอาจท าให้กระดกูเคล่ือนทบัไขประสาทสนัหลงั ท าให้
ผู้ ป่วยเป็นอมัพาตได้ มีการศกึษาในผู้ ป่วยได้รับอบุตัเิหตเุหลา่นีว้า่ มีถึง 25% ท่ีถึงแก่ชีวิตในระหวา่งทาง 
ระหวา่งการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยจากจดุอบุตัเิหตถุึงโรงพยาบาล ฉะนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบคุคลดงักลา่วข้างต้น
จ าเป็นต้องมีความรู้เบือ้งต้นในการดแูลเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยเป็นอย่างดีถ้าจ าเป็น 
         A.  Assessing the injury ก่อนมีการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย ถ้าหากผู้ ป่วยยงัมีสตดีิอยูพ่อตอบค าถามได้
ควรถามค าถามดงันี.้...คณุรู้สกึปวดท่ีคอไหม ?  คณุรู้สึกมีอาการชาท่ีบริเวณไหนบ้าง ? ถ้าหากผู้ ป่วยตอบ
วา่มีปวดมีชาให้สงสยัว่าอบุตัเิหตนีุอ้าจมีอนัตรายตอ่ส่วนคอ ตอ่ไปลองให้ผู้ ป่วยขยบัแขน งอมือ เหยียดมือ 
และขยบัขา ถ้าหากผู้ ป่วยท าไมไ่ด้เลยก็แสดงวา่ไขประสาทสนัหลงัได้รับอนัตรายแล้ว หลกัโดยทัว่ไปจะ
ไมใ่ห้ผู้ ป่วยขยบัคอเอง หรือให้ผู้ อ่ืนจบัคอบิดไปมาเด็ดขาด ถึงแม้ว่าคอจะเอียงผิดปกตใินทิศทางใดก็ตาม 
ถ้าผู้ ป่วยไมไ่ด้สตก็ิให้สงสยัไว้ก่อนวา่อาจมีอนัตรายตอ่สว่นคอ การเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยต้องระมดัระวงั  
         B.  Moving the patient ขัน้แรกท่ีต้องท าคือ ต้องหาอะไรมายึดเพ่ือให้สว่นคอ ศีรษะอยูน่ิ่ง 
โดยทัว่ไปรถพยาบาลมกัมี cervical stabilization-traction board ไว้ส าหรับให้ผู้ ป่วยนอนแล้วยก
เคล่ือนย้ายขึน้รถได้ ก่อนยกผู้ ป่วยขึน้ไม้กระดานนีต้้องใช้คน 3 คนชว่ยยก  2 คนชว่ยยกล าตวัและขาโดยอยู่
คนละด้าน อีกคนหนึง่ประคองคอและศีรษะผู้ ป่วยในอุ้งท้องแขนและข้อศอก เม่ือผู้ ป่วยลงบนไม้กระดาน
แล้วก็ผกูผู้ ป่วยไว้ ส่วนล าคอก็ยดึด้วยฟองน า้รอบคอหรือ collar 
 
        Treatment in the emergency room : 
         ในห้องฉกุเฉินนี ้แพทย์จ าเป็นต้องอาศยัวิธีการหลาย ๆ อยา่งเพื่อให้ได้มาซึง่การวินิจฉัยวา่ อบุตัเิหตุ
นีเ้กิดขึน้ตอ่กระดกูสนัหลงัสว่นคออยูใ่นต าแหนง่ไหน รุนแรงมากน้อยเพียงใด พร้อมทัง้ให้การรักษาเบือ้งต้น 
แพทย์ในห้องฉกุเฉินควรซกัถามประวตัิอบุตัเิหตใุห้ละเอียด พร้อมทัง้ตรวจร่างกายอยา่งเป็นระบบ
โดยเฉพาะระบบประสาท 



         a.  Roentgenography   เอ๊กซเรย์สว่นกระดกูสนัหลงัสว่นคอโดยอาศยัเคร่ืองเอ๊กซเรย์เคล่ือนท่ี 
เอ๊กซเรย์ควรครอบคลมุตัง้แต ่  C1-T1 จ าเป็นต้องเห็นสว่นตา่ง ๆ เพราะกระดกูหกัสว่นมากเกิดท่ีส่วนลา่ง
ของกระดกูสนัหลงัสว่นคอมากกวา่ ถ้าหวัไหลเ่กิดบงัภาพเอ๊กซเรย์กระดกูสว่นคอก็ต้องถ่ายใหมจ่นเห็น  
บางครัง้อาจต้องใช้ยาชว่ยเพ่ือคลายความเจ็บปวดจะได้ดงึไหลใ่ห้พ้นทางเวลา 
เอ๊กซเรย์ 
         b.  Skull traction ข้อบง่ชีคื้อ ในรายท่ีเอ๊กซเรย์แล้วพบมี dislocation หรือ anterior angulation 
จาก compression fracture  ชนิดของ traction ก็มีตา่ง ๆ เชน่ Gradner-Wells, Heifetz skull tongs 
น า้หนกัท่ีใช้ดงึถ่วงก็ใช้ 5 ปอนด์ตอ่หมอนกระดกูสนัหลงัหนึง่ระดบั หรือราว 25-50 ปอนด์ส าหรับกระดกูสนั
หลงัสว่นคอระดบัลา่ง ๆ dislocation หรือ fracture จะเข้าท่ีใน 15-20 นาทีภายหลงัถึงถ่วง ใช้เอ๊กซเรย์ชว่ย
ตรวจสอบได้ 
         c.  Epidurography ถ้าเอ๊กซเรย์แล้วปรากฎวา่ dislocation ได้ถกู reduce เข้าท่ีดีแล้วแตย่งัปรากฎ
วา่ disc space ยงักว้างอยูข่ัน้ตอ่ไปคือท า epidurogram ท่ีต้องท าก็เพราะว่าเพ่ือต้องการด ู lacerated 
disc fragment วา่เข้าไปอยูใ่นชอ่งกระดกูสนัหลงัหรือไม ่ เน่ืองจากเป็นสาเหตใุหญ่ท่ีท าให้เกิดอมัพาตจาก
การท่ีไปกดทบัไขประสาทสนัหลงั หรือเส้นประสาท epiduro- graphy ถือวา่เป็นวิธีการท่ีปลอดภยัสามารถ
กระท าในห้องฉกุเฉินได้ถ้าต้องการ การท า myelogra- phy ต้องอาศยัการฉีดสี pontopaque ท่ีระดบั L4-5 
หรือ C1-2 และต้องเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยท าในห้องเอ๊กซเรย์ 
         การท า epidurography นัน้ไมย่าก ใช้นิว้คล าไลจ่าก sternocleidomastoid, carotid artery แล้ว
ผลกัไปด้านนอก ผลกัหลอดลม หลอดอาหารไปทางด้านใน นิว้มือวางท่ีกระดกูสนัหลงัสว่นคอ เป็นตวัน าใช้
เข็มเบอร์ 20 ยาว 5 ซม. ฉีดสีเข้าไปในหมอนกระดกูสนัหลงั สีท่ีใช้คือ water-soluble opaque 
(Renografin) จ านวน 1 ซีซี. หรือมากกวา่ ถ้ามีการฉีกขาดของ anulus และ posterior longitudinal 
ligament สีจะผา่นทะลเุข้าไปในชอ่งกระดกูสนัหลงั ปกคลมุ anterior epidural space จะมองเห็นสว่น 
dislocated intraspinal disc protusion ถ้าเป็นเชน่นีจ้ริงวิธีรักษาตอ่ไปก็คือผา่ตดั แตถ้่าไมเ่ห็น disc 
protusion ก็น าผู้ ป่วยขึน้เตียงดงึ skull traction ตอ่ พร้อมให้ยาท่ีจ าเป็น 
         e.  Discography มีสว่นชว่ยในการวินิจฉยัโรคได้ แพทย์หลายทา่นใช้ประโยชน์จากวิธีนีไ้ด้มาก 
เชน่ในราย minor cervical spine injury (whiplash, simple dislocation) ควรใช้ discogram ชว่ยแสดงให้
เห็นวา่ disc laceration เป็นสาเหตขุองอาการปวดคอรุนแรงได้ วิธีการท า discogram และ epidurogram 
ก็คล้าย ๆ กนั แต ่discogram ต้องท าในห้องเอ๊กซเรย์ท่ีมี fluoroscope ชว่ยและเอ๊กซเรย์ในทิศทางตา่ง ๆ 
กนั ผิดจาก epidurogram อาศยัเอ๊กซเรย์ด้านข้างเทา่นัน้ 
 
 
 



Surgical treatment 
         การรักษาโดยการผา่ตดัเข้าทางด้านหน้าของกระดกูสนัหลงัสว่นคอ ถือเป็นการรักษาแผนใหม ่
แตกตา่งจากของดัง้เดมิส าหรับอบุตัเิหตท่ีุคอนี ้ สว่นหนึง่ของแพทย์รุ่นใหมน่ิยมและแนะน าให้ใช้วิธีการ
ผา่ตดั anterior decompresssion + interbody fusion นี ้ เพราะถือวา่เป็นการผ่าตดัท่ีคอ่นข้างปลอดภยั
และโรคแทรกซ้อนน้อย วิธีนี ้ cloward procedure ได้มีการใช้มานานกวา่ 20 ปี และเป็นวิธีท่ีประสาท
ศลัยแพทย์และแพทย์ออร์โทปิดกิส์รู้จกัดี การผา่ตดันีจ้งึดดัแปลงมาใช้ในการผา่ตดัผู้ ป่วยท่ีได้รับ whiplash 
injury และ simple dislocations ผลการรักษาโดยผา่ตดัจะดีถ้าหากมีการใช้สาร steroid ร่วมด้วย
โดยเฉพาะในสปัดาห์แรกหลงัอบุตัเิหตแุละมีการใช้สารยาสลบท่ีถกูต้องระหวา่งการผ่าตดันอกเหนือจาก
วิธีการผา่ตดัท่ีถกูต้องตามเทคนิค 
         
        Operative technique 
         ภายหลงัผู้ ป่วยได้รับการดมยาสลบ กรีดแผลผา่ตดัท่ีด้านขวาของคอระดบักระดกู cricoid ยาว
ประมาณ 3-4 ซม. ในแนวนอน เลาะผา่นผิวหนงัตดักล้ามเนือ้ platysma ขาดในแนวตัง้ฉาก จากนีเ้ลาะแล้ว
ดงึรัง้กล้ามเนือ้ sternocleidomastoid, omohyoid และ carotid artery ไปด้านนอก เลาะและรัง้ 
esophagus ไปด้านใน ถึงจดุนีจ้ะเห็นด้านหน้าของกระดกูสนัสว่นคอ การดงึรัง้อวยัวะสว่นตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมา
นีใ้ห้ใช้ self-retaining retractors ถดัมาก็พยายามเลาะกล้ามเนือ้ longus colli ไปทางด้านข้างของกระดกู
สนัหลงัแล้ว retract ออกเพ่ือให้เห็นกระดกูสนัหลงัชดัและกว้างมากขึน้ ในระหวา่งการผา่ตดัควรดงึรัง้คอตอ่
ด้วย skull tongs แตถ้่าหากเอา traction ออกการจะแยก disc space ให้กว้างออกก็ต้องใช้ vertebra 
spreader ใช้ curette, disc rongeurs คีบขดูเอา lecerated disc ออกให้หมด ถ้าหากผู้ ป่วยไมเ่ป็นอมัพาต
ก็ไมจ่ าเป็นต้องเข้าลกึ ดใูนช่องกระดกูสนัหลงัให้ใช้ bone graft ท า interbody fusion ได้เลย ในกรณีท่ี
ผู้ ป่วยมีอาการของเส้นประสาทหรือไขประสาทสนัหลงัถกูกดทบั การผา่ตดัต้องเข้าถึงชอ่งกระดกูสนัหลงั วิธี
ท าคือ เจาะรูในช่อง disc space กว้าง 12-14 มม. ลกึถึง posterior longitudinal ligament จากรูกว้างนี ้
สามารถตดัถกูกระดกูสว่น posterior vertebral margins ออกเชน่นีเ้ป็นการท า anterior decompression 
of nerve roots และ removal of intraspinal disc protusions พอเสร็จแล้วก็เอา bone graft ขนาด
เดียวกนัมาใสเ่พ่ือเช่ือมกระดกูสนัหลงัระดบันี ้(Dowel technique) 
         Bone graft อาจได้มาจากหลายแหง่ เชน่ จากผู้ ป่วยเอาบริเวณกระดกูเชิงกราน หรือจากธนาคาร
กระดกู รูปร่างอาจจะเป็นแบบ cylindrical, oval, rectangular, trapezoid สดุแล้วแตค่วามสดัทดัหรือ
ต้องการ กลา่วกนัว่า การผ่าตดัเช่ือมกระดดูแบบนีไ้มว่า่จะใช้รูปร่างของ bone graft ชนิดใดจะให้ผลส าเร็จ
ถึง 98 % 
         ในรายท่ีมี severe dislocations (third to fourth degree) การผา่ตดั single interbody bone 
graft อาจจะให้ความแข็งแรงไมเ่พียงพอโดยเฉพาะถ้าหากก่อนผ่าตดัตรวจพบมี posterior ligaments ฉีก



ขาดร่วมด้วย ถ้าเป็นเชน่นีอ้าจจ าเป็นต้องท า double dowel technique of anterior fusion คือใช้ bone 
grafts เป็น dowel shape 2 อนัเสริม หรืออาจจะท าผา่ตดัแบบเดมิใช้ graft อนัเดียว แตต้่องผา่ตดัเสริมทาง
ด้านหลงัของกระดกูสนัหลงัโดยท า wiring of spinous processes 
 

การผ่าตัดรักษา Dislocation with locked facets การผ่าตัดรักษา : 
         Locked facets <---- third, fourth degree dislocation from flexion injury 
                                             backward pull of traction in marked anterior dislocation 
ในสมยัก่อนการใช้ traction ด้วยแรงดงึมาก ๆ ไมส่ามารถจะดงึให้เข้าท่ีได้จงึต้องผา่ตดัทางด้านหลงั ตดัเอา 
facets ออกจงึจะดงึกระดกูให้ตรงเข้าท่ีได้ แตข้่อเสียคือ ท าให้เกิด instability มากขึน้ ถ้าหากใช้การผา่ตดั
ทางด้านหน้าก็สามารถชว่ยได้เพราะอาจใช้ vertebral spreader ไปชว่ยง้างดงึกระดกูให้เข้าท่ีได้ 
         Compression fractures การผา่ตดัรักษา : การรักษาใน Type I, II ได้กลา่วมาแล้ว ส าหรับ Type 
III อาจใช้ block fusion + wiring ในกรณี Type III, IV compression fractures ท่ีมี partial or complete 
paraplegia ความเห็นในการรักษาแตกตา่งกนัออกไป วิธีหนึง่ของ Guttmann คือ immobilization-therapy 
เป็นการรักษาวิธีอนรัุกษ์นิยมรักษาใน spinal injury centre การรักษาคือ traction, physiotherapy, 
nursing care, muscle training อีกวิธีหนึง่คือ ท า anterior decompression and fusion แล้วคอ่ยสง่ท า
กายภาพบ าบดั ทัง้ 2 วิธีนีต้า่งก็เช่ือวา่ได้ผลดีทัง้สองฝ่ายมีข้อท่ีเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูม่ากคือ มีข้อบง่ชีใ้นการ
ท าผา่ตดัผู้ ป่วยท่ีเกิดอมัพาตแขนขาขึน้หรือไม ่ ถ้ามีข้อบง่ชีค้วรท าในผู้ ป่วยรายใดและรวดเร็วแคไ่หน
ภายหลงัอบุตัเิหต ุ Guttmann เช่ือวา่ ถ้าหากผู้ ป่วยท่ีได้รับอบุตัเิหตอุมัพาตแขนขาทัง้หมดเกิดอาการเกิน 48 
ชม. แล้วไมมี่ประโยชน์ท่ีจะผา่ตดัรักษา การรักษาควรมุ่งท่ีจะชว่ยชีวิตผู้ ป่วยให้ยืนยาวและป้องกนัโรคแทรก
ซ้อน 
         ตอ่ไปนีเ้ป็นความเช่ือสว่นตวัของผู้แตง่ท่ีเช่ือวา่   การผา่ตดัจะมีสว่นช่วยเหลือผู้ ป่วยอมัพาต
ภายหลงัอบุตัเิหตไุด้ 
         ผู้แตง่เช่ือวา่ ผู้ ป่วยท่ีเกิดอมัพาตทกุรายภายหลงัอบุตัิเหตคุวรได้รับการผ่าตดัทกุคนไมว่า่จะเป็น
แบบ incomplete หรือ complete paraplegia เวลาท่ีผา่ตดัควรอยูใ่นระยะ 2-3 ชม.หรือไมเ่กิน 24 ชม.หลงั
อบุตัเิหต ุ ผู้แตง่เช่ือวา่การผ่าตดัจะไมท่ าให้ผู้ ป่วยสญูเสียอะไรมากกวา่ท่ีสญูเสียแล้ว (คือ อัมพาตแขนขา) 
แตก่ารผ่าตดัอาจจะชว่ยให้ระบบประสาทฟืน้คืนบางสว่นก็เป็นได้ นอกจากนีย้งัป้องกนัการ spread of 
hemorrhage, ป้องกนั edema to adjacent segments of spinal cord หรือ preserve a nerve root to 
regain function of a hand or finger 
 
 
 



 
การผา่ตดัในวิธีของผู้แตง่ท่ีเช่ือในวิธีการรักษาโดยผา่ตดั พอจะแบง่อธิบายเป็นชนิด ๆ ดงันี  ้
Type I & II  ถ้า complete fracture อยูเ่ฉพาะท่ีคร่ึงบนของกระดกูสนัหลงัสว่นคออนัเดียว  การผ่าตดัคือ ท า  

removal  of  disc above the fracture, removal of fracture  portion  of  V. body   และท า 
one interspace interbody fusion ถ้า spinous processes ระดบันัน้แยกหา่งจากกนัมากแสดง
วา่มีการฉีกขาด ของ  interspinous  ligament,  facet capsule  ก็ควรท าผา่ตดัเพิ่มเตมิคือ 
wiring ร่วมด้วย 

Type II & 
III 

ถ้า  a large fragment of bone,   broken  off the anterior margin of V. body  หรือมี 
extensive fractures of V. body แต ่posterior cortex ยงัดีอยู ่ ควรท าผ่าตดั  block fusion 
using a wire การผา่ตดัชนิดนี ้กระท าโดยเอาหมอนกระดกูสนัหลงัทัง้สว่นบนและลา่งของ    
fractured vertebra           ออก แล้วเอาสว่นกระดกูแตกออก  สิ่งท่ีเหลือขณะนีคื้อส่วน  
posterior cortex of V. body  ใช้  ronguer    ตดัขอบบนและขอบลา่งของกระดกูท่ีเหลือชิน้นี ้
ออกลึกถึง posterior longitudinal ligament  เลาะเอ็นนีใ้ห้หลวมเพื่อท่ีจะเอาลวดคล้องสอดข้าง
หลงักระดกูชิน้นีใ้ห้ได้  เม่ือเอาลวดคล้องได้แล้วปลายลวด 2 ข้างน ามาใสส่อดในรู bone graft  ท่ี
เตรียมไว้พอดีเฉพาะชอ่งท่ีท า fusion ใส ่bone graft ให้เข้าท่ีดงึลวดให้ตงึ  เชน่นีจ้ะท าให้สว่น 
posterior cortex of V. body ถกูดงึรัง้          ออกมาแนบติดกบั bone graft  ในการท าเชน่นีจ้ะ
ได้ประโยชน์ในการ decompress          ของกระดกูสว่นนีท่ี้กดตอ่ไขประสาทสนัหลงั 

Type IV compression fracture ในชนิดนี ้ส่วนกระดกูสนัหลงัทัง้หมดแตกหกัและเคล่ือนไปใน          ช่อง
กระดกูสนัหลงั ไปประสาทสนัหลงัอาจถกูกดมากจนขาด การรักษาโดยการผา่ตดัควร          จะ
ท าโดยฉีดยาชาเฉพาะท่ีถ้าเป็นไปได้เพราะการดมยาสลบนัน้จะคอ่นข้างอนัตรายเน่ืองจาก
กล้ามเนือ้ทรวงอกท่ีชว่ยในการหายใจไมท่ างาน  ฉะนัน้ผู้ ป่วยจงึใช้แตก่ าบงัลมชว่ยหายใจจงึไอ
เสมหะออกไมไ่ด้ นอกจากนีก้ารดมยาสลบโดยใช้ทอ่ใส่ในหลอดลมยงักระตุ้นให้เสมหะออกมา
มาก มีโอกาสเป็นปวดบวมง่ายหลงัผา่ตดั การผา่ตดัคือ เอาทัง้สว่นของกระดกูสนัหลงัท่ีแตกหกั
ออกแล้วใส ่bone graft เข้าแทนท่ี 

 
 


